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Blikk.hu 

 

Diana estélyi ruhája a kutyának sem kell 

 

Tíz nap alatt egy ajánlat sem érkezett az eBay internetes aukciós házhoz Diana hercegnő 

estélyi ruhájára. A walesi hercegné 1987-ben viselte a sötétkék selyem estélyi ruhát a Cannes-

i filmfesztiválon, 1989-ben pedig a Miss Saigon című musical londoni bemutatóján. 1997-ben 

aztán a Christie's aukciós ház New York-i árverésén 71 ezer dollárért (13,4 millió forint) 

megszerezte a WE amerikai tévécsatorna. Most 125 ezer dolláros (23,6 millió forint) áron 

kínálták az eBay-en, és a teljes összeget átutalták volna a mozgássérülteket segítő civil 

szervezetnek. 

 

_________________________________________________ 

 

Metró.hu 

 

Halló - Bárdi Gábor 

 

A Mozgáskorlátozottak Budapesti Egyesületének főmunkatársa jubileumi rendezvényükről 

kérdeztük. 

 

Szombaton egy egész napos rendezvénnyel ünneplik fennállásuk har mincadik 

évfordulóját a West End City Centerben. Milyen programokkal várják az 

érdeklődőket? 

– Sérült és ép művészek együtt állnak majd színpadra. A fellépők mellett szakmai 

előadásokkal és sérült művészek alkotásaiból álló tárlattal is várjuk a sors társakat. Az is 

ünnep lésre ad okot, hogy a Demján Sándor Alapítvánnyal öt évre szóló támogatási szerződést 

írunk alá. 

 

Hogyan alakult meg harminc éve a BME? 

– Nagyon szerény körülmények között. Sok munkába telt, míg Pesten, a Hegedűs Gyula 

utcában megnyitottuk az első irodánkat. Kezdetben szinte csak érdekképviselettel 

foglalkoztunk. Ma már sokkal szélesebb a paletta: az otthoni áplolási rendszer működtetésétől 

kezdve a mindenki számára hozzáférhető e-Magyarország központ letre hívásán át az oktatási 

lehetőségek biztosításáig terjed. Jelenleg körülbelül 11 ezer embert képviselünk. 

 

Hogy áll most a főváros az akadálymentesítéssel? 

– Még sok a probléma, ez számunkra nagyon fontos téma. A középüle tek egy része még 

mindig nem akadálymentes, de rengeteg troli és busz alacsonypadlós, és a Combino igazán 

nagy segítség. A fejlődés tehát látható, de még mindig vannak „fehér foltok” a városban. 

 

_________________________________________________ 

 



Életforma.hu 

 

"Fogyatékos a gyerekem, de boldog vagyok!" 

 

Sajnos való igaz: legtöbben nem tudjuk értékelni azt, amink van! Hajlamosak vagyunk a 

hiányra összpontosítani; sajnáljuk magunkat mindazért, amit nem kaptunk meg az élettől, és 

jó esetben is csak akkor gondolkodunk el egy pillanatra, ha szembesülünk olyan emberek 

nehézségeivel, akik életfeladatként kapták a küzdést. 

 

Hogy milyen hatalmas szerencse egészséges gyermeket kapni a sorstól, csak az tudja 

igazán, aki sérült gyermeket nevel. 
Becslések szerint - pontos központi nyilvántartás ugyanis nincs erről - csaknem húszezer 

halmozottan sérült gyermek él az országban. Egy ilyen kisgyermek nevelése hatalmas 

lelki, fizikai és anyagi megterhelést jelent a napi 24 órás szolgálatot teljesítő családtagoknak. 

A többnyire mentálisan visszamaradott, mozgáskorlátozott gyermeket amellett, hogy 

csecsemőként táplálják, pelenkázzák, fürdetik, naponta át kell mozgatni, tornáztatni, 

kezelésekre szállítani. Egy 25-30 kg-os gyermek esetében a gondozás komoly erőnlétet kíván! 

A megfelelő mozgás képességének hiányában a betegeknél gyakran izomsorvadás lép fel, a 

kórképet sokszor epilepszia is súlyosbítja. Maga a táplálás is további problémákat okozhat, 

hiszen a pépes ételek a bélrendszer működésének ellustulását vonják maguk után. 

