
SZ E M L E 

A MEOSZ a sajtóban 

2013. szeptember-október 

  

Ebben az időszakban öt eseménnyel szerepeltünk a sajtóban. Szeptember közepén a MEOSZ 

és a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete kétnapos konferenciát rendezett a 

fogyatékos emberek társadalmi helyzetéről Székesfehérváron, amelyen részt vett az MTV 

Híradó, a Hír TV, a Duna TV és a teljes helyi média, az MTI tudósításnak köszönhetően 

pedig sokan beszámoltak az eseményről (Magyar Nemzet, Népszabadság, HVG.hu, Origo, 

Inforádió, Metropol). Szeptemberben és októberben rendeztük meg a helyi egyesületekkel 

közösen a regionális MERI sportnapokat hat nagyvárosban. Az eseménysorozatot jól 

fogadta a sajtó, a beharangozó közleményünk több mint 40 helyen jelent meg, és az egyes 

sportnapokról is minden esetben beszámolt a helyi média, de a Class FM és az RTL Klub 

Híradója is foglalkozott a programokkal. Október közepén közleményben fejeztük ki 

aggodalmunkat a Pető Intézet által ellátott fogyatékos gyermekekért, erről beszámolt az ATV 

híradója és a Klubrádió is. A hónap második felében a MEOSZ megküldte a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény módosítására vonatkozó 

javaslatait az Emberi Erőforrások Minisztériumának, amelyről írt többek közt a HVG.hu és 

a két meghatározó gazdasági napilap, a Napi.hu és a Világgazdaság. Október 24-én és 25-

én, a Polio Világnap alkalmából Rádai Sándor munkássága előtt tisztelegtünk, illetve egy, 

a Mentőmúzeumban tartott sajtótájékoztatóval hívtuk fel a figyelmet a járványos 

gyermekbénuláson átesett betegek helyzetére. A sajtótájékoztatón – amelyet a Magyar Polio 

Alapítvánnyal közösen szerveztünk - részt vett az ATV Híradója, az eseményről kiadott 

közleményünk alapján pedig több orgánum is foglalkozott a témával, köztük az Inforádió, a 

HVG.hu és a Vas Népe. Összesen mintegy 150 megjelenésünk volt.  

  

  

Fogyatékos emberek a társadalomban c. konferencia 

Székesfehérvár, Viktória Rehabilitációs Központ 

2013. szeptember 13-14. 

  

Előzetesek: 

http://prae.hu/prae/gyoszeetc.php?aid=594&menu_id=105&type=3 

http://www.sinosz.hu/?q=hirek/hirek/fogyatekos-emberek-tarsadalomban-konferencia 

  

http://prae.hu/prae/gyoszeetc.php?aid=594&menu_id=105&type=3
http://www.sinosz.hu/?q=hirek/hirek/fogyatekos-emberek-tarsadalomban-konferencia


MTI 

Kiemelt ápolási díjat vezethetnek be a nagyon súlyos élethelyzetben lévő emberek 

esetében, az összeg több mint 40 százalékkal magasabb lesz, mint a jelenlegi emelt 

támogatás – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyi 

államtitkára pénteken az MTI-nek nyilatkozva. Soltész Miklós ezt azzal kapcsolatban 

közölte, hogy Székesfehérváron a Fogyatékos emberek a társadalomban című kétnapos 

konferencián tart előadást. 

  

A tervezett kiemelt ápolási díjat nemcsak a nagyon súlyos élethelyzetben lévő gyermeket 

nevelők, hanem az idősebbeket ápoló közvetlen hozzátartozók is igényelhetik majd – mondta 

az államtitkár. A végleges döntés még nem született meg, de – mint fogalmazott – „az állami 

költségvetésben megvan a helye”. Hozzátette: várhatóan a jelenlegi emelt szintű ápolási díj is 

15 százalékkal emelkedik. 

Az államtitkár a további támogatásokról szólva megjegyezte, hogy egy hete 500 millió 

forintos pályázat jelent meg akkreditált foglalkoztatók számára, ettől a fogyatékkal élők 

foglalkoztatásának bővülését várják. Jelezte: a gépjárműszerzési támogatások második 

fordulója szeptember 30-án zárul. A forrás rendelkezésre áll, a jogos igényeket minden 

esetben támogatják majd. 

  

Soltész Miklós szólt a kormánynak a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban az elmúlt három évben 

megtett intézkedéseiről is. Ezek közül kiemelte, hogy sikerült felhívni az egész társadalom 

figyelmét a fogyatékos emberek mindennapjaira. Megemlítette, hogy a fogyatékkal élőket 

támogató szervezetek kiszámítható, megemelt támogatást kapnak, javaslataikat pedig 

figyelembe veszik a döntéskor és a kivitelezéskor. 

Kifejtette: a mozgássérültek esetében a bentlakásos intézményeket felújították, a bérelhető 

segédeszközök beszerzése pedig folyamatban van. A kormányablakoknál 5,2 milliárd forintos 

akadálymentesítés valósul meg. A látássérültekről szólva elmondta: a Vakok Állami Intézetét 

egymilliárd forintból újították fel, míg Tatán 1,3 milliárd forintból bentlakásos intézményt 

hoztak létre. A hallássérülteknél az új technikai eszközök beszerzését említette, ez a 

tolmácsszolgálat részbeni kiváltására ad lehetőséget. 

  

Hegedűs Lajos, a főszervező Mozgáskorlátozottak Egyesületei Országos Szövetségének 

(MEOSZ) elnöke az MTI-nek telefonon azt mondta, hogy a konferencia elsősorban a 

partnerségről szól. Az elnök szerint az elmúlt években a fogyatékos emberek rehabilitációja 

került előtérbe, amit nagyon helyes döntésnek nevezett. Szeretnék azonban a döntéshozók 

figyelmét felhívni néhány problémára, amelyeken változtatni kell – tette hozzá. Példaként 

említette, hogy a rehabilitációs költségeket nem kiadásként, hanem megtérülő befektetésként 

kellene kezelni. Európában ez természetes, Magyarországon a gondolkodáson még változtatni 

kell – mondta. 

