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Mária 1953-ban Mátészalkán született. Szülei minden óvintézkedése ellenére 
(menekülve a járvány terjedése elől, településről településre költöztek) 3 éves 
korában megkapta a járványos gyermekbénulást (Heine-Medin kór). Négy végtagra 
bénult.  A bénulás a légzőszerveit is érintette. A betegség korai szakában 
Debrecenbe került, ahol vastüdővel lélegeztették.  Később, Budapestre, 
pontosabban Rózsadombra a Baba u.-ba, a Heine-Medin Utókezelő kórházba 
(későbbi nevén Budai Területi Gyermekkórház) vitték. Itt a célzott kezelések és 
gyógytorna mellett próbálták „talpra állítani”, de járógépekkel való mozgása 
bizonytalan és nehézkes volt. Végül a kerekesszék biztosította számára a 
helyváltoztatás stabilabb lehetőségét. A rózsadombi kórházban végezte el iskoláit 
többek közt a Közgazdaságtudományi Egyetemet.
1. Kép Heine-Medin Kórház „A” , középső illusztráció, 3. kép: Heine-Medin kórház „C” épület

https://hogyantortent.com/a-rettegett-vastudo/
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Baba utcai kórház 



Élet a Baba utcai kórházban
Földrajzóra és szabadidő



A 1983-ban, 57 fiatal mozgássérült sorstárásával együtt 
a Mozgássérültek Pesthidegkúti lakótelepére 
költözött. Megszűnt a paternalista elemekkel 
teletűzdelt intézményi lét és életforma. Kezdetét vette 
egy újabb, kihívással járó mindennapi életvitel, az 
önálló élet.  Ettől kezdve a telepen élő embereknek így 
Máriának saját magának kellett meghozni a 
mindennapokkal kapcsolatos döntéseket.  Vállalni az 
azzal járó következményeket, felelősséget. Ez 
azonban nem volt egyszerű feladat egy négy végtagra 
bénult-, és a kint élő többi kerekesszékes emberek 
számára.  Az önálló élet megvalósíthatóságának 
feltételei voltak. Az épített külső és belső környezet 
akadálymentessége – ami a telepen a mozgássérült 
emberek számára speciálisan kialakított lakások 
esetében adott volt. Hiányoztak azonban az egyéb 
támogató tárgyi és személyi eszközök.

https://www.youtube.com/watch?v=B1EGRGNaFuA
https://www.youtube.com/watch?v=B1EGRGNaFuA


Az önálló élet szükségleteit a nyugati társadalmakban, de elsődlegesen az Egyesült 
Államokban a sérült emberek fogalmazták meg és egy polgárjogi mozgalom 
keretében nemcsak a jogi esélyegyenlőség az egyenlő társadalmi tagság 
elfogadásáért harcoltak, hanem a megvalósításához szükséges eszközök 
biztosításáért is, az akadálymentes környezet megteremtéséért, valamint államilag 
is finanszírozott személyi segítő szolgáltatások biztosításáért.  Magyarországon 
mindezek az igények a társadalom számára ismeretlenek voltak, hiszen a 
sérülteket „eldugták” az intézményekbe, vagy családjukban elzártan éltek. A 
rokkantakkal való foglalkozás, az érdekeiket megfogalmazó és képviselő civil 
szervezeti tömörülés 1981-ben kezdett zöld utat kapni hazánkban. Apropója volt, 
hogy az 1981-es évet az ENSZ  a „Rokkantak  Nemzetközi Évének", majd közgyűlése 
az 1983 és 1992 közötti időszakot  „ A fogyatékos emberek évtizedének” 
nyilvánította.  Magyarországon 1981-ben – ugyan állami felügyelettel – megalakult a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége.  Ezt követően lassan, 
fokozatosan a 90-es évek elején kezdtek létrejönni a fogyatékos emberek 
életvitelében hiánypótló szolgáltatást és érdekképviseletet ellátó civil szervezetek.  
A Mozgássérültek Pesthidegkúti Lakótelep lakói pedig megélték és hitelesen 
vetették fel mindazokat a problémákat, megoldási javaslatokat, amelyek révén a 
súlyosan sérült emberek is képessé válhatnak mindennapjaikban az önálló, 
önrendelkező életre. 



