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Szelíd vadhajtások
avagy „amegszemélyesített természet”

Ismét találkoztak nyáron tehet-
séges, fogyatékossággal élõ kép-
zõmûvészek a Börzsöny szívé-
ben. A Lámpás ’92 Közhasznú
Alapítvány és a ParaArt Nemzet-
közi Egyesület immár tizenki-
lenc éve rendezi meg sikeresen nyári képzõmûvészeti alkotótábo-
rát. Idén is Kemence adott otthont az egy hetes mûhelymunkának,
ahová az ország számos pontjáról és Felvidékrõl érkeztek tehetsé-
ges, értelmi fogyatékossággal élõ kismûvészek.

A képzés és a mûhelymunka középpontjában a tehetséggondozás állt. Az al-
kotói folyamatok elsajátítását, irányítását és a tehetségek kibontakozását is-
mert képzõmûvészek segítették.
A program célja az volt, hogy a festészet, grafika, szobrászat és tájmûvé-

szet segítségével az értelmi sérültek is ugyanolyan természetességgel fejez-
hessék ki érzelmeiket, gondolataikat, mint ép társaik; valamint teljesen sza-
badon, korlátok nélkül alkothassanak véleményt magukról és a világban be-
töltött szerepükrõl.
A megszemélyesített természet alcím már sugallta a célt, „melyben a

minket körülvevõ természet hangjait, szavait, meséit hallgattuk meg és azo-
kat a képzõmûvészet eszközeivel igyekeztünk visszaadni”– vallották az alko-
tók. A program mûvészeti vezetõje Petõ Hunor, Munkácsy-díjas képzõmû-
vész volt. A kemencei alkotótábor meghívott vendégei pedig olyan felvidé-
ki szervezetek voltak, melyek küldetésük céljaként szintén a sérült emberek
támogatását tûzték ki. Ez az idei program izgalmas Kárpát-medencei tehet-
ségkutató projektet és együttmûködést indított.
A tábor nyílt napján – 2020. június 25-én 15.00-tól – ünnepség keretében

köszöntötték a fogyatékossággal élõ „kismaestrokat” és egy különleges erdei
kiállítást szerveztek, melynek fõvédnöke Papp Ágnes, az ÉTA Országos Szö-
vetségének elnöke volt. Védnökei pedig Dr. Bajkai István, országgyûlési
képviselõ, Dr. Rétvári Bence, országgyûlési képviselõ és
Pongrácz János, Kemence község polgármestere. Szívhez szóló, megindí-

tó és bíztató köszöntõt mondott Gózon Ákos kiemelt szerkesztõ, a Duna Mé-
diaszolgáltató Zrt. képviselõje.
Varga Zoltán, a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány elnökétõl megtudtuk,

hogy a kiállítás a L’Art2020 mûvészeti programsorozatának része, és hogy a
tábort követõen õsszel egy különleges mûvészeti fesztivállal ünneplik a pro-
gramot, majd Torockón a Duna Házban képzõmûvészeti workshopot és ki-
állítást szerveznek, melyre erdélyi szervezeteket hívnak vendégül. A rendez-
vénysorozatukat ebben az évben két fõvárosi kiállítással zárják. A nagykö-
zönség ott láthatja elõször egyben az idei mûvészeti alkotótelep, az erdé-
lyi mûhelymunka és a tehetségkutató felhívás kiválasztott festményeit.

Varga Zoltán

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők ezekre az őszi programokra!
További információ: lampasmuhely@gmail.com, paraart11@gmail.com, 0670-319-5643
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Az újság megjelenését az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatta.

Idei pályázati eredmények
Örömmel tájékoztatom az ÉTA
Hírek olvasóit, hogy ebben az
évben különösen nagy érdeklõdés
volt belsõ pályázati lehetõségeink

iránt. 41 tagszervezet adott be 66
pályázatot összesen. Az alábbi
táblázatban látható a támogatott
szervezetek listája.

Jó munkát és sikeres meg-
valósítást kívánok minden nyertes
pályázó tagszervezetünknek!

Papp Ágnes

Ssz. Tagszervezet neve
Tagszervezet
székhelye

Támogatási összeg

szakmai foglalkoztatási

1 Civitan Club Help Egyesület Budapest 500 000 500 000

2 Down Alapítvány Budapest 500 000 500 000

3 Egyenlő Esélyekért! Alapítvány Csömör 500 000

4 Együtt-Értük Alapítvány Martonvásár 499 590 499 452

5 Emberi Hang Alapítvány Érd 500 000 230 000

6 Esőemberekért Egyesület Tata 500 000 500 000

7 Fény Felé Alapítvány Debrecen 500 000 500 000

8 Fogadj El Alapítvány Szajk 500 000 500 000

9 Fogd a Kezem Alapítvány Pécs 500 000 500 000

10
„Fokról Fokra” A Fogyatékos Gyermekek Neveléséért
és Oktatásáért Alapítvány

Esztergom 500 000

11 Gondoskodás Alapítvány Mezőkövesd 500 000 500 000

12 Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Budapest 500 000

13 Híd a Jővőbe Alapítvány Nyúl 214 300 440 000

14 Katakomba Művészeti Műhely Alapítvány Budapest 492 000 500 000

15 Kézenfogva Alapítvány Budapest 500 000

16 Lámpás ‘92 Alapítvány Valkó 500 000 500 000

17 Magyar Rett Szindróma Alapítvány Budapest 500 000

18 Magyar Williams Szindróma Társaság Budapest 500 000

19 Mécses Egyesület Mezőberény 500 000 500 000

20 Omnis Alapítvány Nyíregyháza 500 000 355 008

21 Otthon XVI. Alapítvány Budapest 500 000 500 000

22 Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. Csömör 500 000

23 Patrónus Egyesület Nyíregyháza 237 100 487 190

24 Regens Wagner Alapítvány Balatonmáriafürdő 500 000 500 000

25 Sérültekért Alapítvány Százhalombatta 500 000 500 000

26 Strázsa-Kégli Nonprofit Kft. Szabadszállás 495 000 50 000

27 Strázsa Tanya Közhasznú Szoc.Szöv. Szabadszállás 500 000 500 000

28 Summa Vitae Alapítvány Piliscsaba 500 000

29 Strokeinfo Alapítvány Kiskutas 500 000

30 Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány Szeged 500 000

31 Szeretet Alapítvány Miskolc 483 000 380 000

32 Szép Jelen Alapítvány Gánt 324 000

33 Szimbiózis Alapítány Miskolc 500 000 500 000

34 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Hatvan 500 000 212 000

35 Szülők Fóruma Egyesület Százhalombatta 500 000

36 Tovább Élni Egyesület Budapest 500 000

37
Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú
Egyesület

Budapest 500 000

38 Vésztő Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 500 000 500 000

39 QUINIT Nonprofit Kft. Érd 440 000

17 360 990 11 977 650
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A Magyar Williams Szindróma Társaság
(MWSzT) tagjainak többsége Covid 19 fertõzés
szempontjából rizikócsoportba tartozik, hi-
szen sok gondjuk mellett szív- és érrendszeri
problémákkal is küzdenek. Ezért az idei évben,
július 5-10. között – kivételesen – online tábort
rendeztünk számukra, amit megnyitottunk
más fogyatékossággal élõknek is. Ezen kívül,
késõbb érdekes, kicsit nyíltabb programokat is
szerveztünk, annak reményében, hogy a sza-
badban nem lesznek veszélyben.

