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Mozgássérülteknek szervez búvárkodást egy utazási iroda 

 

A mozgássérültek számára sem elérhetetlen már a búvárkodás: az egyik utazási iroda vállalja, 

hogy a búvárképzéstől kezdve az utazásig, és a merülésig megszervezi a nyaralást, úgy hogy 

az a lehető legteljesebb mértékben kiszolgálja a mozgássérültek igényeit.  

Sokszor eszébe sem jut a mozgássérülteknek, hogy kipróbálják a búvárkodást, mert azt 

gondolják, csak akadályokba ütköznének. Pedig nekik talán még nagyobb szükségük lenne 

arra, hogy kipróbálják ezt a sportolási lehetőséget is, hiszen nem csak fizikailag, hanem 

lelkileg is nagyon jó hatással van az emberre. Többek között erről is szó esett a szerdai 

sajtóértekezleten, amelyen részt vettek a Humanitás, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetség (MEOSZ) lapjának munkatársai, továbbá Szabó Judit, az Ocean Dream 

Travel munkatársa, Dr. Gőbl Anna búvárorvos. 

 

Szabó Judit az MTI-nek elmondta: a korábban kimondottan búvár szafarikat szervező utazási 

iroda ezentúl a mozgássérültek részére is szervez utakat, sőt a búvárképzésben is segítséget 

nyújt, hiszen ilyen utakon csak nemzetközi búvár engedély birtokában lehet részt venni. A 

MEOSZ tagok kedvezménnyel vehetik igénybe az utazásokat, de mások is fordulhat az 

utazási irodához hasonló kéréssel. 

 

A búvároktatást kimondottan a mozgássérültekhez igazítják. Olyan oktatók tanítják meg 

számukra a merülést, akik tudják hogyan kell kezelniük az egyes egészségügyi problémákat, 

például bizonyos betegségeknél milyen hatást válthat ki a hideg víz, vagy hogyan kell valakit 

megkatéterezni - mondta el Dr. Gőbl Anna, búvárorvos. 

 

A szerdai sajtótájékoztatón 3 búvár utazásra szóló részvételi jegyet nyújtott át Szabó Judit 

Ignácz Beának, a Humanitás főszerkesztőjének, aki az MTI-nek elmondta: az újság decemberi 

számában hirdeti meg az utazásokat, amelyeket valószínűleg valamilyen játékkal lehet majd 

megnyerni. 
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M1 Regionális Híradó 

 

Eltűntek a közgyógyosok a fürdőkből 

 

Három hónap alatt 90 százalékkal csökkent a közgyógyellátott betegek száma a fővárosi 

fürdőkben. 

 

Szeptember elsején ugyanis számukra is megszűnt a teljes ingyenesség, néhány száz forint 

térítési díjat kell fizetniük. Illetve kellene, mert így inkább nem kezeltetik magukat. Közben 

budapesti fürdők már árusítják a jövő évi bérleteket - kedvezményes áron. 



 

Sok idős ember állapotán javít, ha mozgásszervi panaszait egy gyógyfürdőben kezelteti. A 

mostani tb-támogatás azonban kevés, az intézményeknek juttatott összeg évek óta nem 

emelkedik. Bár a hatályos rendelet szerint az üzemeltető saját hatáskörben növelheti az árakat, 

egy idő után ez már a forgalmat is visszavetné. 

 

Horváth Gábor, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei RT. vezérigazgatója a Regioális 

Híradónak elmondta: majdnem négy év eltelt, az ártárgyalások megtörténtek, de az 

egészségügyi miniszter, a pénzügyminiszterrel egyetértésben még mindig nem írta alá azokat 

a támogatási összegeket, amelyre szükségünk lenne. Az a támogatási összeg, amelyet a beteg 

után kapunk, nem éri el a tényleges belépő és a kezelési költségek 50 százalékát sem. 

 

Idén szeptemberben mintegy 6 százalékkal drágultak a belépők a fővárosi fürdőkben az áfa-, 

illetve energiaár-emelés miatt. Ahol időméréses rendszer van, ott a beteg akkor fizet többet, 

ha a megengedett időt túllépi. A drágulást elsősorban a nyugdíjas vendégek érzik meg. Mégis, 

a fürdőző betegek száma nem, viszont a közgyógyellátásban résztvevők száma drasztikusan, 

90 százalékkal csökkent. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. folyamatosan egyeztet az 

OEP-pel és a kormánnyal a támogatások emeléséről, egyelőre eredménytelenül. 


