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Samsung Sport 

 

Diszkvalifikálták a duplán amputált atlétát 

 

Botrányba fulladt Oscar Pistorius debütálása az egészséges versenyzők között, miután a 

mindkét lábán protézist viselő mozgássérült sportolót diszkvalifikálták, mert elhagyta sávját a 

sheffieldi atlétikai versenyen. 

 

A hihetetlen lelki és fizikai erőről tanúbizonyságot tevő Oscar Pistorius a hetedik lett a 

vasárnapi viadal 400 méteres síkfutó számában. A pekingi olimpiára pályázó mozgássérült 

sportoló 47.65-ös eredményt ért el, nem sokkal elmaradva a győztes Angelo Taylortól, aki 

45.25 mp-es eredménnyel nyerte a számot. A nyolcfős mezőnyben az olimpiai bajnok Jeremy 

Wariner elesett, és feladta a versenyt, vagyis Pistorius utolsóként ért célba. 

 

A verseny szervezői azonban diszkvalifikálták a mozgássérült sportolót, mert elhagyta 

pályáját. Pistorius a döntés után azonnal élesen támadta az atlétikai szövetséget (IAAF), 

amely szerinte mindenáron meg akarja akadályozni, hogy indulhasson a 2008-as olimpián. 

 

_________________________________________________ 

 

MTI 

 

Képességek olimpiája 

 

Kosárfonás, szövegszerkesztés, fotózás, fafaragás és hímzés, többi között ezekben a 

témakörökben mérhetik össze tudásukat, ügyességüket a fogyatékossággal élők, a Lakiteleken 

3. alkalommal megrendezendő Országos Abilimpián. 

A képességek és készségek versenyére idén július 18. és 20. között kerül sor, amelyre olyan 

fogyatékossággal élők jelentkezhettek, akik a szervezők által kiírt 20 témakör valamelyikében 

átlagon felüli teljesítményre képesek. 

 

A rendezvényre 52-en jelentkeztek, a legnépszerűbb témakör a fotózás és a virágkötészet volt 

- mondta az MTI-nek Ungvári Györgyi, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége (MEOSZ) elnökségi tagja. 

 

A MEOSZ által szervezett rendezvénynek a világ több országában hagyományai vannak. Az 

első Abilimpiát 1981-ben Tokióban rendezték meg a fogyatékkal élők nemzetközi éve 

alkalmából. Idén Japánban tartják novemberben. 

 

_________________________________________________ 

 

BulvárSport 

 



A golfba is beszállt a Császár 

 

Európa legnagyobb golfversenyét hozta össze Bad Griesbachban Franz Beckenbauer. A 

Kaiser Cup elnevezésű viadal végül 100 ezer eurós bevételt hozott, amely a Császár által a 

szellemi és testi fogyatékos emberek megsegítésére létrehozott alapítvány számlájára került. 

 

Franz Beckenbauert több oldaláról is megismerhettük az évtizedek során. Kőkemény, mégis 

zseniális futballista volt, aztán edzőként is mindent elért, amit lehetett, és üzletemberként, 

valamint sportdiplomataként is tekintély vívott ki magának. No és cseppet sem 

elhanyagolható karitatív tevékenysége sem. A napokban rendezték meg Bad Griesbachban a 

20. Kaiser Cup golfversenyt, amely minden idők legnagyobb európai viadalának bizonyult. 

Három pályán összesen 400-an ütögették a labdákat, de az örvendetes csúcson kívül egy 

másik, sokkal nagyobb számnak örülhetett igazán a házigazda: az esemény ugyanis 100 ezer 

eurós bevételt hozott, amely a Franz Beckenbauer-alapítvány számlájára került. Az immár 1,3 

millióra rúgó összegből a szellemi és testi fogyatékos embereket támogatják. „Nagyon örülök, 

hogy ilyen jól sikerült a verseny, de nem elégszem meg ennyivel. Előbb-utóbb reményeim 

szerint mind a hat pályán telt házzal játszanak majd” – mondta a Császár. 