  



A város támogatásával, a Szent István-emlékévhez kapcsolódóan rendezik meg a kétnapos 

székesfehérvári konferenciát, amelynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök, védnöke 

Cser-Palkovics András polgármester. A konferencián felszólal mások mellett Kósa Ádám 

néppárti európai parlamenti képviselő, Földesi Erzsébet, az Európai Fogyatékosügyi Fórum és 

a MEOSZ alelnöke, Tatosné Takács Andrea, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

főigazgató-helyettese és Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök. A rendezvény 

keretében a fogyatékossággal élő emberek életét bemutató fotókiállítás nyílik meg szombaton. 

  

MTV Híradó 2013. szept. 13. 19.30 - 25’46”-28’04” 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/13/20/MTV_Hirado_2013_szeptember_13_19_30.asp

x 

  

Hír TV Híradó 

http://mno.hu/hirtv_gazdasagi_hirei/ujabb-tamogatas-a-lathataron-1184128 

+videó 

  

Duna TV Akadálytalanul - 2013. okt. 5. 

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=770435&pid=1039420 

  

Fejér Megyei Hírlap 

http://feol.hu/hirek/a-rehabilitacio-a-celjuk-1564149 

  

Fehérvár Rádió 

  

Fehérvár TV 

http://www.fehervar.tv/index.php?pg=video&cid=16&vid=9215&autoplay=true 

http://www.fehervartv.hu/index.php?pg=news_4_7288 

  

Székesfehérvár.hu 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/13/20/MTV_Hirado_2013_szeptember_13_19_30.aspx
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/13/20/MTV_Hirado_2013_szeptember_13_19_30.aspx
http://mno.hu/hirtv_gazdasagi_hirei/ujabb-tamogatas-a-lathataron-1184128
http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=770435&pid=1039420
http://feol.hu/hirek/a-rehabilitacio-a-celjuk-1564149
http://www.fehervar.tv/index.php?pg=video&cid=16&vid=9215&autoplay=true
http://www.fehervartv.hu/index.php?pg=news_4_7288


http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_116963 

  

Inforádió 

http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-585060 

  

Magyar Nemzet 

http://mno.hu/belfold/ujabb-tamogatast-jelentett-be-soltesz-1184031 

  

Magyar Hírlap 

http://magyarhirlap.hu/soltesz-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be 

  

Népszava 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=676991 

  

Híradó.hu 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/13/11/Soltesz_kiemelt_apolasi_dijat_vezethetnek_be_.a

spx?source=hirkereso 

  

ATV.hu 

http://www.atv.hu/belfold/20130913-bevezetik-a-kiemelt-apolasi-dijat/hirkereso 

  

Népszabadság online 

http://nol.hu/belfold/kiemelt_apolasi_dijat_iger_az_emmi#kommentek 

  

Hvg.hu 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_116963
http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-585060
http://mno.hu/belfold/ujabb-tamogatast-jelentett-be-soltesz-1184031
http://magyarhirlap.hu/soltesz-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=676991
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/13/11/Soltesz_kiemelt_apolasi_dijat_vezethetnek_be_.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/13/11/Soltesz_kiemelt_apolasi_dijat_vezethetnek_be_.aspx?source=hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20130913-bevezetik-a-kiemelt-apolasi-dijat/hirkereso
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http://hvg.hu/itthon/20130913_Kiemelt_apolasi_dij#utm_source=hirkereso&utm_medium=lis

ting&utm_campaign=hirkereso_2013_9_13 

  

Origo 

http://www.origo.hu/itthon/20130913-magasabb-apolasi-dijat-iger-a-kormany.html 

  

Metropol 

http://www.metropol.hu/itthon/cikk/1084643 

  

Informed 

http://www.informed.hu/egpol_new/soltesz-miklos:-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be-

184908.html 

  

Weborvos 

http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/kiemelt_apolasi_dijat_vezethetnek_be/207262/ 

  

Hír6 

http://hir6.hu/cikk/87732/kiemelt_apolasi_dijat_vezethetnek_be 

  

Kapos.hu 

http://kapos.hu/hirek/egeszsegugyi_anyagok/2013-09-13/jon_a_kiemelt_apolasi_dij_.html 

  

Privátbankár 

http://privatbankar.hu/ongondoskodas/bevezetnek-a-kiemelt-apolasi-dijat-261266 

  

Kormány.hu 

http://hvg.hu/itthon/20130913_Kiemelt_apolasi_dij#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_9_13
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http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-

ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be 

  

Magyar Online 

http://www.mon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-

be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%

2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29 

  

Borsod Online 

http://www.boon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-

be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon

%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29 

  

Szabolcs Online 

http://www.szon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-

be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+szon%

2Fmegye+%28Szabolcs+Online+Megyei+h%C3%ADrek%29 

  

Orientpress 

http://orientpress.hu/118509 

  

Webradio 

http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=288955 

http://ado.hu/rovatok/tb-nyugdij/jon-a-kiemelt-apolasi-dij 

  

Mixonline 

http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=89030 

  

  

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be
http://www.mon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.boon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29
http://www.boon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29
http://www.boon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29
http://www.szon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+szon%2Fmegye+%28Szabolcs+Online+Megyei+h%C3%ADrek%29
http://www.szon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+szon%2Fmegye+%28Szabolcs+Online+Megyei+h%C3%ADrek%29
http://www.szon.hu/soltesz-miklos-kiemelt-apolasi-dijat-vezethetnek-be/2360128?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+szon%2Fmegye+%28Szabolcs+Online+Megyei+h%C3%ADrek%29
http://orientpress.hu/118509
http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=288955
http://ado.hu/rovatok/tb-nyugdij/jon-a-kiemelt-apolasi-dij
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=89030


Regionális MERI sportnapok 

2013. szeptember-október 

Sportkóstoló rendezvénysorozat indul a mozgáskorlátozott embereknek  

  

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) és a Magyar 

Paralimpiai Bizottság (MPB) a nagy sikerű MERI sportnapok mintájára az idén ősszel 

több nagyvárosban is „sportkóstolgatót” szervez a mozgáskorlátozott embereknek, hogy 

megismerhessék a régiójukban elérhető sportolási lehetőségeket és kedvet kapjanak a 

mozgáshoz, a rendszeres sportoláshoz. A programsorozatot az Emberi Erőforrás 

Minisztérium támogatja. 