Idén 21. alkalommal szerettük volna a nyári táborunkat
megrendezni, de sajnálatos módon ezt átírta az élet.
Mivel minden fiatal nagyon várta a nyári találkozást,
ezért Bonc Beáta gyógypedagógus elvállalta, hogy a
tábort más formában, ám mégis megvalósítjuk. Neki
nagy tapasztalat volt már az online oktatás területén,
eddigi táborainknak is oszlopos tagja volt, így tudta, mi
az, amire a mi fiataljainknak, családjainknak szüksége
lehet. Tehát, belevágtunk! A tábort megelõzõen fel-
mértük, hogy mely családoknak van technikai segít-
ségre szüksége ahhoz, hogy részt tudjanak venni ezen
a programon. Akadt köztük olyan, aki telefonos segít-
séggel tudott bekapcsolódni.
Nyári online táborunk szólt a gyerekeknek, fiatalok-

nak és a hozzátartozóknak is. Tartalmas heti progra-
mot sikerült összeállítani, aminek a mozgás és a szóra-
kozva tanulás is igen fontos része volt. A gyerekeknek,
fiataloknak délelõttönként 2×1 óra foglalkozást biztosí-
tottunk. A szülõknek idõszerû témákról délutánonként
meghívott elõadók tartottak elõadást.
A program utolsó, egyetlen, a személyes találkozás-

ra lehetõséget adó eleme volt a Budakeszi Vadaspark-

ban eltöltött szombati nap. Kitûnõre vizsgáztak a gyer-
mekeink abból, hogy az ajánlott távolságtartást meg
tudták tartani. Szerencsére az idõjárás is pazar volt, az
sokat segített.
Mit tanultunk ebbõl a helyzetbõl? A fiatalok ponto-

san érkeztek a programokra, a csatlakozás meghirde-
tett kezdési idejét betartották, gyakorolták az egymás-
ra figyelést, a mikrofonokat ügyesen kezelték. Kitartás-
sal és kis segítséggel vettek részt a tornán, nem adták
fel, nem lógták el a gyakorlatokat. A fiatalok a rajzórán
Vámos Robival alkottak, s az elkészült munkákat a szü-
lõkkel közösen beküldték az irodába, és egy kiállítás
készült belõlük. Már a tábornyitón kaptak feladatot a
srácok: a Zootrópolis film zenéjére táncoljanak, és ve-
gyék fel videóra, telefonra. Ebbõl az anyagból a tábor-
záróra egy kis meglepetés filmecske készült. Élvezték,
ha egy-egy a szülõknek szóló elõadást õk is meghall-
gathattak. Tagjaink legfõképp egymásnak nagyon
örültek a több hónapnyi várakozás és bezártság után.
Az idei nyári pihenés más volt, mint a megszokott elõ-

zõ éviek. Egy hiányt tudott pótolni, de teljesen helyette-
síteni nem volt képes. A nemmegszokott tábori egy hét
után még inkább várja a csapat a 2021. évi nyarat!
Örülünk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is sike-

rült maradandó élményt szerezni minden résztvevõnek!
Pataki Anita

Újratervezés karantén után
Online tábor a Magyar Williams Szindróma Társaságnál
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Nyolcadik alkalommal szervezték meg Etyeken
a Magyar Sajtmustrát. A miskolci Szimbiózis
Alapítvány által mûködtetett Baráthegyi Sajt-
manufaktúra termékeivel elsõ alkalommal vett
részt az országos megmérettetésen.

Nagyon izgultak kollégáink az ott felsorakozott ren-
geteg különleges sajt láttán! Az általunk leadott ter-
mékek 152-es rajtszámmal indultak. Éppen emiatt
nagy volt a meglepetés és öröm, amikor a kiosztott 6
arany, 9 ezüst és 10 bronz minõsítés közül egy arany
és egy bronz díjat mi hoztunk el. A két dobogós ter-
mékünk: Baráthegyi zsíros tehénsajtkrém arany, a
Baráthegyi zsíros kecskesajtkrém bronz helyezést ka-
pott. Jóllehet tejtermékeink már rendelkeznek Élõ-Ti-
sza-, HÍR- és Szociális Farm Védjegyekkel, a Magyar

Sajtmustra minõsítése a szakma élvonalába emelte
azokat.
A neves szakmai zsûri természetesen a termékek

kiválóságát díjazta. Mi ugyanakkor rendkívül büsz-
kék vagyunk arra, hogy ilyen magas színvonalú pro-
duktumokat hoznak létre fogyatékossággal élõ és
megváltozott munkaképességû kollégáink. A Barát-
hegyi Majorságban ugyanis Õk azok, akik munkavál-
lalóként teljes mértékben lefedik a munkafolyamat-
ok minden elemét az állattartástól a fejésen keresztül
a sajtgyártásig, csomagolásig.
A most kapott rangos szakmai elismerés egy újabb

bizonyítéka annak, hogy a fogyatékossággal élõ embe-
rek is képesek értékteremtõ munkát végezni!

Jakubinyi László, elnök

Polgárné Bojtor Zsuzsanna

Online tábor

Mikor belépett a COVID a légbe,
el kellett bújni saját, zárt térbe,
s mindez a tábor szervezés közepébe,
a szervezõk mindegyike a haját tépte.

Volt egy kis káosz az elsõ ijedelem után,
de késõbb maszkot varrtunk és hordjuk is, úgy ám!
A kapcsolatot online tartottuk,
homeofficeban és homeschoolban dolgoztunk.

Volt aki ezt már nagyon unta,
volt aki örült, hogy otthon lehet újra.
Elõkerült a tatami, a kerti szerszámok,
tisztább lett a lakás és folyton szelektáltunk.

Jó volt megélni, hogy együtt van a család,
de a távoli szerettek úgy hiányoznak már!
Most jó volt az internet egy online táborra,
de már nagyon vágyunk egy igazi talira!

Ami megtörténhet, az meg is történik,
A rendszer hibák sora, idegeinket tépik.
A foglalkozásokat mindenki élvezte,
A szeretet áradt, kicsi, s nagy érezte!

Mindenkinek köszönjük a rengeteg munkát,
és remélem, hogy jövõre, a BALCSIBAN fogunk
néhány unkát!