Mariék demonstrációja
Önálló életvitel, akadálymentesség



Hazánkban 1999-ben konferencia az önrendelkező életről, 

„Gondok és örömök  Útban az önrendelkező élet felé„

Regisztrációt az Egalitás Alapítvány 

munkatársai végzik

A beszélgetés résztvevői:

Nagy Marietta, Szitár Zsolt, Nász Margit, 

Toldi Miklósné és Nász Erzsébet

http://adata.hu/_soros/kiadvany.nsf/44cfa372d3c5a279c1256e9600682640/7912
01400253688dc1256ed3003a4dbd?OpenDocument



Barabás Mária nemcsak egyénileg kereste a problémák megoldását. Összefogott, az 
1991-ben létrejött Motiváció Mozgássérült Embereket Segítő Alapítvány 
munkatársaival, mivel a Motiváció alapítvány célkitűzései összhangban voltak a 
telepen élő emberek önálló életvitelre való törekvéseivel. A két évet is igénylő közös 
munkában Mária a saját és sorstársainak gyakorlati tapasztalatait is felhasználva 
segítette meghatározni a személyi segítés területeit, a segítés általános és egyéni 
szükségleteire épülő eszközeit, módszereit és segítőszolgáltatások finanszírozási 
igényeit, lehetőségeit. A Motiváció Alapítványnál 1991 és 1993 között indult el a 
támogató szolgálati munka.  Melynek két fontos pillérét, a személyi segítést és 
szállítást végző egyének felkészítése, szakmai oktatása is megelőzte.  A segítőknek 
meg kellett ismerni a speciális szükségletek kielégítésével kapcsolatos lehetséges 
megoldási módokat, eszközöket, az önrendelkező, önálló életvitel filozófiáját. Azaz 
semmit sem végzünk el a sérült ember helyett, főleg az ő akarata, döntése ellenére. 
A segítés nem egyenlő házi gondozással. A mindennapi teendőit a segített személy a 
segítővel együtt végzi el, ő dönt arról, hogy azt hogyan csinálják.  A segítők 
kiválasztásánál fontos szempont a fizikai képességek és készségek megléte mellett 
a helyes mentális hozzáállás. Ez utóbbi fejlesztése érdekében a leendő segítők 
komoly pszichológiai képzésben és gyakorlati oktatásban is részesültek és 
részesülnek a mai napig. 



Személyi segítés és az önrendelkező élet

2048 × 1284
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Az 1996-ban Jelly Magdolna elnökletével megalakult a Mozgássérült Emberek 
Önálló Élet Egyesülete (ÖNÉ). Mária az egyesület alelnökeként a tagtársaival olyan 
programok megvalósításán dolgozott, melyek a mozgáskorlátozott emberek 
társadalmi integrációját, önrendelkező élet megvalósítását célozták meg. 
Tudatformáló előadások iskolában (ma ezek az érzékenyítő órák). Révész-képzés és 
révész-szolgáltatás a frissen sérült emberek számára, a megváltozott élethelyzetük 
elfogadásának és az új önrendelkező életvitel kialakításának segítése érdekében.  
Az önálló élet megvalósítását segítő támogató szolgálatok létrehozásának 
szorgalmazása.  