  

A rendezvényeken – a MERI napokhoz hasonlóan - több sportágat paralimpikonjaink, világ- 

és Európa bajnok parasportolóink mutatnak be. A MEOSZ fontosnak tartja a közös mozgás, a 

sportolás ösztönzését, mert a testre és lélekre gyakorolt pozitív hatásai mellett 

közösségteremtő és összetartó ereje van. A Szövetség örülne, ha a sport révén minél több 

mozgáskorlátozott fiatal találna az egyesületekben olyan közösségre, amelyben jól érzi magát 

és amelynek aktív tagja szeretne lenni. A szervezők bíznak abban, hogy a regionális 

sportnapokra olyanok is eljönnek, akik kedvet kapnak a versenyszerű sportoláshoz és később 

a magyar paralimpiai csapat utánpótlását is erősíthetik. 

Szeptember 7-én Veszprémben, 21-én Győrben, 28-án Miskolcon, október 5-én Kaposváron, 

12-én Nyíregyházán, 19-én pedig Szegeden várják az érdeklődőket. A program koordinátora 

Dani Gyöngyi többszörös ezüstérmes paralimpikon vívó, a MEOSZ munkatársa.  

  

A MERI sportnapot 2008 óta rendezi meg minden tavasszal a MEOSZ, az Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézet (OORI) és az MPB. A rendezvényre több százan látogatnak el, 

rendkívül népszerű a lövészet, a lovaglás, a vívás, az asztalitenisz, az erőemelés, a különböző 

kutyás sportok és a boccia. A sportnapnak köszönheti megalakulását a kerekesszékes-rögbi 

csapat és a női ülőröplada csapat is. Hazánkban közel 250 ezer mozgáskorlátozott ember él, 

közülük mintegy négy-ötszáz fő rendelkezik sportigazolvánnyal.  

  

MTI 

  

Rehabjob 

http://www.rehabjob.hu/hirek/sportkostolo-rendezvenysorozat-indul-a-mozgaskorlatozott-

embereknek 

  

http://www.rehabjob.hu/hirek/sportkostolo-rendezvenysorozat-indul-a-mozgaskorlatozott-embereknek
http://www.rehabjob.hu/hirek/sportkostolo-rendezvenysorozat-indul-a-mozgaskorlatozott-embereknek


Somogy TV 

http://www.somogytv.hu/cikkek/94580 

  

Prae.hu 

http://prae.hu/prae/gyoszeetc.php?menu_id=109&aid=589 

  

Weborvos 

http://weborvos.hu/hirek/sportkostolo_mozgaskorlatozottaknak/206960/ 

  

Parasportpress 

http://www.parasportpress.eu/index.php?cikk=1_4306 

  

Pharmaonline 

http://www.pharmaonline.hu/cikk/sportkostolo__rendezvenysorozat__mozgaskorlatozottakna

k 

  

Gépnarancs 

http://gepnarancs.hu/2013/09/sportkostolo-a-mozgaskorlatozottaknak/ 

  

Szegedma.hu 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/09/sportkostolgato-mozgasserulteknek-szegeden-is.html 

  

Napidoktor 

http://napidoktor.hu/cikk/87.24558/Sportvalaszto-mozgaskorlatozottaknak-is 

  

Sportfm 
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http://www.pharmaonline.hu/cikk/sportkostolo__rendezvenysorozat__mozgaskorlatozottaknak
http://gepnarancs.hu/2013/09/sportkostolo-a-mozgaskorlatozottaknak/
http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/09/sportkostolgato-mozgasserulteknek-szegeden-is.html
http://napidoktor.hu/cikk/87.24558/Sportvalaszto-mozgaskorlatozottaknak-is


http://www.sportfm.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/ 

  

Magyar Online 

http://www.mon.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-

embereknek/2351108?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3

A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29 

  

Borsod Online 

http://www.boon.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-

embereknek/2351108?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3

A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29 

  

Ma.hu 

http://www.ma.hu/sport/184688/Sportrendezvenyek_mozgaskorlatozottaknak?place=srss 

  

Magyar Nemzet Online 

http://mno.hu/sport/mozgaskorlatozott-embereknek-szerveznek-sportkostolgatot-1181911 

  

Sportmenü.hu 

http://www.sportmenu.net/index.php/2013/09/03/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-

embereknek/ 

  

O2hir.hu 

http://o2hir.hu/hirek/kozelet/20758 

  

Telesport 

http://www.telesport.hu/Hirek/2013/09/03/08/Sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embere

knek.aspx 

http://www.sportfm.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/
http://www.mon.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/2351108?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/2351108?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/2351108?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.boon.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/2351108?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29
http://www.boon.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/2351108?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29
http://www.boon.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/2351108?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29
http://www.ma.hu/sport/184688/Sportrendezvenyek_mozgaskorlatozottaknak?place=srss
http://mno.hu/sport/mozgaskorlatozott-embereknek-szerveznek-sportkostolgatot-1181911
http://www.sportmenu.net/index.php/2013/09/03/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/
http://www.sportmenu.net/index.php/2013/09/03/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/
http://o2hir.hu/hirek/kozelet/20758
http://www.telesport.hu/Hirek/2013/09/03/08/Sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embereknek.aspx
http://www.telesport.hu/Hirek/2013/09/03/08/Sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embereknek.aspx