Arany és bronz érmes Baráthegyi sajttermékek
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Sok szó esett már a koronavírus elsõ hulláma miatt ki-
alakult nehézségekrõl, problémákról, amit az ÉTA tag-
szervezetei átéltek. A szociális intézményekben beve-
zetett kijárási és látogatási tilalom is komoly kihívás elé
állította a dolgozókat. Az itt kiesõ állami támogatások
pótlásának egyik lehetséges formájának gondoltuk a
fejlesztõ és akkreditált mûhelyekben elõállított termé-
kek számának felfuttatását, így az árbevétel növelését.
Ez sem egyszerû abban az idõben, amikor a gazdaság
megállt, megszûntek a megrendelések.
Tehát, megnéztük tartalékainkat és megkezdtük a

hasonló feladatokat ellátó szervezetekkel való együtt-
mûködést új formában megvalósítani. Csatlakoztunk
az ÉTA felhívására és a kapcsolatfelvételt az ÉTA tag-
szervezetekkel kezdtük.
1000 db maszkot varrt az EPAM Systems Kft. megbízá-

sából a vámosújfalui Búzavirág Alapítvány és a debrece-
ni Fény Felé Alapítvány mûhelye. Igazi kihívás volt “egy
multinak” dolgozni, hisz mennyiség és minõség fontos
szempont volt. A meghívásos pályázatra a két szervezet
nyújtott be érvényes pályázatot. Úgy gondoltuk összefo-
gunk, így mindkét szervezet munkához jut. Akkor még
nem gondoltuk mennyi akadályt kell leküzdeni, hogy
minden alapanyag, varrás egyforma legyen. De sikerült!
A következõ lépés volt, hogy a Fény Felé Alapítvány

az épülõ TL háza kerítésének elkészítésére a Búzavirág
Alapítványt kérte fel. A vesszõbõl készült kerítés igazi
díszévé vált a háznak.

Sullerné, Márta,
Fény Felé Alapítvány elnöke

Fény felé törő búzavirág
Együttműködés két tagszervezetünk között
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Piknikünket – A Strokeinfó Alapítvány családi
egészségnapját – augusztus 14-én rendeztük
meg az ÉTA Országos Szövetség székhelyén a
XV. kerületi Molnár Viktor utcában, amit ez-
úton is nagyon köszönünk Papp Ágnes elnök
asszonynak.

Nem sikerült volna megtartani a rendezvényt, ha õ
nem siet a segítségünkre, ugyanis eredetileg székhe-
lyünkön, Kiskutason szerettük volna megtartani az
egészségnapot, de az utolsó pillanatban, polgármeste-
ri ajánlásra – kénytelenek voltunk a helyszínt megvál-
toztatni.
Köszönet az ÉTÁ-nak, hogy támogatta az alapítvá-

nyunk „Egészségmegõrzés és rehabilitáció” 2020. évi
projektjét, melynek a fenti rendezvény egy állomása
volt.
Piknikünket azzal a céllal rendeztük, hogy közérthe-

tõen, figyelemfelkeltõen és interaktívan tájékoztassuk
az egészségtudatos embereket. A következõ kérdések-
re kerestük a választ:

● Mennyire fontos az egészséged?
● Testi-lelki szinten egyaránt dolgozol rajta?
● Mennyire „mûködik” nálad az egészség három alap-
vetõ pillére: az egészséges táplálkozás, az elegendõ
pihenéssel kiegyensúlyozott tevékeny életmód és a
lélek derûje és nyugalma? Hiszen a betegségek e há-
rom törvény megsértésére vezethetõk vissza.

● Beszélgessünk egyszerûen, õszintén, jókedvvel jól-
létünkrõl, örömeinkrõl és küzdelmeinkrõl!

A ma emberének egészségét legfõképpen a szív- és ér-
rendszer megbetegedései veszélyeztetik, ezek egyike a
STROKE.
A rendezvényen megjelentek a budapesti stroke-klub

tagjai is, akik tapasztalati „szakértõként” elsõ kézbõl tud-
tak tanácsokat adni a stroke-ból való felépüléshez.
Közben rövid méréseket végeztünk egy magyar fej-

lesztésû, orvosdiagnosztikai eszközzel, mely tulajdon-
képpen egy bankkártya méretû mobil EKG. Létrehozá-
sának a célja a szív- és érrendszeri megbetegedések
korai felismerése és megelõzése volt.

Kockásterítős Piknik

Piknik kosarunkban nemcsak a testünket éltetõ fi-
nom és egészséges ételek fértek bele, hanem a lelkün-
ket tápláló „egészséges” tájékoztató anyagok is.
A rendezvény a Strokeinfó Alapítvány által elsõ alka-

lommal „kinevezett” jószolgálati nagykövetek és sors-
társakat patronáló révészek elismerések átadásával
kezdõdött.
A jókedv alaphangját egy stand-up-os humorista

adta meg. Ám az esõbe hajló, borúsan kezdõdõ dél-
elõttöt követõen még a napocska is elõbújt a felhõk
mögül, és verõfényes napsütéssel, örömmel zárult az
eseményünk.

Sarkadi Gabriella
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A hetedik nyár a Regens Wagnernél

„A nyaralás messze száll, sok emlék visszajár.
Hányszor elmúlt már, de újra vár
A balatoni nyár…”

(KFT: Balatoni nyár)

Valóban nyaralás lenne az az egy hét, melyet Balaton-
máriafürdõn töltenek Szövetségünk diákönkéntesei?
Nyaralás is és oly sok minden más. Hogy mi más? Ta-
nulás, tapasztalás, egymás megismerése/elfogadása,
megfigyelés, kísérletezés és még mindig oly sok min-
den más, hosszan sorolható.
Hetedik alkalommal került megrendezésre Balatonmá-

riafürdõn, a Regens Wagner Közhasznú Alapítvány ven-
dégházában Diákönkéntes és közösségi szolgálati prog-
ramunk nyári tapasztalatösszegzõ tábora. A július 1–7.
közötti idõszak arra teremtett lehetõséget a programban
résztvevõk számára, hogy a tanév során, önkéntességük
alatt szerzett tudásukat, élményeiket, esetleges kudarcu-
kat meg tudják osztani a szervezõkkel, diáktársaikkal.

A 2013 óta mûködõ program fejlõdését, céljaink finom-
hangolását segítik ezek a tapasztalások. A koordinátor
tanárok fontos lebonyolítói szerepkörben vesznek
részt az egyhetes – általam tréningnek nevezett –, ki-
dolgozott forgatókönyv megvalósításában. Hálás kö-
szönet munkájukért!
Az idei balatoni nyár 24 résztvevõje az alábbi iskolák

tanulói közül kerültek ki: Mezõberényi Petõfi Sándor
Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégi-
um, Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általá-
nos Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztõ Iskola,
Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztõ Isko-
la és Kollégium (Martonvásár), László Gyula Gimnázi-
um és Általános Iskola (Budapest, XV. ker.); Balassi
Bálint Nyolc-évfolyamos Gimnázium (Budapest, XVII.
ker.).
Az alábbi beszámolók pedig önkénteseink és peda-

gógusaik tollából származnak. A sorok arról tanúskod-
nak, hogy „hányszor elmúlt már, de újra vár…”.

