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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Szeretettel köszöntöm önöket! Engedjék meg, hogy néhány gondolatot 

megosszak Önökkel ezen a nagyon szép napon. 

 

Először is, szeretném megragadni az alkalmat, hogy boldog 

születésnapot kívánjak az ÉFOÉSZ-nak! Annak az ÉFOÉSZ-nak amely 

35 évvel ezelőtt alakult, 1981-ben, szülői összefogásból. Ezalatt a 35 év 

alatt országos szintű érdekvédelmi szövetség lett, ami az értelmi 

fogyatékossággal élő emberek érdekeit védi. 

 

Én magam a Szövetséggel 2008-ban kerültem kapcsolatba. Azóta ennek 

köszönhetően sok mindent eltudtam érni. 2012-ben irodai 

asszisztensként kaptam munkát. 

Nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy idén áprilistól pedig 

ennek a sikeres szervezetnek a társelnöke lehetek. 

 

Nagyon fontos számomra, hogy az ÉFOÉSZ-on keresztül ismerkedtem 

meg az önérvényesítéssel is. Az önérvényesítés azt jelenti, hogy az 

értelmi fogyatékossággal élő emberek ismerik a saját érdekeiket és 

tudják is képviselni azokat. 

 

Hiszen nekünk is jogunk van ahhoz, hogy képviseljük a saját és 

társaink érdekeit. Jogunk van elmondani a véleményünket a minket 

érintő kérdésekben. Akkor is, ha ehhez támogatásra van 

szükségünk.  

 

 



Mi, az ÉFOÉSZ-nál szeretnénk, ha minél több érintett lehetőséget kapna 

erre. 

 

Hiszen mi tudjuk legjobban, mire van szükségünk. A saját életünknek mi 

vagyunk a szakértői. Ezért a szakembereknek a mi véleményünket is 

ismerniük kell, amikor a minket érintő kérdésekben döntenek.  

 

Ehhez közös tanulásra van szükségünk. Nekünk meg kell tanulnunk 

hallatni a hangunkat, másoknak pedig meg kell tanulnia meghallani és 

figyelembe venni azt.  

 

Az én példám is jól mutatja, hogy a megfelelő támogatással mi is ki 

tudunk állni magunkért. Képesek vagyunk eredményeket elérni és a 

társadalom hasznos tagjaiként élni. Ugyanúgy, mint bárki más.  

Remélem, hogy még nagyon sokáig fogok részt venni a Szövetség 

munkájában. 

 

Kívánom, hogy még nagyon sokáig végezzünk, legalább olyan 

eredményes munkát, mint eddig. 

 

Köszönöm szépen szíves figyelmüket! 

További kellemes ünneplést kívánok Önöknek! 
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