  

xlsport.hu 

http://www.xlsport.hu/Sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek 

  

zipp.hu 

http://zipp.hu/sport/2013/09/03/sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embereknek 

  

HVG.hu 

http://hvg.hu/sport/20130902_Sportagvalasztot_tartanak_a_mozgaskorlato#utm_source=hirke

reso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_9_2 

  

Pécsinapilap.hu 

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embereknek/143643 

  

A teljes napilap.hu lapcsalád: Szeged, Nagykanizsa, Siófok, Salgótarján, Kaposvár, 

Miskolc, Baja, Nyíregyháza, Pápa, Eger, Veszprém, Debrecen 

  

Webrádió 

http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=288410 

  

Superiorhírek.hu 

http://superiorhirek.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/ 

  

MOB.hu 

http://www.mob.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek 

  

http://www.xlsport.hu/Sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek
http://zipp.hu/sport/2013/09/03/sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embereknek
http://hvg.hu/sport/20130902_Sportagvalasztot_tartanak_a_mozgaskorlato#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_9_2
http://hvg.hu/sport/20130902_Sportagvalasztot_tartanak_a_mozgaskorlato#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_9_2
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embereknek/143643
http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=288410
http://superiorhirek.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek/
http://www.mob.hu/sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek


Debmedia.hu 

http://debmedia.hu/sport/2013/09/03/sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embereknek 

  

Rádió 88 

http://www.radio88.hu/sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embereknek 

  

Galamuscsoport 

http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/324246_sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_

embereknek 

  

Szabolcs Online 

http://www.szon.hu/tag/mozgaskorlatozott-emberek 

  

Budapest Hírzóna 

http://budapest.hirzona.com/hir?422067/Sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek 

  

Webbeteg 

http://www.webbeteg.hu/esemeny/367 

  

Mixonline 

http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=88553 

  

Szeged.hu 

http://szeged.hu/hirek/19456-szegedre-is-eljon-osszel-a-

sportkostolgato.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

  

http://debmedia.hu/sport/2013/09/03/sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embereknek
http://www.radio88.hu/sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_emberekne
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/324246_sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embereknek
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/324246_sportrendezvenyek_mozgaskorlatozott_embereknek
http://www.szon.hu/tag/mozgaskorlatozott-emberek
http://budapest.hirzona.com/hir?422067/Sportrendezvenyek-mozgaskorlatozott-embereknek
http://www.webbeteg.hu/esemeny/367
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=88553
http://szeged.hu/hirek/19456-szegedre-is-eljon-osszel-a-sportkostolgato.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://szeged.hu/hirek/19456-szegedre-is-eljon-osszel-a-sportkostolgato.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Fővárosi Hírhatár 

http://www.fovarosi-hirhatar.hu/hir/regionalis-meri-napok-sportkostolo-rendezvenysorozat 

  

Veszprémi Sportnap 

  

http://veol.hu/hirek/mozgasserulteknek-rendeznek-sportnapot-1560749 

http://www.mob.hu/veszprem-a-regionalis-meri-sportnapok-elso-allomasa 

http://www.xlsport.hu/VeszprASm-a-regionAAlis-MERI-Sportnapok-elsL-AAllomAAsa) 

Veszprém TV 

Méz Rádió 

  

  

Győri sportnap 

  

http://www.infogyor.hu/hir_olvas/permalink:regionalis-meri-napok-sportkostolgato-2013-09-

13-142800 

http://o2hir.hu/hirek/kereses/21145 

http://www.etopark.hu/meri-napok-sportkostolo/ 

http://szm.sze.hu/sportkostolgato 

Győr Plusz Rádió 

Ozone Rádió 

Class FM – interjú Dani Gyöngyivel 

Kisalföld-előzetes 

RTL Híradó szombat este (12’8”-tól) 

http://www.rtlklub.hu/most/45437_rtl_hirado_-_esti_kiadas_eltemettek_-

_sporttarsak_es_szurkol 

http://www.fovarosi-hirhatar.hu/hir/regionalis-meri-napok-sportkostolo-rendezvenysorozat
http://veol.hu/hirek/mozgasserulteknek-rendeznek-sportnapot-1560749
http://www.mob.hu/veszprem-a-regionalis-meri-sportnapok-elso-allomasa
http://www.xlsport.hu/VeszprASm-a-regionAAlis-MERI-Sportnapok-elsL-AAllomAAsa
http://www.infogyor.hu/hir_olvas/permalink:regionalis-meri-napok-sportkostolgato-2013-09-13-142800
http://www.infogyor.hu/hir_olvas/permalink:regionalis-meri-napok-sportkostolgato-2013-09-13-142800
http://o2hir.hu/hirek/kereses/21145
http://www.etopark.hu/meri-napok-sportkostolo/
http://szm.sze.hu/sportkostolgato
http://www.rtlklub.hu/most/45437_rtl_hirado_-_esti_kiadas_eltemettek_-_sporttarsak_es_szurkol
http://www.rtlklub.hu/most/45437_rtl_hirado_-_esti_kiadas_eltemettek_-_sporttarsak_es_szurkol


http://www.sportfm.hu/tobb-mint-szaz-resztvevo-a-gyori-sportkostolgaton/ 

http://www.yakuzafight.eu/hirek/154/lepjunk_kozelebb_-_sportoljunk_egyutt_/ 

http://tv.gyorplusz.hu/cikk/gyor-sport-20130923.html 

  