Klein Éva

Nagy izgalommal és kíváncsisággal vártam ezt a hetet,
de belátom egy kicsi félelem is volt bennem. Hiszen
mégis csak egy teljesen ismeretlen, új közösséggel kell
megtalálni a közös hangot. Ami a legeslegjobban sike-
rült, mindenki olyan türelmes és elfogadó, hogy az hi-
hetetlen és csodálatos. Akkora szeretet járja át a tábort,
hogy ebbõl még évekig tudok merítkezni. Minden úgy
tökéletes, ahogy van (vagyis bocsánat, egy kis hiba
mégis van: túl rövid) a távolság, a szállás, az étel. A
programok is nagyon tanulságosak és elgondolkodta-
tók. A beszélgetések is elindítanak az emberben vala-
mi fejlõdést. A film, amit megnéztünk (Pillangó cir-
kusz) nagyon tanulságos volt, nagy hatást gyakorolt
rám, még ha ez nem is látszott. Azt tudni kell rólam,
hogy nem minden helyzetben vagyok a szavak embe-
re, jobban szeretem leírni a gondolataimat, de jövõre
(ha jöhetek), megpróbálom a gondolataimat megosz-
tani a megfelelõ pillanatban, most még inkább figyelõ
és tanuló szerepet töltöttem be. Rengeteg baráttal gaz-
dagodtam, és ha bele kell gondolnom, hogy csak egy
év múlva találkozunk újra, akkor könny szökik a sze-
membe, de remélem, a kapcsolatot fogom tudni majd
velük tartani.
A tábor minden egyes percét maximálisan élveztem.

Minden dolgot, amit ezen egy hét alatt szereztem, elrak-
tároztam a szívembe és egy részét megpróbálom a kö-
rülöttem élõ, vagy csak a velem találkozó emberek közt
szétosztani, majd egy év múlva jövök újra tankolni.
Nagyon szépen köszönök mindenkinek mindent!
Sebesi Julianna – Budapest, XV. kerület, László Gyu-

la Gimnázium
,,Jó volt, hogy sok új barátot szerezhettem, táncolhat-
tam, játszhattam velük. Jövõre is szívesen mennék.”
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Tóth Roland – Pápay Ágoston Általános Iskola, Kész-
ségfejlesztõ Iskola tanulója

Szeretnénk megköszönni a lehetõséget, hogy idén is
káprázatos élményeket szerezhettek fiataljaink. Na-
gyon jól éreztük magunkat, nem volt olyan perc, ami
unalommal telt volna. Hihetetlen, hogy elrepült az idõ,
mintha csak tegnap vettük volna át a szobákat.
Köszönettel: a Pápay Ágoston Ált. Iskola nevelõi és

oktatói

Csak köszönöm. Hogy mit? Például, hogy részesei lehet-
tünk valami jónak, valami emlékezetesnek, valami ösz-
szetartónak és építõnek, valami olyannak, amiben min-
denki ugyanúgy számít, amiben nincsenek kivételek.

Leiner Laura

Ez a tábor rengeteg tapasztalatot adott, és arra is lehe-
tõséget nyújtott, hogy jobban megismerjem önma-
gam. Türelmesebbé és empatikusabbá váltam. Le a
kalappal azok elõtt a felnõttek elõtt, akik már több
éve ezzel foglalkoznak. Minden munkának megvan a
maga szépsége, de szerintem annál jobb érzés nincs,
amikor másokon tudunk segíteni. A hetem egyik
fénypontja volt, amikor mindenki a piros pólót visel-
te, akkor éreztem elõször, hogy büszke lehetek, hogy
diák önkéntes vagyok. Szerintem fontos, hogy meg-
lássuk az egymásban rejlõ értékeket, és hogy nyitott
szemmel járjunk, hogy meglássuk, ha a másiknak se-
gítségre van szüksége.
Még egyszer köszönöm az ÉTA-nak és mindenkinek,

aki szebbé tette egy hetünket. Remélem, jövõre ugyan-
itt és legalább ilyen fantasztikus programokkal talál-
kozhatunk.
Tóth Scarlett – Mezõberényi Petõfi Sándor Evangéli-

kus Gimnázium és Kollégium

Álomdoboz feneketlen mélysége rejti
Közös vágyainkat, céljainkat védi.
Kincses ládája a múltnak, jövõnek,
Bõven van benne hely a közös emlékeknek.
Napok, évek hossza van még hátra,
És az életnek számos leküzdendõ akadálya.
Túl vagyunk síráson, szomorúságon,
És rossz pillanatokon,
De leküzdenünk mindent együtt kell, s támogat-
juk a másikat a szörnyû napokon.
Egymást felsegíteni, a földrõl felkelve,
Sétálni és harcolni tovább karöltve.
Hiába minden elõítélet és fenntartás,
A különbségnél nagyobb az összetartás.
A világot közösen váltjuk meg, s együtt keresünk
a kérdésekre válaszokat,
Mert „A barátok család, melynek tagjai maguk
választották magukat”.

Berecz Lili – Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimná-
zium – XVII. kerület

(Megjelent az ÉTA 2019 szeptemberi számában)
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A HSOÉSZ és ÉTA Országos Szövetség között 2019-
ben létrejött Együttmûködési Megállapodás keretében
rendeztük meg közösen ezt a programnapot.
A cél az volt, hogy olyan témákat és szakembereket

keressünk meg, akik azért dolgoznak, hogy ennek a
populációnak, valamint az õ családtagjainak segítséget
nyújtsanak a mindennapokban.
Elõzetes tájékozódásunknak köszönhetõen kiderült,

mely területeken merülnek fel kérdések leginkább. Így
alakult ki a nap programja. A rendezvényt Pusztaföldi
Judit, a HSOÉSZ elnöke és Papp Ágnes, az ÉTA Orszá-
gos Szövetség elnöke nyitotta meg. Ezt követték az
elõadások.
Az elsõ, Az érintettek és családtagjaik pénzbeli/jogi tá-

mogatási lehetõségei, ezek elérésének módjai címmel
hangzott el, melynek elõadója Dr. Gazsi Adrienn volt a
Kézen Fogva Alapítványtól volt. Délután a másik témát,
A súlyosan, halmozottan sérült emberek szociális ellátó-
rendszerét érintõ szakmai törekvések címmel, Lénárd
Júlia az NFSZK szakmai menedzsere ismertette. Majd
napzárásként a felvetõdött kérdéseket beszélték át a je-
lenlévõk.
A szakmai napot rendkívül nagy érdeklõdés és akti-

vitás kísérte végig. A jelenlévõk ( nagyrészt érintett
szülõk és szakemberek) elmondása szerint sok új és
hasznos információ hangzott számukra.
Ugyanakkor megállapodtunk abban is, hogy számos

teendõ van még annak érdekében, hogy biztonsággal
tudjuk nyújtani a minõségi élet feltételeit a súlyosan,

halmozottan sérült embereknek és mindazoknak, akik
az õ közvetlen környezetükben élnek, nyújtanak segít-
séget számukra.
Köszönet illeti a két elõadót, Dr. Gazsi Adrient és Lé-

nárd Júliát, akik mindketten rendkívül felkészülten és
segítõkészen álltak a résztvevõk rendelkezésére.
Köszönet illeti továbbá a Halmozottan Sérültek He-

ves Megyei Szülõszövetségének elnökét, Domán Zol-
tánt, aki rendkívül sokat tett a helyszínen annak érde-
kében, hogy szakmai tematikus napunk sikeres le-
gyen!
Fõszervezõként õszintén remélem, hogy még sok

hasonló szakmai élményben lesz részünk a jövõben.