 

_________________________________________________ 

 

MTV – Híradó 

 

Még mindig tiltakoznak a fogyatékosok ellen Debrecen-Józsán 

 

Egyes ingatlantulajdonosok attól félnek, kisebb lesz házuk értéke, ha a közelbe költöznek a 

sérült fiatalok 

 

A debreceni Fény Felé Alapítvány tegnap hivatalos bejelentést tett az egyenlő Bánásmód 

Hatóságnál. Véleményük szerint ugyanis a Józsára tervezett lakásotthonuk ellen jogtalanul 

adtak be fellebbezést leendő szomszédaik. 

A Fény Felé Alapítvány egy újonnan átalakított józsai épületben szeretne elhelyezni 10 

fogyatékkal élő fiatalt, ezzel ők korszerűbb körülmények között tudnának élni. A 

szomszédban élők azonban tiltakoznak az ellen, hogy környezetükbe fogyatékosok 

települjenek. A jogerős építési engedélyre váró alapítvány péntekig nem kapta meg a 

dokumentumot a lakossági ellenkezés miatt, így viszont eleshetnek az 50 milliós állami 

támogatástól. Az elmúlt napokban igyekeztek személyesen meggyőzni a lakosokat, 

semmilyen bajuk nem származhat abból, ha a sérült fiatalokat az új épületben gondoznák. 

"Mi még reménykedünk - mondta Sullerné Pogány Márta, az Alapítvány elnöke - és ez a Fény 

Felé Alapítvány munkájának egy része, a tudatformálás, hogy most, éppen ennek az ügynek a 

kapcsán, hogy lehet beszélni arról, hogy eloszlassuk az emberek félelmét, hogy meg tudjuk 

ismertetni a mi sérültjeinket, hogy eloszoljanak azok a félelmek, amik pont most ezen az 

alkalommal nagyon szépen összegyűltek egy csokorba." 

Az alapítvány tegnap tette meg a hivatalos feljelentést az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál, 

amelytől ígéretet kaptak arra, hogy szükség esetén beavatkozik az ügybe. Az építési engedély 

egyelőre a másodfokú hatóság döntésére vár, de az alapítvány elnöke azt mondja, nem tesznek 

le arról, hogy előbb-utóbb európai szintű ellátást tudjanak nyújtani a sérült fiataloknak. 

 

_________________________________________________ 

 

[origo] 



 

400 millió akadálymentesítésre 

 

A Dél-Dunántúlon 400 millió forint áll rendelkezésre közintézmények akadálymentesítésére 

jövő év végéig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség napokban indított pályázatainak 

köszönhetően. 

 

A támogatást a Baranya, Somogy, Tolna megyék alkotta régió önkormányzatai, 

önkormányzati társulásai, egyesületei, valamint alapítványok, nonprofit gazdasági 

szervezetek, s mások mellett egyházak kérhetik a fenntartásukban lévő óvodák, iskolák, 

szociális és egészségügyi intézmények, ügyfélszolgálati épületek ilyen jellegű beruházásainak 

elvégzésére - mondta el Wekler Ferenc, a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke 

- tudósít az MTI. 

 

A szabad demokrata politikus hozzátette: a pályázatokat augusztus 16. és november 16. között 

lehet benyújtani, a kérelmeket legkésőbb 2008 február végéig elbírálják. Egyszintes épületre 

maximum 10 millió forint, kétszintesre pedig 20 millió forint támogatás adható, a dotáció a 

projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 85 százaléka lehet. 

 

Wekler Ferenc szólt arról, hogy a támogatás egyaránt járhat a fizikai és az 

infokommunikációs akadálymentesítésre, utóbbi lehet például vakoknak és gyengénlátóknak 

kifejlesztett számítógépek beszerzése, hallássérülteknek speciális hallókészülékek vásárlása. 

 

A fejlesztési tanács elnöke nem tudta megmondani, hogy a régióban hány középületnél 

szükséges elvégezni az akadálymentesítést. Azt közölte, hogy a 400 millió forintos 

keretösszeg biztosan nem elég a beruházásokra, ezért a tanács a következő években a humán 

infrastruktúra javítását célzó pályázataival további forrásokat juttat ezen beruházások 

befejezésére. 

 

Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter a napokban arról tájékoztatott, 

hogy Magyarországon 700 ezer embert érint az akadálymentesítés hiánya. 


