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Híres fogyatékkal élők 
 

Mindenki részéről hatalmas teljesítménynek minősül rendkívüli tettek véghezvitele – de ez még 

inkább igaz, ha mindezt valamilyen testi/lelki rendellenességgel teszi meg valaki. Ez a lista hét 

olyan fogyatékos ember életét vizsgálja, akik tetteik által illetve azáltal, hogy minden különcség 

ellenére sikert értek el, nagy hatást gyakoroltak a társadalomra. 

Sudha Chandran 

Született: 1964. Rendellenessége: amputált 

 

Egy Mumbaiból Chennaiba hazafelé vezető úton történő baleset 

következtében jobb lábát amputálták. 

Műlábat kapott és e szörnyű zavar ellenére az Indiai-félsziget egyik 

legkiválóbb és legismertebb táncosává vált.  

 

Marla Runyan 

Született:1969.01.04. Rendellenessége: vakság 

 

Kilenc éves korában Runyan Stargardt betegséget kapott (ami a 

szaruhártya foltos elváltozása), melynek következtében megvakult. 

Marly Runyan a női 5000 méteres futás háromszoros nemzeti győztese. 

Az 1992-es nyári paralimpiai játékokon négy aranyérmet nyert. Az 

1996-os paralimpián ezüstérmet szerzett súlylökésben és aranyat a 

pentatlonban. 

 

 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/1657/hires-fogyatekos-emberek
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/32823/Kerekvilag.pdf
http://www.mvgyosz.hu/braille-
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/887/baleset
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Vincent Van Gogh 

1853.03.30–1890.07.29. Rendellenessége: Elmebetegség 

 

Vincent Van Gogh flamand festő volt, és az egyik legnagyobb 

festőnek tartják, akit a föld valaha is látott. Tíz évet felölelő festői 

pályája során 900 festményt és 1100 rajzot alkotott. 

Manapság az ő néhány képe a létező legdrágább: Az íriszek címűt 

53.9 millió dollárért adták el és Doktor Gachet portréja 82,5 millió 

dollárért kelt el. 

Vincent Van Gogh depressziótól szenvedett. 

 

 

Ludwig van Beethoven 

1770-1827 Rendellenessége: süketség 

 

Beethovenre széles körökben a történelem egyik legnagyobb 

zeneszerzőjeként tekintenek. Első nyilvános zongora szereplésére 

nyolc éves korában került sor.  

Életének nagyjából utolsó 25 évében teljesen süket volt. 

 

 

 

 

Christy Brown 

1932.06.05.–1981.09.07. Rendellenessége: agyi bénulás 

 

Christy Brown ír származású szerző, festő és költő volt, aki súlyos agyi 

bénulástól szenvedett. Agyi bénulás tette mozgásképtelenné és évekig 

képtelen volt szándékos mozdulat végrehajtására vagy beszédre. 

Egy nap, bal lábfejének hirtelen és ügyes mozdulatával megkaparintott 

egy krétadarabot testvérétől, hogy jelet rajzoljon egy írópalára. Öt éves 

kora körül csak bal lábfeje reagált akaratára. Lábfejét használva első 

ízben képessé vált a kommunikációra. 

 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/168/depresszio_fajtai
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Stephen Hawking 

1942.01.08. Rendellenessége: Motoros idegrendszeri betegség vagy az ALS egy 
változata (Amyotrophic Lateral Sclerosis) 

  

 

Stephen William Hawking brit elméleti fizikus, akinek világhírű 

tudományos karriere több mint negyven évet ölel fel. A zavar 

jelei először akkor jelentkeztek, amikor felvették Cambridge-be; 

elvesztette az egyensúlyát és egy lépcsőfordulónyit zuhant, 

beütve a fejét. A motoros idegrendszeri betegség 

megállapítására 21 éves korában, nem sokkal az esküvője után 

került sor, és az orvosok azt mondták neki, nem fog további két 

vagy három évnél tovább élni. Hawking fokozatosan elvesztette 

a kéz és a láb mozgatásának képességét, valamint a hangját és 

2009 óta szinte teljesen lebénult. 

