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Zalai Hírlap 

 

Jótékonysági est Veronika érdekében 

 

Helyi művészeti csoportok és vendégszereplők adnak műsort pénteken 18 órakor a Balaton 

Színházban jótékony céllal. Az adományozók Takács Veronika középiskolás diáklány 

külföldi gyógykezelési költségeihez járulnak hozzá. 

A Közgazdasági Szakközépiskola idén végzős diákja veleszületett gerinc idegsejt betegség 

miatt mozgássérült, ez már kiskorától kerekes székbe kényszerítette. 

- Segítséggel tudok járni, de csak nagyon keveset, a lakáson belül - így a 18 éves lány, akit az 

iskolájában kerestünk fel tegnap. Gyógytornából és vitaminkészítmények szedéséből áll a 

kezelésem - mondja, hozzátéve, hogy négy éve egy műtétet végeztek rajta. - Az 

izomgyengeség miatt rendkívüli mértékben elferdült a gerincem, már a szívműködést is 

veszélyeztette a görbület. A beavatkozással 12 centiméternyit nőttem, ebből látható, hogy 

milyen súlyos volt az elváltozás. 

Iskolai füzetei fénymásolatok, mivel tartósan jegyzetelni nem tud, az osztálytársak által 

tanórákon írtakból kap másolatot. Amiben segítségre szorul, mindabban szolgálatkész a 

környezete. 

- A télen volt az őssejtkezelésről egy tévériport, az osztálytársaim is látták - így Veronika. - 

Ők biztattak a próbálkozásra, a kezdeményezésükkel pedig el is indult a költségtámogató 

jótékony program szervezése. Ez hamar kiteljesedett iskolai, majd pedig városi szintre: így 

jutott el az ügy odáig, hogy egy igen népes szereplőgárda fogja szórakoztatni most pénteken 

este mindazokat, akik segítenek nekem. 

Az est szervezésében a 12/B osztály vállalt oroszlánrészt, ketten közülük a műsorban is 

fellépnek. Szerepelnek a helyi zeneiskolások, a házigazda Goldmark művelődési központ 

táncosai, hévízi táncosok, zalaszentgróti színjátszók, ott lesz Takáts Tamás, a Karthago Dirty 

Blues Band énekese, a megasztáros Bálint Ádám. A programot támogatja a Magyar Védőnők 

Egyesülete. Az est felett Ruzsics Ferenc, a város polgármestere vállalt védnökséget. 

- Nagyon jó érzés ez a nagy megmozdulás - jegyzi meg a diáklány. - Gondolatai már ott 

vannak Kínában, Veronika magyar orvosa ottani kollégájával tartja a kapcsolatot az 

őssejtműtét elvégzése ügyében. 

A várható költség az ő esetében mintegy ötmillió forint. 

- A műtét időpontjáról még nincs szó. Csak akkor lehet majd erről érdemben beszélni, ha a 

fizetőképességre kilátás lesz - mondja. 

Beszélgetésünk közben megszólalt a szünet végét jelző csengő. Veronikáért egy osztálytársa 

érkezik, hogy visszasegítse őt a tanterembe. Matekóra lesz. Tanulmányokat tekintve is 

izgalmas időszakot él a diáklány. Küszöbön az érettségi, a továbbtanulás lehetősége. A 

zalaegerszegi Számviteli Főiskolára adta be a jelentkezését. 
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Népszabadság 

 



Bezárják a rokkantnyugdíjazás kiskapuit 

 

Esélyteremtő, igazságos rendszert kíván bevezetni a kormány a rokkantsági nyugdíjrendszer 

átalakításával. Bővítik a foglalkoztatást, és a rehabilitációt helyezik előtérbe - hangsúlyozta 

Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter tegnap, a kormány döntésének bejelentésekor. 

 

Az új rendszer a kormányzati kommunikáció szerint nem jelent szigorítást, tényszerűen 

azonban az eddiginél nehezebb lesz rokkant-nyugdíjat szerezni. A kiskapuk egy részét bezárja 

a kormány. 

