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Ha tudnád… – Imre atya írása 

 
Nem is gondolod, milyen gyakran gyógyulnak meg tört szívek, és egyenesednek fel 

rokkant ember-lelkek, csak azért, mert szóba állsz velük. 

Ha gondolnád, többször beszélgetnél az emberekkel...  

 

Nem is sejted, hányan gyógyulnak meg körülötted csak azért, mert elmondhatják Neked 

kisebb-nagyobb bánataikat. 

 

Ha sejtenéd, gyakrabban hallgatnád meg az embereket... 

 

Fogalmad sincs arról, hányan örvendenek ismerőseid és barátaid közül, mert pár sort írsz 

nekik vagy néha felhívod őket. 

 

Ha tudnád, gyakrabban írnál nekik és többször hívnád fel őket... 

 

Elképzelni sem tudod, hány embernek vagy Te a fény,amikor az élet sötét éjszakája rájuk 

borul. 

 

Ha egyszer rádöbbennél, akkor mindig ott ragyognál, ahol szükség van rád... 

 

Elgondolkoztál-e már ezen? 

 
forrás: erdély. ma 

 

 

 

A Fidesz-székház előtt fognak tüntetni a rokkantakért jövő pénteken 

 

A rokkantak és az elesettek emberi jogaiért fognak tüntetni civil szervezetek és 

magánszemélyek a Fidesz budapesti székháza előtt jövő pénteken 13 órakor – közölte a 

Magyar Szociális Fórum pénteken. 

 

  A tüntetésre a Magyar Szociális Fórum és a Szolidaritás mozgalom is mozgósító felhívást 

adott ki, bár a megmozdulás fő szervezője, az Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi 

jogaiért csoport. 

http://www.erdely.ma/hitvilag.php?id=118668&cim=ha_tudnad%E2%80%A6_imre_atya_irasa


A szervezők  azért választották a kormányzó párt Szentkirályi utca 18. sz. alatti székházát a 

demonstráció célpontjául, mert embertelennek tartják a politikai vezetés magatartását a 

legelesettebbekkel szemben. Azt akarják elérni, hogy a kormány és a Fidesz érdemben 

tárgyaljon velük a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló 2011. december 

29-i (CXCI.) törvény visszavonásáról, és az „új komplex minősítő vizsgálatok” néven 

elhíresült intézkedés felfüggesztéséről, mert a rokkantak létét veszélyeztetik vele. 

A tüntetés során egy tíz pontos petíciót akarnak átadni az országot kormányzó párt vezetőinek 

arról, hogy a kormány elvette tőlük a rokkant nyugdíjjogosultságot, az új alaptörvény a 

családokat kötelezi a rokkantak ellátására, csökkentett összegű rehabilitációs- és 

rokkantellátást folyósítanak, a rehabilitációs ellátás mellett nem engedélyezik a 

munkavégzést, kötelezővé tették az önkéntes felülvizsgálatra való jelentkezést, a komplex 

felülvizsgálati rendszer szigorítása miatt súlyos betegek kerülnek ki az ellátásból, a szociális- 

és rehabilitációs szakértők szempontrendszerei súlyos diszkriminációhoz vezetnek, életkor 

szerint is hátrányos megkülönböztetésben részesítik őket, a rokkantnyugdíjas elveszti 

pénzintézeti hitelképességét, sokuktól őedig megvonták az utazási és egyéb nyugdíjas 

kedvezményeket. 

A petíciójukban megfogalmazott véleményük szerint súlyosan sérülnek az Európai 

Emberjogi, Szociális és Betegjogi Chartában foglalt jogok, ezért tárgyalni akarnak, valamint 

követelik a 2011. évi CXCI. törvény visszavonását és az új komplex minősítő felülvizsgálati 

rendszer felfüggesztését. 

  forrás: hvg.hu                 

                   

 

„A lehetetlen nem létezik” 

 

„A lehetetlen nem létezik címmel egy autóbaleset következtében amputált lábú, de azóta 

újra dolgozó, önmegvalósító férfiról hirdettek fogalmazási pályázatot az Avastetői – 

Pattantyús Általános Iskolában. Az eredményhirdetést maga az érintett, Kositzky 

László tartotta. 