Miskolci sportnap 

  

http://weborvos.hu/regionalis_hirek/sportkostolo_meri_nap_miskolcon/207560/ 

http://www.hobbyradio.hu/news.php?readmore=2032 

Európa Rádió 

Szinva Rádió 

Észak-Magyarország  

http://www.minap.hu/news.php?extend.73863.7 

http://www.sportfm.hu/folytatodik-a-sportkostolgato-rendezvenysorozat/ 

http://www.boon.hu/sportolni-serulten-is-lehet/2373040/kepek/5244896/5244897 

http://www.eszakhirnok.com/miskolc/32617-sportkostolo-rendezveny-

miskolcon.html#axzz2ghPgXjk3 

  

Kaposvári sportnap 

  

http://www.parasportpress.eu/index.php?cikk=1_4330 

http://www.somogyiprogramok.hu/regionalis-meri-napok-sportkostolo/ 

http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/sportkostolo-fogyatekkal-elok-is-elkezdhetik-519196 

galéria: http://www.sonline.hu/galeria/somogy/kozelet/66623 

http://kapos.hu/hirek/sport/2013-10-07/a_sport_mindent_legyoz.html 

http://kapos.hu/videok/kapospont_net_video/2013-10-07/a_sport_mindent_legyoz.html 

http://www.sportfm.hu/tobb-mint-szaz-resztvevo-a-gyori-sportkostolgaton/
http://www.yakuzafight.eu/hirek/154/lepjunk_kozelebb_-_sportoljunk_egyutt_/
http://tv.gyorplusz.hu/cikk/gyor-sport-20130923.html
http://weborvos.hu/regionalis_hirek/sportkostolo_meri_nap_miskolcon/207560/
http://www.hobbyradio.hu/news.php?readmore=2032
http://www.minap.hu/news.php?extend.73863.7
http://www.sportfm.hu/folytatodik-a-sportkostolgato-rendezvenysorozat/
http://www.boon.hu/sportolni-serulten-is-lehet/2373040/kepek/5244896/5244897
http://www.eszakhirnok.com/miskolc/32617-sportkostolo-rendezveny-miskolcon.html#axzz2ghPgXjk3
http://www.eszakhirnok.com/miskolc/32617-sportkostolo-rendezveny-miskolcon.html#axzz2ghPgXjk3
http://www.parasportpress.eu/index.php?cikk=1_4330
http://www.somogyiprogramok.hu/regionalis-meri-napok-sportkostolo/
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/sportkostolo-fogyatekkal-elok-is-elkezdhetik-519196
http://www.sonline.hu/galeria/somogy/kozelet/66623
http://kapos.hu/hirek/sport/2013-10-07/a_sport_mindent_legyoz.html
http://kapos.hu/videok/kapospont_net_video/2013-10-07/a_sport_mindent_legyoz.html


http://www.somogytv.hu/cikkek/95396/ +videó 16’47”-től: 

http://www.somogytv.hu/videok/hirado/95404/ 

  

Nyíregyházi sportnap 

  

http://www.nyiregyhaza.hu/fogyatekkal-elok-sportoltak 

http://www.szon.hu/meri-sportnap-az-esely-

centrumban/2383897?fb_action_ids=592844600774532&fb_action_types=og.recommends&f

b_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22592844600774532%22%3A426761

260757206%7D&action_type_map=%7B%22592844600774532%22%3A%22og.recommen

ds%22%7D&action_ref_map=%5B%5D 

http://www.sunshinefm.hu/sportokat-kostolgathatnak-mozgaskorlatozottak-

nyiregyhazan/hir60080 

http://www.haon.hu/meri-sportnap-az-esely-centrumban/2383897 

http://www.weborvos.hu/regionalis_hirek/nyiregyhazan_kostolhatok_a_sportprogramok/2079

96/ 

http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=5&cikk=34353 

http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=4&cikk=34366 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hir_olvas/permalink:sportokat-kostolgathatnak-

mozgaskorlatozottak-nyiregyhazan-2013-10-10-144757 

Kölcsey TV 

Nyíregyházi TV 

  

Szegedi sportnap 

  

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/sportnap_mozgaskorlatozottaknak/2354140/?utm_sou

rce=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/10/sportkostolo-rendezvenysorozat-a-mozgaskorlatozott-

embereknek.html 

http://www.sportfm.hu/parasport-a-regionalis-meri-napok-szegeden-folytatodnak/ 

http://www.somogytv.hu/cikkek/95396/
http://www.somogytv.hu/videok/hirado/95404/
http://www.nyiregyhaza.hu/fogyatekkal-elok-sportoltak
http://www.szon.hu/meri-sportnap-az-esely-centrumban/2383897?fb_action_ids=592844600774532&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22592844600774532%22%3A426761260757206%7D&action_type_map=%7B%22592844600774532%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.szon.hu/meri-sportnap-az-esely-centrumban/2383897?fb_action_ids=592844600774532&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22592844600774532%22%3A426761260757206%7D&action_type_map=%7B%22592844600774532%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.szon.hu/meri-sportnap-az-esely-centrumban/2383897?fb_action_ids=592844600774532&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22592844600774532%22%3A426761260757206%7D&action_type_map=%7B%22592844600774532%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.szon.hu/meri-sportnap-az-esely-centrumban/2383897?fb_action_ids=592844600774532&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22592844600774532%22%3A426761260757206%7D&action_type_map=%7B%22592844600774532%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.szon.hu/meri-sportnap-az-esely-centrumban/2383897?fb_action_ids=592844600774532&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22592844600774532%22%3A426761260757206%7D&action_type_map=%7B%22592844600774532%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.sunshinefm.hu/sportokat-kostolgathatnak-mozgaskorlatozottak-nyiregyhazan/hir60080
http://www.sunshinefm.hu/sportokat-kostolgathatnak-mozgaskorlatozottak-nyiregyhazan/hir60080
http://www.haon.hu/meri-sportnap-az-esely-centrumban/2383897
http://www.weborvos.hu/regionalis_hirek/nyiregyhazan_kostolhatok_a_sportprogramok/207996/
http://www.weborvos.hu/regionalis_hirek/nyiregyhazan_kostolhatok_a_sportprogramok/207996/
http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=5&cikk=34353
http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=4&cikk=34366
http://www.infonyiregyhaza.hu/hir_olvas/permalink:sportokat-kostolgathatnak-mozgaskorlatozottak-nyiregyhazan-2013-10-10-144757
http://www.infonyiregyhaza.hu/hir_olvas/permalink:sportokat-kostolgathatnak-mozgaskorlatozottak-nyiregyhazan-2013-10-10-144757
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/sportnap_mozgaskorlatozottaknak/2354140/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/sportnap_mozgaskorlatozottaknak/2354140/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/10/sportkostolo-rendezvenysorozat-a-mozgaskorlatozott-embereknek.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/10/sportkostolo-rendezvenysorozat-a-mozgaskorlatozott-embereknek.html
http://www.sportfm.hu/parasport-a-regionalis-meri-napok-szegeden-folytatodnak/