A legelkeserítőbb mégis az, hogy a leggondosabb ápolás ellenére is reménytelen 

küzdelmet folytatnak a szülők - előbb vagy utóbb törvényszerűen bekövetkezik az 

állapotromlás. 

A gyakran elszigetelt, rabszolgamunkát végző családtagok helyzetét nehezítik a hazai 

egészségügyi és szociális hiányosságok: a gyógyeszközök beszerzési nehézségei, a 

csökkentett mértékű állami támogatások, a speciális tartozékok (pl. derék- vagy fejtámasz), 

szállítóeszközök csillagászati árai (egy gyermekkocsi ára egymillió forint!). 

Ne fordítsunk hátat ezeknek az amúgy is rendkívül nehéz helyzetben lévő embereknek! 

Akinek a közelében beteg gyermeket nevelő család él, már azzal is sokat segíthet, ha csupán 

annyi figyelmet fordít rájuk, mint a többi "normális életet élő" szomszédra! 

 

_________________________________________________ 

 

Hírextra 

 

Kerekesszékes jet-ski sztárok 

 

Elkezdődött a világ első Para Jet-ski Kupája kerekesszékeseknek pénteken Kiskunlacházán. 

Az érdeklődők nemcsak kipróbálhatják az extrém vízisportot, de a későbbiekben sérült 

kategóriában sportolóként akár világversenyeken is képviselhetik Magyarországot. A 

hivatalos versenyre 35 testi fogyatékossággal élő ember jelentkezett. 

 

Elkezdődött az I. Para Jet-ski Kupa testi fogyatékossággal élőknek Kiskunlacházán. Igazi 

kuriózum, hogy a hivatalos versenyen kerekesszékben élők is indulhatnak, hiszen ilyet a 

világon még soha senki sem szervezett. A rendezvény célja, hogy a fogyatékossággal élők 

kipróbálhassák ezt az extrém vízi sportot, amire egyébként nem nyílna lehetőségük. A másik 

cél pedig, hogy a tehetséges jelentkezőkből a későbbiekben hivatalosan is megalakítsák a 

Magyar Jet-Ski Szövetség Para Jet-Ski szakágát. Ennek a tagjai a hivatalos világversenyeken 

sérült kategóriában képviselhetnék Magyarországot - mondta a Független Hírügynökségnek 



Czine Zoltán, a szabadban.hu főszerkesztője, a korábbi Para Paintball, a Para Quad és a Para 

Lovaglás főszervezője. 

 

A ParaJet-Ski Kupára 35 testi fogyatékossággal vagy kerekesszékben élő ember jelentkezett. 

A program délelőtt 9-kor elkezdődött és a résztvevők délután kettőig egy hosszú 

szabadedzésen ismerkedhetnek a sporteszközzel és a szlalomozást is kipróbálhatják. Az 

érdeklődőket a Magyar Jet-Ski Szövetség munkatársai és versenyzői segítik, valamint ők 

biztosítják a szárazföldi és vízi mentést is. A selejtezők délután 2-kor kezdődnek, majd 

háromtól az elődöntőkre, végül 4-kor a döntőkre kerül sor. Az I. Para Jet-ski Kupa ünnepélyes 

díjkiosztóját 17 órától tartják. 

 

A verseny helyszíne: Kiskunlacháza, Red Dragon tó (az 51-es úton a 39-es km-nél Bugyi felé 

balra, innen 5 km-re jobbra található a tó). 

 

_________________________________________________ 

 

Hírszerző.hu 

 

Kéz nélkül is át lehet úszni a Gibraltári-szorost 

 

Elsőként úszta át a Gibraltári-szorost egy paralimpikon. A spanyol Dani Vidal karok nélkül 6 

óra 22 perc alatt tette meg az utat. 

 

A 32 éves mozgássérült úszóbajnoknak harmadik próbálkozásra sikerült átúsznia a szorost, 

miután két nappal korábban az erős szél, másnap pedig a köd akadályozta meg terve 

megvalósításában. 

 

A Gibraltári-szoros hossza a legkeskenyebb szakaszon, a spanyolországi Punta de Oliveros és 

a marokkói Punta Cires között valamivel több, mint 14 kilométer. A víz mélysége ezen a 

területen 280 méter és közel 1000 méter között van. 