Papp Ágnes,
elnök, ÉTA Országos Szövetség

Tematikus szakmai nap Egerben
a súlyosan, halmozottan sérült embertársainkért

Az Emberi Erõforrások Minisztérium Fogyatékosságügyi
Fõosztályának felkérésre, szövetségünk idén is folytatja
2018-ban és 2019-ben sikeresen lebonyolított képzésso-
rozatát, melynek keretében a gyermekvédelem és gyám-
ügy területén, valamint a kormányhivatalokban dolgozó
szakemberek kapnak betekintést az értelmi fogyatékos-
sággal élõ emberek és szûkebb környezetük világába.
A képzés egyik célja, hogy a mindennapok történé-

seit, hivatalos teendõit gördülékenyebbé, akadálymen-
tessé tegye számukra, amennyire csak lehet.

A képzéseken szövetségünkhöz tartozó szakembe-
rek és tapasztalati szakértõk adják át a szükséges isme-
reteket elméletben és gyakorlatban egyaránt.
A harmadik képzési szakaszban két képzés lezajlott

már februárban. Ezek helyszíne Budapest Fõváros
Rákosmente Önkormányzata segítségének köszönhe-
tõen a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Központ volt, feb-
ruár 20-án és 27-én.
A gyakorlatorientált képzési alkalmak 9-00–16.00

óra között zajlottak. A képzõ ezúttal Orbánné, Molnár
Anikó volt, tapasztalati szakértõi pedig Oláh Rozália,
Bíró Dávid, valamint Nyári Károly és Endrédy Ákos.
Mindkét képzési alkalom jó hangulatban, a résztvevõk
kellõ aktivitásával, érdeklõdésével zajlott, teljes lét-
számban (csoportonként 20 fõ), amint ezt a fotók is bi-
zonyítják.

A világjárvány meggátolta a képzések tavaszi befejezé-
sét. Szerencsére szeptemberben folytatódnak a gyám-
ügyi és kormányhivatali szakembereknek tartandó elõ-
adások, gyakorlati képzések, hiszen a szervezõk és a
képzést vezetõk mindenben felkészültek erre az esélyre.

B. Fülöp Katalin

„Ismerj, hogy jól képviselhess!” II.
2020-ban is folytatódik szemléletformáló, ismeretösszegző felnőttképzés-sorozatunk
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Sajnáltam, hogy nem kereshettem fel otthoná-
ban személyesen a tavaszi langyos napsütés-
ben Balatonkeresztúron. Épp fûnyírás közben
csörrentem rá telefonon Katira. Jól is esett ne-
ki a pihentetõ beszélgetés.

– Mindig itt éltél a magyar tengerpartján?
– Nem. Az erdélyi Szászrégen városában nõttem fel,
többnyelvû környezetben. Nagyon szép gyerekkorom
volt. A nyarak nagy része Gyergyószárhegyen és Bor-
széken telt. A Maros völgye, a hegyek, a gyönyörû tá-
jak és egy olvasást kedvelõ és velem azt megkedvelte-
tõ nagymama határozta meg a gyerekkorom egy ré-
szét. Remek dolgokat talált ki a szórakoztatásomra,
amiken ma jókat derülök. Ott nem voltak elvárások,
csak szabadság.
Otthon a szüleimnél már komolyabb volt az élet, és

az akkori rendszer kevésbé szép oldalát is megéltük.
Német anyanyelvû iskolába jártam, majd Besztercén
német gimnáziumban érettségiztem. Igen jó volt az
idegennyelv oktatás, tanultunk angolt és franciát, így
szinte egyértelmû volt, hogy bölcsészkarra, német-an-
gol szakra jelentkezzek. Ez is segített kicsit kilépni az
akkori évek nyomasztó hangulatából.
– Mikor, és miért kerültél a Balaton-partra, Mária-

fürdõre?
– A sors keze volt. Elõre megírt forgatókönyv. Akkor

már sok éve Budapesten éltem, és kicsit sok lett a
nagyvárosból, a nyüzsgésbõl, a városi közlekedésbõl.
Nyugodtabb életre vágytam. A kilencvenes években
sokszor megfordultam Balatonmáriafürdõn és a vele
egybe épült Balatonkeresztúron. A balatonkeresztúri
templomnál kell elkanyarodni Balatonmáriafürdõ felé,
abban a keresztezõdésben van az iskola is. Ahányszor
láttam, mindig arra gondoltam, hogy egy ilyen csen-
des, kellemes környezetben kell egy gyereknek megél-

Gyergyótól a Balatonig
Interjú Vajna-Vormair Katalinnal, a Regens Wagner Otthon intézményvezetőjével

nie az iskolai éveket. A fiamra gondoltam. De akkor
még nem fogalmazódott meg bennem az, hogy ide
kellene költözni, csak az, hogy kiköltözni a városból.
Budaörsön már elõszerzõdést is írtunk egy ház vá-

sárlására, építésszel megterveztük, hogy lehetne az
igényeinkre átalakítani, amikor az eladó elállt a szerzõ-
déstõl. Nemsokára egyik munkám ismét Balatonmária-
fürdõre vezetett, és akkor eldöntöttem, hogy itt telepe-
dünk le. Arra nem is gondoltam, hogy mit fogok itt dol-
gozni. Volt a költözésben egy kis kalandvágy, de von-
zott az üdülõk hangulata, a Balaton szépsége és a télen
nyugodt, nyáron pezsgõ élet is. Gyerekkori „inprint-
ing”. Nagyon sokszor nyaraltam az erdélyi Borszéken
dédszüleim házában. Már akkor is nagyon szerettem a
fürdõ- és üdülõvárosok sajátos hangulatát. Kereken
húsz éve, májusban vettünk itt házat. Az elsõ két évet
úgy éltem meg, mint aki csak nyaralni jött. Távmunká-
im voltak, majd a marcali gimnáziumban elvállaltam
néhány órát, mert éppen angoltanárra volt szükségük.