http://promenad.hu/cikk/sportkostolgatot-tartottak-szegeden-134644 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/10/gurulni-a-labdakert-mozgaskorlatozottak-sportnapja-

fotok.html 

http://vtvszeged.hu/hun/s_!news/i_sport_8/i_szegedi_sporthirek_roviden_11052/t_Szegedi%2

0sporth%C3%ADrek%20r%C3%B6viden%C2%A0/index.html 

http://szegedcafe.hu/2013/10/19/mozgasserultek-sportkostolojat-tartottak-a-hattyas-soron/ 

Rádió 88 

Szegedi Tükör 

  

  

A MEOSZ aggódik a Pető Intézet által ellátott  

súlyosan mozgássérült gyermekekért 

2013. október 14. 

  

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöksége tart attól, 

hogy a Pető Intézet finanszírozási problémái és a körülötte kialakult bizonytalanság kihat a 

súlyosan mozgássérült gyermekek ellátására, csökkentve az esélyüket arra, hogy a 

nemzetközileg is elismert, színvonalas fejlesztési munkának köszönhetően jobb 

mozgásképességgel, jobb életminőségben élhessék le az életüket. A Szövetség a kezdetektől 

fogva figyelemmel kíséri az Intézet körül kialakult helyzetet, amely aggodalommal tölti el. A 

MEOSZ elnöksége ezért arra kéri a kormányt, hogy biztosítsa mindazokat a feltételeket, 

amelyek lehetővé teszik, hogy az intézmény nyugodt, kiszámítható körülmények között 

láthassa el feladatát, és a jövőben is magas színvonalon végezhesse a magyarországi 

fogyatékos gyermekek konduktív pedagógiai fejlesztését.  

  

ATV 

http://www.atv.hu/videok/video-20131015-keso-esti-hirado-2013-10-14 (18.55’) 

  

Klubrádió 

Reggeli gyors (okt. 15.) 

  

http://promenad.hu/cikk/sportkostolgatot-tartottak-szegeden-134644
http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/10/gurulni-a-labdakert-mozgaskorlatozottak-sportnapja-fotok.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/10/gurulni-a-labdakert-mozgaskorlatozottak-sportnapja-fotok.html
http://vtvszeged.hu/hun/s_%21news/i_sport_8/i_szegedi_sporthirek_roviden_11052/t_Szegedi%20sporth%C3%ADrek%20r%C3%B6viden%C2%A0/index.html
http://vtvszeged.hu/hun/s_%21news/i_sport_8/i_szegedi_sporthirek_roviden_11052/t_Szegedi%20sporth%C3%ADrek%20r%C3%B6viden%C2%A0/index.html
http://szegedcafe.hu/2013/10/19/mozgasserultek-sportkostolojat-tartottak-a-hattyas-soron/
http://www.atv.hu/videok/video-20131015-keso-esti-hirado-2013-10-14


Eduline 

http://eduline.hu/kozoktatas/2013/10/14/MEOSZ_bajba_kerulhetnek_a_mozgasserult_gyer_V

7EP4U#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_10_1

4 

  

Gépnarancs 

http://gepnarancs.hu/2013/10/a-meosz-aggodik-a-peto-intezet-altal-ellatott-sulyosan-

mozgasserult-gyermekekert/ 

  

MTI OS 

http://os.mti.hu/hirek/91291/a_mozgaskorlatozottak_egyesuleteinek_orszagos_szovetsege_me

osz_kozlemenye 

  

http://eduline.hu/kozoktatas/2013/10/14/MEOSZ_bajba_kerulhetnek_a_mozgasserult_gyer_V7EP4U#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_10_14
http://eduline.hu/kozoktatas/2013/10/14/MEOSZ_bajba_kerulhetnek_a_mozgasserult_gyer_V7EP4U#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_10_14
http://eduline.hu/kozoktatas/2013/10/14/MEOSZ_bajba_kerulhetnek_a_mozgasserult_gyer_V7EP4U#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_10_14
http://gepnarancs.hu/2013/10/a-meosz-aggodik-a-peto-intezet-altal-ellatott-sulyosan-mozgasserult-gyermekekert/
http://gepnarancs.hu/2013/10/a-meosz-aggodik-a-peto-intezet-altal-ellatott-sulyosan-mozgasserult-gyermekekert/
http://os.mti.hu/hirek/91291/a_mozgaskorlatozottak_egyesuleteinek_orszagos_szovetsege_meosz_kozlemenye
http://os.mti.hu/hirek/91291/a_mozgaskorlatozottak_egyesuleteinek_orszagos_szovetsege_meosz_kozlemenye


  

A rokkantsági ellátórendszer korrekcióját javasolja a MEOSZ 

-37 ezer forintból megélni sem lehet, nemhogy rehabilitálódni- 

2013. október. 21. 