 

Az eredményhirdetésre megtelt az egyik terem a pályázó diákokkal.Kositzky 

László felelevenítette az ötletadó történetét, amely a 2010. november 21.-én Emődnél történt 

autóbalesettel kezdődött. Alkalmi figyelmetlenségéért súlyos árat fizetett, felfutott autójával a 

szalagkorlátra és életveszélyes sérüléseket szenvedett a Németországban dolgozó lakatos. A 

baleset következtében bal lábát combközéptől amputálták. Már a balesetnél kiderült, hogy 

nem hagyja el magát, hívatta a légimentőket, diktálta a vércsoportját, később gyorsan 

megtanult a protézissel járni és ugyan 67 százalékos rokkantságot állapítottak meg nála nem 

lett rokkantnyugdíjas, hanem visszament Németországba dolgozni. Csövek 

nyomáspróbázásával foglalkozik. 

 



 
 
Óriási életerő van Lászlóban, amit talán a sportnak, esetében az ejtőernyőzésnek köszönhet. 

Még az MHSZ-nél kezdte, aztán a hadseregben ejtőernyős katona volt, s leszerelése után is 

rendszeresen űzte ezt a különleges sportot. Az ezredik ugrása a miskolctapolcai strand 

medencéjébe történt (jutalomfürdés). Később családi okokból hosszú időre abbahagyta, majd 

újra kezdte. Már meg van a német sportorvosija és a magyart is szeretné megszerezni, hogy 

itthon is ugorhasson. Meglepetésként ejtőernyőt is hozott magával. Az egyik fiút beöltöztette, 

ahogy kell: ejtőernyőt a hátra, sisakot a fejre, kesztyűt és magasságmérőt a kézre, aztán jött a 

„repülés” az asztalon, amely végén ki is oldotta László az ejtőernyőt. Természetesen mondani 

sem kell, a gyerekek élvezték a bemutatót. 

 

 
A fogalmazás pályázatot a 3-4. osztályos korosztályban Molnár Márkó, az 5-6.-ban Bliszkó 

Boglárka a 7-8.-ban pedig Faller Zsófia nyerte. A díjakat a történetük hőse adta át 

személyesen, aki a nyerteseket, ha nem is ejtőernyőzni, de egy város fölötti sétarepülésre is 

meghívta szombatra. Zsófia ugyan betegség miatt nem tudott megjelenni, de a repülés 

lehetősége lehet, hogy csodákra lesz képes… 

– A gyerekek manapság csak a számítógép előtt ülnek. Meg akartam mutatni, hogy talpra 

lehet állni, amire példa Laci bácsi története, aki a súlyos balesete ellenére sem hagyta el magát 

– foglalta össze félszegen a fogalmazása üzenetét Bliszkó Boglárka, aki elmondta, hogy 

ismerősi körében nincs egyetlen rokkant sem, így ő is életében először, most szembesült 

ezzel a témával. 

 

Ha már elgondolkodtak a gyerekek azon, hogy sokan betegen, fogyatékkal élnek, 

belegondolnak sorsukba, már megérte. Kositzky László esetében pedig kaptak egy különleges 

példát, aki igyekszik ott folytatni életét, ahol abbahagyta. Ez azonban a kivétel, egy pozitív 

példa az emberi akaraterőről, amint mondta: csinálja az ember, csúszik, mászik… 

 
forrás: minap.hu 

 

 



Egyre több a mélyszegénységben élő ember Heves megyében 

 

Heves megye hátrányokkal küzdő térségeiben, kisközségeiben, zsáktelepüléseken, a 

társadalmilag periférián élők foglalkoztatási, oktatási és szociális problémái mára 

komoly társadalmi feszültséget generálnak. 

Egyre többen látják kilátástalannak a helyzetüket. A mélyszegénységben élők száma 

rohamosan nő, és az Orbán-kormány újabb megszorításai ezt a helyzetet tovább rontják. 

A halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása folyamatosan csökken. A 

kormányzati ciklus közepén látszik, hogy a FIDESZ-KDNP társadalompolitikája az oka a 

konfliktusoknak, a különböző társadalmi csoportok egymás ellen való fordulásának, a 

szélsőjobb erősödésének. Orbán Viktor nem a szegénység, hanem a szegények ellen küzd. 

Az elmúlt negyedévben a foglalkozatási adatok a megyében romlottak. A munkanélküliek 

száma negyedév alatt 17 százalékkal emelkedett. A gazdaság helyzetét mi sem szemlélteti 

jobban, mint az építőipar termelési kapacitásának éves szinten, mintegy 54 százalékos 

csökkenése. Heves megye a kedvezőtlen demográfiai adatok tükrében elöregszik, 

elszegényedik. Ezer lakosra mintegy 8,6 százalék gyermekszületés és 17,4 százalékos 

halálozás jut. 

Köztudomású, hogy az infláció a „szegények adója”. Az első negyed évben országosan 

meghaladta az 5,7 százalékot, a nyugdíjas fogyasztói árindex pedig meghaladta a 6 

százalékot. A tojás 62 százalékkal, a zsír 12 százalékkal, az energiaköltségek több mint 7 

százalékkal, a palackos gáz 14 százalékkal, a távfűtés 11,7 százalékkal emelkedett. A 

csatornadíjak 5,4, a szemétdíjak 6,4 százalékkal növekedtek. 

A rokkant felülvizsgálatok kapcsán több ezer ember veszti el Heves megyében az eddigi 

pénzbeli juttatását és ezres nagyságrendben lesznek azok, akik mindenféle ellátás nélkül 

maradnak. Egyre kevesebb pénz jut szociális célokra. Ez az állapot a két világháború közötti 

állapotokat eleveníti fel, az akkori magyar szociálpolitikai elemei jelennek meg. 

Hibás az a feltételezés, hogy csupán a „leredukált” közmunkával kezelhető a szociális krízis. 

Az MSZP olyan intézkedéseket sürget Heves megyében is, ahol a szociális és foglalkoztatási 

eszközök együttes alkalmazásához képzési programok is kapcsolódnak. Ilyen lehet például a 

szocialista kormány időszakában elindult szociális szövetkezeti rendszer. 

Kulcskérdés a foglalkoztatást, a képzést segítő pályázatok nagyobb arányú megjelenése. 

forrás: napiaszonline.hu 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intézményfüggő, hogy milyen kedvezményeket kapnak a fogyatékos hallgatók 

 
Szabó Máté ombudsman szerint felsőoktatási intézményenként eltér, hogy a 

fogyatékossággal élő hallgatókat megillető kedvezményeket milyen módon bírálják el. 

 

Ezért, mint az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az MTI-hez hétfőn eljuttatott 

közleményében írta, az ombudsman újabb átfogó programban elemzi a fogyatékos embereket 

megillető különböző kedvezmények elbírálásának módját, az ilyen eljárások jogértelmezési 

gyakorlatát és azt, hogy a felsőoktatási intézmények - különösen az állami egyetemek - 

miként biztosítják a fogyatékossággal élő hallgatókat megillető jogokat. 

Ennek oka többek között, hogy fogyatékossággal élő hallgatók több felsőoktatási intézmény 

eljárása miatt is az alapvető jogok biztosához fordultak. A panaszok szerint volt olyan 

intézmény, amely nem vette nyilvántartásba fogyatékos hallgatóját, így az nem kapott 

felmentést a nyelvvizsga-kötelezettség alól, bár bemutatta a szükséges igazolásokat. 

Előfordult, hogy a doktori iskola nem hozott döntést nyelvvizsga-követelmény alóli 

felmentésről, holott a felsőoktatási intézmény a szükséges szakértői vélemények alapján 

előzőleg már nyelvvizsga hiányában is kiadta a diplomát. Olyan intézményről is tettek 

bejelentést, amely mérlegelési jogkörben dönt a fogyatékos hallgatónak járó 

kedvezményekről - tették hozzá. 

