
MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet 

SAJTÓFIGYELÉS 

 

2007. április 2. 

 

_________________________________________________ 

 

S.0.S. !!! 

 

Sajnos a bezárás réme fenyegeti a légzésbénult betegeket ellátó Osztályunkat,mivel a Budai 

Gyermekkórház is felkerült a bezárandók listájára!Kérek minden ötletet,vagy jó(befolyásos!) 

e-mail címet,hogy nyomást gyakorolhassunk a miniszterre vagy a Regionális Tanácsra,hogy 

ez ne történhessen meg. Egy krónikus osztályon a biztos halál vár ránk,mert az életünk és nem 

csak az életünk minősége függ attól,hogy ezt elkerülhessük! Minden ötletet várok!  

 

Doszkocs Zsuzsa a Budai Gyermekkórház Légzésrehabilitációs Osztály betege  

 

Tűnődés...  

 

Túl vagyok a kómán 

Élek, ahogy hagyják. 

És a gép duruzsol a fülembe 

Miközben levegőtjuttat a tüdőmbe... 

 

Nem kívánom Néked 

Ezt a nehézséget! 

De belenézhetne a szemembe 

Aki szerint túl nagy a létem költsége... 

 

Szeretem a szépet, 

Festek is sok képet. 

És a gép duruzsol a fülembe 

Miközben levegőtjuttat a tüdőmbe... 

 

A gazdaság sáros? 

Haljak meg, tán már most! 

De belenézhetne a szemembe 

Aki szerint túl nagy a létem költsége... 

 

Igyekszem a jóra, 

Vágyom néhány szóra. 

És a gép duruzsol a fülembe 

Miközben levegőtjuttat a tüdőmbe... 

 

Hát Tisztelt Országház! 

Ez a humanitás? 

De belenézhetne a szemembe 

Aki szerint túl nagy a létem költsége... 

 

Komor ez a Világ, 



Nekem helyet nem ád. 

De belenézhetne a szívembe 

Aki szerint nem vagyok méltó az életre. 

 

_________________________________________________ 

 

Hírszerző.hu 

 

Saját kezűleg építette speciális autóját a lebénult férfi 

 

Kivívta környezete elismerését az a kínai rokkant férfi, aki betegsége ellenére megépítette 

saját, speciális autóját. 

 

Az 52 éves Huang Ruisheng bebizonyította azt, hogy bizony a rokkant embereket sem 

lenézni, sem sajnálni nem kell. Huang egy betegség következtében kilenc évvel ezelőtt 

lebénult. A betegség azonban nem törte le alkotókedvét. 

 

Ugyan még az általános iskolát sem végezte el, mindig is nagyon érdekelték az elektronikus 

szerkezetek, így 2003-ban úgy döntött, megépíti saját speciális autóját, amivel rokkantsága 

ellenére is tud majd közlekedni. A különleges járművet nemrégiben be is fejezte, és 

tökéletesen működik. 

 

_________________________________________________ 

 

Klubrádió 

 

Előrelépés a fogyatékkal élők jogainak elismerésében 

 

Hazánk az elsők között csatlakozott a fogyatékkal élők jogait biztosító ENSZ- egyezményhez, 

amit hétvégén írtak alá New Yorkban. Csizmár Gábor, a Munkaügyi és Szociális 

Minisztérium államtitkára a Klubrádió washingtoni tudósítójának elmondta, hogy az ebben 

foglalt alapelveket hazánk már jóval korábban, 98-ban elfogadta. 

Az egyezmény tiltja a hátrányos megkülönböztetést és jobb életfeltételeket biztosítana a 

segítséggel élők számára. A dokumentum hozzáférhető lesz nemcsak Braille-írással, hanem 

jelnyelven és egyszerűsítve az értelmi fogyatékosok számára is, az érintettek pedig 

számonkérhetik a kormányon ennek teljesülését.  

Ki kell alakítanunk egy ellenőrző mechanizmust, amelyben az érintettek civil szervezetei 

nagyon komoly hatáskört kapnak majd – mondta el Csizmár Gábor, hozzátéve, hogy 

hazánknak minden második évben jelentési kötelezettsége lesz az ENSZ felé. Az e célból 

létesült ellenörző bizottság véleményezi a teljesülteket illetve a hiányosságokat is és 

megfogalmazza majd intencióit.  

Az államtitkár kiemelte továbbá, hogy hazánkban 2010-ig mintegy 9000 közintézmény lesz 

akadálymentesítve 60 milliárd forintos európai uniós támogatásból. 