Barabás Mária és Jelly Magdolna (középen: Zalabai Péterné (Motiváció Alapítvány)



Erre a Pesthidegkúti lakótelepen élő mozgáskorlátozott embereknek is nagy szüksége volt, 
így az általuk létrehozott (1992-ben alapított)  Egalitás Alapítványnál 2000-ben indult el a 
támogató szolgálati munka, a telepen élő sérült emberek számára. Ekkor már Barabás 
Mária volt az alapítvány elnöke. Az első, személyi szállításra alkalmas buszt a Rotary 
Clubtól kapta ajándékba az alapítvány. A segítők polgári szolgálatot végző egyének voltak. 
A támogató szolgálati munka mellett az alapítvány a telepen élő mozgássérült emberek 
együttműködésével ”önálló életvitel tábor”-t hozott létre. Meghívták és egy időre lakhatást 
biztosítottak kerekesszékes sorstársaiknak, az önálló élet lehetőségeinek megismerésére és 
gyakorlati elsajátítására.  A tábor résztvevői közül sokan az itt szerzett ismereteiket 
nemcsak saját élethelyzetük javítására, hanem a lakóhelyükön élő, sérült emberek 
társadalmi integrációjának elősegítésére, az önálló életvitelük megvalósítására használták 
fel. Egyesületeket, alapítványokat hoztak létre, amiket a mai napig működtettek. Többen 
végeznek olyan tevékenységet, ami a területükön élő sérült emberek társadalmi 
esélyegyenlőségét szolgálja.
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Önálló életvitel tábor
Kötetlen beszélgetések, eszmecserék a tábor és a teleplakói között



Az Egalitás Alapítvánnyal egyetemben ezek 
a szervezetek a támogató szolgáltatásokon 
kívül rehabilitációs foglalkoztatással is 
segítik az egészségkárosodottak munkaerő 
piaci részvételét. Barabás Mária elnöksége 
alatt a telepen élők közül sokan dolgoztak a 
„Sárga Vonal”-nál (hibaelhárítást végző 
iparosi szolgáltatást végzők egyéneket és 
szervezeteket „közvetítettek ki” érdeklődők 
számára.  A foglalkoztatási lehetőségek, 
stabilitása, bővítése érdekében az 
Alapítvány létrehozta a Lavorandó Kft-t is. 
Barabás Mária egész életében a 
mozgáskorlátozott emberek társadalmi 
beilleszkedéséért dolgozott. Fontos volt 
számára, hogy mind a telepen, mind bárhol 
másutt élő sorstársak részére biztosítottak 
legyenek az önálló, önrendelkező élet 
feltételei, a hozzáférést garantáló 
megoldások. 



Barabás Mária
munka közben



Mária, az Egalitás Alapítvány elnökségi teendői mellett önkéntesként 
tovább folytatta tevékenységét az Önálló Életvitel Egyesületnél. 
Révészként is komoly munkát végzett.  
Nagyon fiatalon, 2006-ban 53 évesen hunyt el. 
Sokat dolgozott sorstársaiért.  
Mi késztette erre? Válaszolni a kérdésre saját szavaival lehet leginkább:  ….. 
„életem során nekem nagyon sok ember segített. Olyan ez, mint a biliárd: 
ott vannak az asztalon a golyók, és akkor jön egy másik golyó, megérint 
egyet közülük – szinte nem is érezni, látni –, de amelyiket megérintette, az 
megváltoztatja az irányát.” (Az idézet az ÜZENETEK 2002 kiadványából 
származik. Megjelent az ÖNÉ kiadásában, Ferenczy Ágnes összeállításával)
Munkája nem volt hiábavaló. Magyarországon ma már sok helyen 
működnek sérült emberek önálló életvitelét segítő támogatószolgálatok.  
Az ÖNÉ szervezése keretén belül egyre többen részesülnek „révész-
oktatás”-ban, és egyre több révész dolgozik az országban. Sérült emberek 
érdekképviseleti szervezetei által meghirdetett tudatformáló oktatásra is 
egyre több iskolából jeleznek igényt az osztályfőnöki órák alatt végzett 
érzékenyítésre. 



Mária emlékhelye
Barabás Mária emlékét a Mozgássérültek 

Pesthidegkúti Lakótelepének még meglévő lakói és 
az Egalitás Alapítvány dolgozói is őrzik. S lehetőség 

szerint évente meglátogatják sírját Mátészalkán. 
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