  

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége több más intézkedés mellett 

az ellátások felső összeghatárának emelését, a jövedelemkorlát eltörlését, a szükséges 

biztosítási idő módosítását és a foglalkoztatás támogatására vonatkozó jogszabályok 

módosítását javasolja az Emberi Erőforrások Minisztériumának a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény tervezett módosítása kapcsán. A 

Szövetség továbbra sem ért egyet a rokkantnyugdíj eltörlésével, de bízik abban, hogy az 

általa javasolt intézkedésekkel valamelyest csökkenthetők a megváltozott 

munkaképességű embereket ért méltánytalanságok, mérsékelhető az új ellátó- és 

felülvizsgálati rendszer okozta elszegényedés és növelhető e társadalmi csoport 

foglalkoztatottsága.  

  

HVG.hu 

http://hvg.hu/itthon/20131022_37_ezer_forintbol_megelni_sem_lehet_nemho 

  

Napi.hu 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/a_rokkantsagi_ellatorendszer_korrekciojat_javasolja_a

_meosz.567811.html 

  

Világgazdaság 

http://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/rosszul-jartak-a-rokkantak-414514 

  

Weborvos 

http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/a_rokkantsagi_ellatorendszer_korrekciojat_javasolj

ak/208257/ 

  

Híradó.hu 

http://hvg.hu/itthon/20131022_37_ezer_forintbol_megelni_sem_lehet_nemho
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/a_rokkantsagi_ellatorendszer_korrekciojat_javasolja_a_meosz.567811.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/a_rokkantsagi_ellatorendszer_korrekciojat_javasolja_a_meosz.567811.html
http://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/rosszul-jartak-a-rokkantak-414514
http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/a_rokkantsagi_ellatorendszer_korrekciojat_javasoljak/208257/
http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/a_rokkantsagi_ellatorendszer_korrekciojat_javasoljak/208257/


http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/22/14/A_rokkantsagi_ellatorendszer_korrekciojat_javas

olja_a_MEOSZ.aspx?source=hirkereso 

  

Somogy TV 

http://www.somogytv.hu/cikkek/95723 

  

Kapos.hu 

http://kapos.hu/hirek/egeszsegugyi_anyagok/2013-10-

22/valtoztatnanak_a_rokkantsagi_ellatorendszeren.html 

  

HR portál 

http://www.hrportal.hu/c/igy-alakitana-at-a-rokkantsagi-ellatorendszert-a-meosz-

20131023.html 

  

Informed 

http://www.informed.hu/egpol_new/a-meosz-a-rokkantsagi-ellatorendszer-korrekciojat-

javasolja-az-emminek-185909.html 

  

Rádai Sándorra emlékezett a MEOSZ a Polio Világnapon 

  

Emléktáblát avattak ma Rádai Sándor tiszteletére a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) székházában. Rádai Sándorban, aki a 

járványos gyermekbénulás betegség következményeként maga is súlyosan mozgássérült 

volt, a hazai akadálymentesítés atyját tiszteli a Szövetség. A nemzetközi szaktekintélyű 

gépészmérnök dolgozta ki az építési szabványokra vonatkozó ajánlásokat az 

akadálymentesítés területén és neki volt köszönhető a nyolcvanas években a 

mozgáskorlátozott embereknek járó parkolási kártya vagy a benzinjegy bevezetése is.  

http://www.prae.hu/prae/gyoszeetc.php?menu_id=109&aid=622 

  

A járványos gyermekbénulás áldozatainak egy része ma is köztünk él 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/22/14/A_rokkantsagi_ellatorendszer_korrekciojat_javasolja_a_MEOSZ.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/22/14/A_rokkantsagi_ellatorendszer_korrekciojat_javasolja_a_MEOSZ.aspx?source=hirkereso
http://www.somogytv.hu/cikkek/95723
http://kapos.hu/hirek/egeszsegugyi_anyagok/2013-10-22/valtoztatnanak_a_rokkantsagi_ellatorendszeren.html
http://kapos.hu/hirek/egeszsegugyi_anyagok/2013-10-22/valtoztatnanak_a_rokkantsagi_ellatorendszeren.html
http://www.hrportal.hu/c/igy-alakitana-at-a-rokkantsagi-ellatorendszert-a-meosz-20131023.html
http://www.hrportal.hu/c/igy-alakitana-at-a-rokkantsagi-ellatorendszert-a-meosz-20131023.html
http://www.informed.hu/egpol_new/a-meosz-a-rokkantsagi-ellatorendszer-korrekciojat-javasolja-az-emminek-185909.html
http://www.informed.hu/egpol_new/a-meosz-a-rokkantsagi-ellatorendszer-korrekciojat-javasolja-az-emminek-185909.html
http://www.prae.hu/prae/gyoszeetc.php?menu_id=109&aid=622


2013. október 25. 

  

Bár a járványos gyermekbénulás hazánkban már a múlté, a polio vírus történelmének 

lezárásáról csak akkor beszélhetünk, ha a járvány túlélői számára egy egész életen át 

tartó rehabilitációt, szociális és egészségügyi szolgáltatásokat biztosítunk – mondta el 

Földesi Erzsébet, a MEOSZ alelnöke azon a mai sajtótájékoztatón, amelyet a Polio 

Világnap alkalmából szervezett a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége és a Magyar Polio Alapítvány.  