 

A rendszer 2008-tól lép életbe - és csak azokra nem vonatkozik, akik az orvosi vizsgálat 

megállapítása szerint munkaképességüket 100 százalékban veszítették el. Ám a többiek 

esetében új szabályok lépnek életbe. Január elseje után az új belépők, 2009-től pedig a 

felülvizsgálatra jelentkezők (ez betegségtől függően 1-5 évente kötelező) már két szűrőn 

mennek át. Az orvosi papírok megszerzése után nem jár automatikusan a nyugdíj: egy 

központi szervezet bizottsága is vizsgálódik. Az orvosi véleményt ugyan nem írják felül, de - 

az 52 évesnél fiatalabbakat - rehabilitációra kötelezhetik. Három éven keresztül rehabilitációs 

járadékot folyósítanak nyugdíj helyett, amelynek összege azonos a rokkantnyugdíjjal. Aki az 

akár öt-hat évig húzható rehabilitációs sorozat után nem kap állást, állami rokkantellátást 

biztosan nem kap majd. 

 

Jelenleg 800 ezren kapnak rokkantnyugdíjat, közülük 460 ezren nyugdíjkorhatár alattiak. 

Döntő többségük nem veszítette el teljesen a munkaképességét. Az állam a 

rokkantnyugdíjasok ellátására 750 milliárd forintot fordított tavaly (egy érintett tehát 

átlagosan mintegy 940 ezer forintot kapott). Kiss Péter szerint maga az összeg is akkora, hogy 

külön államháztartási alágat képezhetne. A terv az, hogy képezzen is: a rehabilitációs, 

rokkantsági ellátásokat egy alapba rendeznék, és külön járulékot szednének rá - ezt a mostani 

egészségügyi, nyugdíj- és munkaügyi járulékokból csippentenék le, hiszen az ellátások 

fedezetét most is ezek adják. 
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Inforádió 

 

Az űrbe nem mehet, de a súlytalanságot kipróbálja Stephen Hawking 

 

Szó szerint kiszáll a tolószékből Stephen Hawking: a világhírű fizikus az első mozgássérült, 

aki kipróbálhatja a súlytalanságot az űrturisták útjait szervező Zero Gravity Corp átalakított 

repülőgépén. 

 

A Cape Canaveral-i Kennedy Űrközpontból száll fel csütörtökön az a különlegesen átalakított 

repülőgép, amelyen 25 másodpercre képesek előidézni a súlytalanságot. A gép fedélzetén ott 

lesz Stephen Hawking is. 

 

A világhírű elméleti fizikus Lou Gehrig-kórban szenved. A betegség izomsorvadással jár; 

Hawking már nem tud mozogni és beszélni, csak a szeme körüli néhány apró izmot képes 

irányítani. Kommunikálni csupán a tolószékéhez kapcsolt számítógép segítségével képes. 

 



"Egész életemben arra vágytam, hogy eljussak az űrbe. Egy olyan ember számára, mint én, 

már a súlytalanság megtapasztalása is maga a boldogság" - mondta az AP-nek adott 

interjúban. 

 

A Zero Gravity Corp. különleges repülőgépében 2004 óta 2700 ember próbálta ki a 

súlytalanságot - nekik fejenként 3750 dollárba (675 ezer forintba) került a kaland - ezért 10-

15 alkalommal "lebeghettek". Hawking ajándékba kapta a cégtől az utazást. 

 

Amikor elérik a kívánt magasságot, munkatársai kiemelik majd a tolószékből a 65 éves 

fizikust, és a hátára fektetik. Az első "lebegés" után a Hawkingot kísérő két orvos és három 

nővér meggyőződik arról, élvezi-e a fizikus a kalandot. 

 

Ha igen, akkor jöhet az újabb "lebegés". "Fantasztikus lenne, ha nem csak egyszer sikerülne 

élveznie a súlytalanságot" - mondta Peter Diamandis, a cég elnöke. 