▲
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▲

Berendezkedtünk, de azért még sok idõt töltöttünk Bu-
dapesten. Amikor jöttünk vissza Balatonmáriafürdõre
és Siófoknál megpillantottuk a Balatont, még évekig az
fogalmazódott bennem, hogy hová megyek? Mit kere-
sek én ott? Ma, amikor Siófoknál megpillantom a Bala-
tont, már tudom, hazaértem. Ádám fiam balatoni gye-
rek lett, a balatonkeresztúri keresztezõdésben levõ is-
kolába járhatott. Az érzéseim nem csaltak, jót tett neki.
Nekem a gyerekkori tájak adják az otthont, a Balaton
az itthont, Budapest a kultúrát.
– Végzettségedbõl fakadóan, hogyan kerültél mégis

kapcsolatba a fogyatékosüggyel?
– A tanítás nem állt túl közel hozzám, ezért hét év

után abbahagytam, és az MTA szociológiai intézetében
nemzetközi kapcsolatokért felelõs tudományos mun-
katársként dolgoztam. Korábban fordítói szakvizsgát
tettem, így a fordítás, tolmácsolás is hozzátartozott az
életemhez. A rendszerváltás után szereztem egy ide-
genvezetõi képesítést, szabad idõmben saját magam és
mások szórakoztatására csoportokat vezettem. A fiam
születése után kezdtem el foglalkozni gyógypedagógi-
ával. Nem azért, mert neki lett volna szüksége rá, ha-
nem azért, mert úgy éreztem tartozom a sorsnak ennyi-
vel, hálából azért, hogy egészséges gyerekem született.
Egyik nagybátyám achondroplásiás volt, vagyis
kisnövésû, és én attól tartottam, hogy ez ismét elõfor-
dulhat a családban. Úgy döntöttem teszek valamit azo-
kért, akiknek, úgy mint neki, nehezebbre sikerült az
élet. Így 1996-ban másodmagammal megalapítottam a
Dávid Kisemberek Társaságát, amiben, ha ma nem is
vagyok aktív, de örök tag maradok. Azt gondoltam, ha
elvégzek egy gyógypedagógia-pszichopedagógia sza-
kot jobban tudok segíteni nekik. Így jelentkeztem az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolára és
másoddiplomáztam.
Már Balatonmáriafürdõn laktam amikor ismerõseim

szóltak, hogy helyben egy alapítványnál meghirdettek
egy állást, amit mintha nekem találták volna ki. Nem is

akartam jelentkezni, barátaim unszolására, végül utol-
só nap beadtam az önéletrajzomat. Én voltam az utol-
só, akit behívtak állásinterjúra. Kezdetben alig akartam
elhinni, hogy a sors olyan lehetõséget kínál, ahol min-
den addig szerzett tudásomat hasznosítani tudom, és
amiben a továbbfejlõdés lehetõsége is benne van. Ami-
kor 2002-ben elkezdtem dolgozni az Alapítványnál ak-
kor készült el az elsõ új épület azon a 3,7 hektáron,
ahol ami ma a székhelyünk van. Korábban egy fõépü-
let állt itt, ami egykor szálloda volt, majd évtizedekig
gyermeküdülõ. Körülötte farostlemezbõl készült ba-
rakkok. Az épületeket dzsungel vette körül, egy több
évtizede elhanyagolt park. Emlékszem, egyszer meg-
történt, hogy álltam a park közepén és a könnyeim
hulltak kétségbeesésemben, hogy hogyan fogok én
ebbõl élhetõ környezetet létrehozni. Az égiek megse-
gítettek, a tavaszi szélviharok sorra kidöntötték a kor-
hadt fákat. Velük együtt pedig eltávolíttattuk a bokro-
kat és a sok gazt. A többi épület 2002 és 2016 között
épült. Szinte tégláról téglára néztem végig az építke-
zést, az utolsó kilincs becsavarozásánál is jelen voltam,
minden négyzetcentiméterét ismerem a teleknek és az
épületeknek. Az intézmények sem mûködtek amikor
az Alapítványnál kezdtem dolgozni, azokat szakmailag
felépíteni is a feladatom volt a kezdetektõl fogva. Ösz-
szesen 42 fõrõl gondoskodunk munkatársaimmal
együtt a fogyatékos személyek bentlakásos intézmé-
nyében, a nappali intézményben, a támogatott lakha-
tásban és a fejlesztõ foglalkoztatásban. Ehhez jön még
az akkreditált foglalkoztató és a vendégház, ami a la-
kóknak elsõsorban foglalkoztatási területet jelent. Sze-
zonban 100-120 személy fordul meg naponta a telken.
– Mit jelentenek neked a lakók, a fiatal foglalkozta-

tottak?
– Ennyi év után a tágabb családot, hozzájuk is szin-

te haza járok és nem dolgozni. Többségük gyermek-
otthonokból költözött hozzánk. Ezért tartottam és tar-
tom ma is nagyon fontosnak, hogy párkapcsolatok
alakuljanak ki köztük, hogy legyen kihez tartozniuk,
illetve azt, hogy a felnõtté válásban segítsük õket, és
ne intézményi ellátásnak, hanem nagy családnak érez-
zék a közösséget. Mindig fontos szempont volt szá-
momra, hogy a környezet, amiben élnek igényes és
kellemes legyen. Mindezt csak elkötelezett munkatár-
sakkal tudtam, tudom megvalósítani, akik hasonló ér-
tékeket vallanak és szem elõtt tartják, hogy mi va-
gyunk az ellátottakért, minden az õ érdeküket, bizton-
ságukat, egészségüket, jólétüket szolgálja. A sok köte-
lezettséggel járó munka és a család összeegyeztetése
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Csipke-galamb, madeira-pipacsok a „mosoly országában”
Ünnep Balatonmáriafürdőn a Regens Wagner Otthonban

„Mindenkiben benne él a tánc! A
zene, mozgás energiái minden sej-
tünket megmozgatják és örömfor-
rássá válik, annak is, aki ropja, és

annak is, aki nézi.” – mondta be-
vezetõjében Vajna-Vormair Kata-
lin, a Regens Wagner Alapítvány
által fenntartott intézmény vezetõ-
je. Az elõzõ év nagy sikerén fel-
buzdulva 2019. novemberében is
ünnepi tánccal zárták a lakóott-
hon fiataljai az évi mûvészeti pro-
gramjukat. Latin-amerikai és stan-
dard formációkat tanultak meg a
bennlakók. Szamba, keringõ be-
mutatója után megforgatták a szü-
lõket is a táncparketten. Szem
nem maradt szárazon az örömtõl
és meghatódottságtól. Boldogság
töltötte el valamenynyi jelenlévõ
szívét.
Ezt követõen a fõépület kávézó-

jában a képzõmûvészeti alkotásaik-
ból megnyílt egy kiállítás. Kánfor
István, az egyik alkotó büszkén állt
festménye mellett, amelyen õszi fák
lengedeznek a szélben.