  

A sajtótájékoztatón Dr. Takács Mária virológus, az Országos Epidemiológiai Központ 

főosztályvezetője elmondta: a betegséget a világ nagyobbik részén az 1959-ben bevezetett 

védőoltásnak köszönhetően mára már sikerült felszámolni, a vírus azonban még nem tűnt el 

teljesen, ezért az oltási rend betartásával folyamatosan védekezni kell ellene. A szakember 

kiemelte: Magyarországon elölt vírust tartalmazó vakcinával oltanak, ami teljesen 

biztonságos. A betegség bizonyos országokban (Pakisztán, Afganisztán, néhány afrikai 

ország), ahol nem tudnak beoltani minden gyermeket, még mindig jelen van. A polio vírust az 

idén nyáron Izraelben is kimutatták szennyvízben, de a magas oltási lefedettségnek 

köszönhetően megbetegedést nem tudott okozni – tette hozzá. 

Magyarországon 1959-ig mintegy 16 ezren estek áldozatul a járványnak. A kéz-, láb- és 

légzésbénulást okozó betegség miatt sokan kerekesszékbe kerültek, a legsúlyosabb betegek 

vastüdőben élték le az életüket. A túlélők száma több ezerre tehető, többségük ma 53 és 62 év 

között van, aktív életet élt és él, dolgozott, gyermekeket nevelt, sokszor erőn felül teljesítve. 

Sokuknak most a betegség lezajlása után 30-40 évvel jelentkező, hirtelen állapotromlást 

okozó post-polio szindrómával is meg kell küzdenie. A gyermekbénuláson átesett betegeknek 

speciális egészségügyi és rehabilitációs ellátásra van szükségük, de ezt a jelenlegi 

ellátórendszer nem tudja megfelelő módon biztosítani. Bár közel harminc év szünet után az 

ezredfordulón Hévízen megindult a rehabilitációjuk, és a MEOSZ Heine-Medin szekciójának 

sikerült elérnie, hogy a fővárosi Egyesített Szent László és Szent István Kórház rehabilitációs 

centruma is fogadja őket, az országos kapacitásokat még mindig bővíteni kellene. A 

legsúlyosabb állapotú, önellátásra képtelen gyermekbénultak intézményi gondozása sincs 

megfelelően megoldva, szükség lenne speciális lakóotthonokra. A képzési programot is 

bővíteni kéne, mert az egyetemeken és főiskolákon a gyermekbénulás csak érintőlegesen 

szerepel a tananyagban és ezért az egészségügyi szakemberek tudása sokszor hiányos. Az 

alelnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: mindezek megoldásához szükség van a mindenkori 

kormányok elkötelezettségére, egy stratégia megalkotására és végrehajtására, amelyhez a 

betegségben érintettek felajánlják a segítségüket. A Kresz Géza Mentőmúzeumban megtartott 

sajtótájékoztatót követően a résztvevők megtekintették azokat a ma már nem használatos 

vastüdőket, amelyek egykor életben tartották a gyermekbénulásban szenvedő kis betegeket.  

  

ATV Híradó 

http://www.atv.hu/videok/video-20131025-kora-esti-hirado-2013-10-25 

http://www.atv.hu/videok/video-20131025-kora-esti-hirado-2013-10-25


  

Inforádió – interjú Földesi Erzsébettel 

  

HVG.hu 

http://hvg.hu/egeszseg/20131025_A_virus_meg_nem_tunt_el_teljesen#utm_source=hirkereso

&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_10_25 

  

Vas Népe 

http://vaol.hu/eletmod/eron-felul-teljesitette-1576091 

  

Webbeteg 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/gyermekgyogyaszat/15116/polio-vilagnap 

  

Orvosihír 

http://www.orvosihir.hu/ 

  

Prae.hu 

http://www.prae.hu/prae/gyoszeetc.php?menu_id=109&aid=621 

  

Rehabjob 

http://www.rehabjob.hu/hirek/a-jarvanyos-gyermekbenulas-aldozatainak-egy-resze-ma-is-

koztunk-el 

  

Weborvos 

http://www.weborvos.hu/egeszsegmagazin/a_polio_aldozatai_ma_is/208371/ 

  

http://hvg.hu/egeszseg/20131025_A_virus_meg_nem_tunt_el_teljesen#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_10_25
http://hvg.hu/egeszseg/20131025_A_virus_meg_nem_tunt_el_teljesen#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_10_25
http://vaol.hu/eletmod/eron-felul-teljesitette-1576091
http://www.webbeteg.hu/cikkek/gyermekgyogyaszat/15116/polio-vilagnap
http://www.orvosihir.hu/
http://www.prae.hu/prae/gyoszeetc.php?menu_id=109&aid=621
http://www.rehabjob.hu/hirek/a-jarvanyos-gyermekbenulas-aldozatainak-egy-resze-ma-is-koztunk-el
http://www.rehabjob.hu/hirek/a-jarvanyos-gyermekbenulas-aldozatainak-egy-resze-ma-is-koztunk-el
http://www.weborvos.hu/egeszsegmagazin/a_polio_aldozatai_ma_is/208371/


Gyógyhír Patika (Facebook) 

https://www.facebook.com/gyogyline/posts/538214479606117 

  

Hírhatár lapcsoport 

http://www.fovarosi-hirhatar.hu/hir/a-jarvanyos-gyermekbenulas-aldozatai-ma-is-koztunk-

elnek (teljes Hírhatár lapcsoport) 

  

  

  

  

  

  

  

Megjegyzés: a szemle nem teljes, a rádiók és a helyi médiumok az internetes keresőkkel nem szemlézhetők 

teljeskörűen.  

  

  

  

  

Gábor Imola 

sajtófőnök 

06-30/466-1559 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

(MEOSZ) 

  

 

https://www.facebook.com/gyogyline/posts/538214479606117
http://www.fovarosi-hirhatar.hu/hir/a-jarvanyos-gyermekbenulas-aldozatai-ma-is-koztunk-elnek
http://www.fovarosi-hirhatar.hu/hir/a-jarvanyos-gyermekbenulas-aldozatai-ma-is-koztunk-elnek