Hellen Keller 

1880.06.27. –1968.06.08. Rendellenessége: süketnéma 

Helen Adams Keller amerikai szerző, politikai aktivista és előadó volt. 

Ő volt az első süketnéma, aki bölcsészettudományi diplomát szerzett. 

Keller tanára, Ann Sullivan úgy tanította Hellent, hogyan kell 

kommunikálni, hogy betűket rajzolt a tenyerébe, először a b-a-b-a-val 

kezdve, ami a babát jelölte, amit ajándékba hozott neki.  

Keller és Sullivan több mint 39 országban járt, számos utazást tett 

Japánban, ahol a japán emberek kedvenceivé váltak. Keller találkozott 

Grover Clevelandtől Lyndon B. Johnsonig az összes amerikai 

elnökkel és sok hírességgel ápolt baráti kapcsolatot, beleértve 

Alexander Graham Bell-t, Charlie Chaplin-t és Mark Twain-t. 

TOTÓ 

Feladat: Gondolkodjatok el azon, hogy vajon milyen lehet egy fogyatékos személy 

élete. Vegyétek fontolóra, hogy az alábbi állítások vajon igazak vagy hamisak. 
 

 
IGAZ HAMIS 

1 A rend nagyon fontos a vakok számára. 
  

2 
A vakon született ember pont úgy mosolyog, mint 

mi. 
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3 Egy vak személlyel is lehet e-mailezni. 
  

4 
A vakoknak nagyon nehéz közlekedniük, ezért 

inkább jobb, ha otthon maradnak. 

  

 
5 

A vakok nem látják a betűket, ezért nincs 

lehetőségük arra, hogy megismerjék például Misi 

mókus kalandjait. 

  

6 A vakok is focizhatnak. 
  

7 
A kutyák nemcsak a vakoknak tudnak segíteni, de a 

mozgássérültek életét is meg tudják könnyíteni. 

  

8 Aki mozgássérült az már soha többé nem táncolhat! 
  

 
9 

Ma már olyan buszok és vonatok is vannak, amire a 

kerekesszékes emberek segítség nélkül fel tudnak 

jutni. 

  

10 
Egy értelmi fogyatékos személy képes eljátszani egy 

híres komolyzenei művet. 

  

11 
Aki értelmi fogyatékos, az soha nem lesz képes 

dolgozni, pénzt keresni és önálló otthonban lakni. 

  

12 
A jelnyelv segítségével a Magyarországon élő összes 

siket ember megérti egymást, igaz? 

  

13 
Aki egyáltalán nem hall, azaz siket, az nem vezethet 

autót! 

  

+1 A siketek is járnak zenei koncertre. 
  

 

Aki kíváncsi a helyes válaszokra, az okostelefonjára előre telepített vagy utólag telepített QR 

kód olvasó program segítségével másodpercek alatt elolvashatja a megoldásokat: 

 

 

 

 

 

 

 



      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   
 

 

Ha időtök engedi, nézzétek meg a következő videókat: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zl6JOa5CaOA&t=2s 

 https://www.youtube.com/watch?v=Qf0ZHwU8k84 

 https://www.youtube.com/watch?v=-7FsEFDz88A 
 

Játékos formában próbáljatok ki a különböző élethelyzeteket, tapasztaljátok 

meg azokat a nehézségeket, melyekkel minden nap szembesül egy fogyatékos 

ember: 

 A saját ceruzátokat a szátokban tartva rajzoljatok egy macskát a lapra. (Mintha 

mozgássérült lennél.) 

 Fejtsétek meg az alábbi kódot a Braille-ábécét tartalmazó táblázat 

segítségével! (Mintha vak lennél) 
 

Az új magyar Braille-ábécé, írásjelek és egyéb jelölések 

 
forrás: Magyar 

Vakok és 

Gyengénlátók 

Szövetsége - 

http://www.mvgyosz.hu/braille-  Megfejtés: olvasnijó 

https://www.youtube.com/watch?v=zl6JOa5CaOA&t=2s
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