Takács-Benke Nóra és Horváthné
Ciklin Barbara támogatásával már
nyáron elkezdték a munkákat. Kü-
lönbözõ technikákkal és minta
alapján nekiláttak az alkotásnak. A
tárlaton már egy-egy mûnek a har-
madik variációját állították ki. A cél
az volt, hogy az alkotók megta-
pasztalják, elérhetõ a mûvészet egy
szintje az õ számukra is megfelelõ
irányítással és technikával. Hasz-
náltak kréta-spray-t, temperát, csip-
ketechnikát. A kiállítást követõen
kikerültek az alkotások az ottho-
nuk folyosójára. A lakóterüket dí-
szítik a mûvek, hogy minden nap
büszkén nézhessék. Ezeket mi ké-
szítettük! A „csipke-galambok”
õsszel egy fõvárosi kiállításra „re-
pülnek”, hogy a nagyközönség is
megcsodálja a nem mindennapi ké-
peket.

Bfülöp

nem jár áldozatok nélkül. Meghoztuk ezeket az áldo-
zatokat. Volt olyan helyzet, hogy korán indultam ott-
honról, a fiamat telefonon ébresztettem és irányítot-
tam iskolába. Amíg kiskorú volt egyébként mindenki
bevetésre került a környezetünkben, hogy jól mûködõ
életünk legyen. És az életünk mûködött, fiam megtol-
dotta a családi hagyományt még egy norvég nyelvvel
és ma ebbõl doktorál.
– Mik a terveid az intézményben és a magánéleted-

ben?
– Készülök a nyugdíjas éveimre. Az intézményben

egy jól folytatható örökséget szeretnék hagyni magam
után, hogy az utódaimnak ne legyen nehéz dolga. Ne-
kem azt tanították, úgy kell dolgozni, hogy ha abba is

hagyod valahol a munkát, oda bármikor jó szívvel visz-
szamehess. Szeretnék majd néha nyaraló vendégként
megjelenni, de semmiképpen sem beleszólni az éle-
tükbe. A lakókkal is szeretném megtartani a kapcsola-
tot, mert egy családból nem szokott az ember csak úgy
kiszállni. Azért is utalok magamra nyaraló vendégként,
mert hosszú távon nem tervezek a településen marad-
ni. Budapestre, vagy a közelébe szeretnék költözni
nyugdíjas éveimre. Jelenleg nagyon hiányoznak az éle-
tembõl a jó kulturális események, a gyakori színházlá-
togatás, kiállítások. Önkéntes feladatokat tervezek vál-
lalni, ismét fordítani és, ha egészségem engedi, utazni.

B. Fülöp Katalin
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A Napfényes Támogató Szociális Egyesület fen-
ntartásában mûködõ Napfényes Sziget Integ-
rált Intézmény 2007 januárjában nyitotta meg
kapuját a sárréti kistérségben élõ fogyatékosok
számára. Ebben a régióban hiánypótló szolgál-
tatásként jelent meg a nappali intézmény, ami
szép lassan megtelt a közösségre szomjazó fo-
gyatékos fiatalokkal.

Elkezdõdött a foglalkoztatás, fejlesztés, közösségépítés
a nappali intézmény falain belül. Farsangot, anyák
napját, karácsonyi mûsort adtunk elõ a szülõknek,
hozzátartozóknak. Még az elsõ évben egy jótékonysá-
gi estet szerveztünk egy súlyos fogyatékos ellátottunk-
nak, ahol nagyon sok segíteni akaró szülõ, rokon, is-
merõs megjelent. A jótékonysági est mûsorát a Napfé-
nyes Sziget ellátottjai adták az érdeklõdõknek. Az elõ-
adás nagyon jó visszhangot kapott. Több helyrõl érke-
zett pozitív kritika, hogy a fiatalok mennyire ügyesek,
hogy nem is nézték volna ki belõlük ezt a tehetséget.
A szereplõk szomjazták a sikert, a dicséretet, a megbe-
csülést. Arra gondoltunk, hogy minden évben felké-
szíthetnénk õket egy hasonló alkalomra, ahol megmu-
tathatják tehetségüket, képességüket a közönségnek.
Így született meg a Napfényes Gála.
Több alkalommal vettem részt a gálamûsor színpad-

ra vitelében, megszervezésében. Az elsõ célom az volt,
hogy olyan mûsort állítsunk össze, amelyben a dolgo-
zók kizárólag a színpadi háttérmunkában vesznek
részt. A sikert, amit átélhettek fogyatékos fiataljaink,

csak a nézõi döbbenet múlta felül. Csodálkoztak, hogy
nem látnak segítõt. Ugyanis annyira ügyesek már a sze-
replõk, hogy önállóan is megállják a helyüket a színen.
Így hódították meg a mûvelõdési házunk színpadát a
Napfényes Sziget ellátottjai.
Hatalmas eredménynek számított, amit elértünk. Fel-

kerestem az egyesület elnök asszonyát, hogy egy két
felvonásos darabbal készüljünk a következõkben az
évvégi gálára. Az engedélyt megkapva az elsõ évben
az Üvegtigrist dolgoztam át színpadra. Szereplõket rak-
tam a történetbe, más karaktereket kivettem. A kollé-
gák segítették az eddig még nem látott szövegmennyi-
ség megtanulását. A libretto nem kis pánikot keltett az
ellátottainkban. Elkezdõdtek a színpadi próbák, a la-
kókocsi, mint központi díszlet építése, jelmezek, kellé-
kek beszerzése. Képességeinkhez mérten felkészül-
tünk a nagy napra. Így adhattuk elõ elsõ két felvonásos
darabunkat, melynek címe „Fapuma” lett. Profi fény és
hangtechnikát béreltünk a fõpróbára és az elõadás
napjára. Térhangosítással, mikroportokkal tettük hall-
hatóvá a szereplõket. Füstgépet használva speciális

Napfényes Gála Püspökladányban
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effektekre is sor került, valamint a folyamatosság érde-
kében három súgó állást alakítottunk ki. Jómagam a
technikai pultban a fények és hang effektek pontos ér-
kezését irányítottam. A finálét követõen, mikor felvo-
nult a teljes szereplõ gárda a siker nem maradt el. A kö-
zönség állva tapsolt! Nagyon büszkék voltunk a telje-

sítményünkre hisz megmutattuk, hogy kellõ elhivatott-
sággal és segítséggel még erre is képesek a fogyatékos
fiataljaink.
Az elsõt még több darab követte. Feldolgoztam egy

cirkusz életét, egy osztály, majd egy kórház hétköz-
napjait, de idõutazással megoldandó problémák is
színpadra születtek. Két éve egy grafikus életét vittük
színre, akinek megelevenedtek szeretett rajzolt karak-
terei. 2019-ben pedig a „Mese habbal” került színre. A
Napfényes Sziget ellátottjai már rutinosan készültek a
darabra. Tele izgalommal, hittel és bizalommal, hi-
szen tudták, olyan emberek készítik fel õket a szín-
padra, akiknek elhivatottsága meghozza a várt siker-
élményt számukra, amirõl aztán hónapokig büszkén
beszélhetnek majd bárkinek. Ismét fergeteges tapsvi-
har volt a jutalmunk!

Hajdu Lajos
intézményvezetõ

Gántra várták a budapesti Göllesz Viktor Általá-
nos Iskola diákjainak, tanárainak és a Kertvá-
rosi Nordic Sportkedvelõ és Életmód Egyesület
tagjainak közel negyven fõs csapatát tavaly de-
cember elején. A kirándulás fõ célja volt, hogy
a két korosztály, „nagyszülõk és unokák”, meg-
ismerjék egymást és egy tartalmas, megmozga-
tó napot töltsenek el a természetben.

Sejtettük már a reggeli bemelegítõ torna alatt, hogy fáz-
ni nem fogunk a nap folyamán. A csoport sportedzõje,
Bisztrai György nem fogja hagyni, hogy ellustuljunk.
Vendéglátó iskola gondoskodott a levezetõ reggelirõl.
Kalácsot, meleg teát, tejet kortyolva már elkezdõdött az
ismerkedés gyerekek és felnõttek között. Kifelé menet
az épületbõl kaptunk egy-egy háromszögletû zöld ken-
dõt, amivel integetve búcsúztunk az otthon maradot-
taktól miközben buszunk elindult velünk Gánt felé.
Nemcsak a busz rázott össze bennünket, hanem a gi-

táros énektanulás. Meglepetésnek szántunk egy új évi

köszöntõt a Fecskepalota gazdájának, amit megtanul-
tuk útközben.
Minden úgy történt, ahogy eltervezték az idõsek,

akik már tavaly is levezényeltek egy hasonló „Integetõ”
napot ezen a Vértes aljai tájon. Szerencsénkre az idõjá-
rás kedvezett a szabadtéri programnak. Sütött a Nap,
csak orkánerejû szél tépázta a sálainkat. Hamarosan
elõkerültek a Nordic botok és a gyerekek egy kettõre
megtanulták, a már tapasztalattal bíró idõsebbektõl, a
használatát.
Irány a dombtetõ! Versenyfutás fel a domboldalon.

Légzõ-, és tornagyakorlatok a csúcson. Beszívtuk ma-
gunkba szemünkkel is a táj varázslatos képét. Megdol-
goztunk a finom ebédért. Jól esett a helyi raguleves és
a kemencében sült bukta. A fehér asztal melletti be-
szélgetést pedig még népi tánctanulás követte. Gyor-
san elérkezett a hazaindulás ideje. Elõkerültek három-
szögletû zöld kendõk, amelyekkel búcsút integettünk
a Fecskepalotának. De nem örökre!

bfk

Integető a Fecskepalotához



JOGÁSZ VÁLASZOL

ÉTA-HÍREK
A lap egyes írásainak tartalma nemminden esetben egyezik a szerkesztõség véleményével.
Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (ÉTA) kiadványa
1158 Molnár Viktor u. 94–96. ● Telefon/fax: (06 1) 414 0500 ● e-mail: iroda@eta-szov.hu ● honlap: www.eta-szov.hu ● www.facebook.com/ETASzovetseg/
Felelõs: Papp Ágnes, elnök
Szerkesztõ: B. Fülöp Katalin ● Telefon: (06 20) 252 1256 ● e-mail: bfulop.katalin@eta-szov.hu
Nyomda: Keskeny Nyomda ISSN 1788-2877

ÉTA– HÍREK

A nyári normalizálódást követõen ismét gyökeresen meg-
változnak a hétköznapjainknak keretet adó szabályok. A
Kormány 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete a
teljes belsõ határon a határellenõrzést ideiglenesen
visszaállítja, 2020 szeptember 01. és 2020. október
1. közötti idõszakban.
A Kormány 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete

a járványügyi készültségi idõszak utazási korláto-
zásairól szól és az alábbiakban foglalhatóak ösz-
sze rendelkezései:
A rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb

úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határát-
lépésre terjed ki.
A rendelet alkalmazásában a magyar állampolgárral

azonos megítélés alá esik, aki Magyarországon állandó
tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát
okmánnyal igazolja, illetve aki rendelkezik az idegenren-
dészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghala-
dó idejû tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyaror-
szág területén való tartózkodásra jogosító engedélyével,
és az errõl szóló okmányt belépéskor bemutatja.
Külföldrõl érkezõmagyar állampolgár, illetve a magyar

állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkezõ csa-
ládtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) sze-
mélyforgalomban Magyarországra történõ belépése során –
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivé-
tellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tûré-
sére köteles. Ha a magyar állampolgár esetében az
egészségügyi vizsgálat a fertõzés gyanúját állapítja
meg, az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak
szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent jár-
ványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül
elhelyezésre. (408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.§)
A karanténban elhelyezett személy kérelmére a ka-

rantént elrendelõ határozat kiadására illetékes járványügyi
hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett sze-
mély számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra kü-
lönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai
szabályoknak megfelelõ, molekuláris biológiai vizsgá-
laton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt felmentés
megadása érdekében. Ha a két alkalommal elvégzett

molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt –
igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szerve-
zetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat idõ-
pontjában nem volt kimutatható, a karantént elõíró
rendelkezés alól a karantént elrendelõ határozat kiadására
illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.
(408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4.§ (1) (2))
Nem magyar állampolgár személyforgalomban Ma-

gyarország területére – törvényben vagy kormányrende-
letben meghatározott kivétellel – nem léphet be.
(408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5.§)
A belépést tiltó rendelkezés alól meghatározott esetek-

ben a Magyarország területére történõ tervezett belépés
helye szerint illetékes helyi rendõri szerv, a Buda-
pest Liszt Ferenc nemzetközi repülõtéren történõ határát-
lépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendõrkapitányság
(a továbbiakban: rendõri szerv) kérelemre felmentést
adhat. (408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
6.§ (1) bekezdés)
A rendõri szerv kérelemre engedélyezheti a beuta-

zást, ha a kérelmezõ igazolja, hogy a belépés célja
a) amagyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz

kapcsolódó,magyar bíróság vagy hatóság által kiállított ok-
irattal igazolt eljárási cselekményen történõ részvétel,
b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munka-

végzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati
igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy auto-
nóm államigazgatási szervmeghívólevelével igazolja,
c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más

megfelelõ igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,
d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján

fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség telje-
sítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított
igazolás tanúsítja,
e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggõ munka-

végzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban,
amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (mun-
kavégzés megkezdésének helyszínére) történõ eljutás
vagy az ilyen munkavégzést követõen személyforgalom-
ban történõ hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított
igazolás tanúsítja,
f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelõ,

temetés) részvétel,
g) a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. tör-

vény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,
h) a kiemelt jelentõségû, nemzetközi vonatkozású

sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen törté-
nõ részvétel vagy
i) az a)–h) ponton kívüli méltányolható ok.
(408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdés)
A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthetõ

elõ, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be, vi-
szont benyújtható törvényes képviselõ vagy teljes bizo-
nyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazásban
megjelölt meghatalmazott útján is.

dr. Limbach Viktória, ügyvéd

Határátlépés és utazási korlátozások

Dr. Limbach Viktória