Mindezek miatt az alapvető jogok biztosa 26 felsőoktatási intézménytől kért tájékoztatást. 

Rákérdezett egyebek mellett arra, hogy az intézmények, doktori iskolák hogyan járnak el, 

amikor elbírálják a fogyatékossággal élő hallgatók nyelvvizsgamentességre és az egyéb 

mentességekre vonatkozó kérelmeit, milyen módon tartják nyilván ezeket a hallgatókat, és 

milyen dokumentumokkal kell igazolni a fogyatékosságot. 

Az ombudsman felméri azt is, hogy az egyetem nyilvántartása alapján hány, fogyatékossággal 

élő hallgató tanul az adott intézményben és tájékozódik arról is, hogy az azzal megbízott 

munkatárs hogyan segíti a fogyatékos hallgatók beilleszkedését, milyen módon vesz részt a 

hallgatók kérelmeinek nyilvántartásában, elbírálásában, hogyan tart velük kapcsolatot, milyen 

személyi és technikai segítségnyújtást, szolgáltatásokat, segédeszközöket vehetnek igénybe az 

érintett hallgatók - olvasható a közleményben. 

forrás: hvg.hu 

 

 
      

Szabad-e egy vaknak azt mondani, hogy viszontlátásra? 
 

  

Esélyegyenlőségi nap segített ép diákoknak átérezni a fogyatékkal élők helyzetét, 

közelebbről megismerkedni mindennapjaikkal. 

 

– Gól volt? Nem látom! – kérdezi egy fürtös hajú srác a barátját. 

 



– Öreg, ne álmodjál, simán kivédtem a béna lövésed. Legalábbis remélem – feleli a tüsi hajú 

társa, aztán lehúzza a szeméről a kendőt. – Na tessék, megmondtam, itt a labda. 

 

Diadalittasan emeli a magasba a speciális golyót, az úgynevezett vakpingpong játékszerét. A 

látássérültek számára kifejlesztett játék lényege, hogy bekötött szemmel egy ütő segítségével 

kell a pingpongasztalhoz hasonló alkalmatosságon az ellenfél kapujába juttatni a csörgő 

hangot adó labdát. A kendő miatt azonban nem könnyű észrevenni, ha valamelyik játékos gólt 

ér el. 

 

A Városligetben szerdán megtartott esélyegyenlőségi napon csupa olyan dolgot próbálhattak 

ki a budapesti diákok, amely segítheti őket a különböző fogyatékkal élők helyzetének 

átélésében, megértésében. Az esemény a záróakkordja volt a Kézen Fogva Alapítvány idei 

„Fogadd el, Fogadj el!” elnevezésű programsorozatának. Váradi Ildikótól, az alapítvány 

kommunikációs munkatársától megtudtuk: ebben az évben immár hetedik alkalommal járták 

körbe az országot „közvélemény-formáló rendezvényükkel”, amivel elsősorban az volt a 

céljuk, hogy a fogyatékkal élők vendégül láthassák az ép társaikat. A találkozókon nem 

csupán beszélgethettek egymással, hanem közösen próbálhatták ki a különböző speciális 

fejlesztőjátékokat. 

 

A városligeti randevún a legnépszerűbb programok közé tartozott a „vakon evezés” (az evező 

fiatal szemét bekötötték, a többiek szóbeli instrukciói alapján kellett irányítania a csónakot), a 

vaktandem (a páros biciklin ülők egyikének bekötötték a szemét) és a kerekes székes 

akadálypálya. Sokan kipróbálták a lábbal és szájjal festést, de nagy érdeklődés övezte azt a 

bemutatót is, miként használják a mozgássérültek a számítógépes szemegeret és a fejpálcát. 

Hosszú sor állt a mozgássérülteket segítő kutyáknál, róluk ugyanis viszonylag keveset tudtak 

a gyerekek. Legtöbbjüknek tátva maradt a szája, amikor szembesültek azzal, hogy a kiképzett 

segítő ebek képesek visszaadni a gazdájuknak a földre esett tárgyakat – pénzérmét, kulcsot, 

tollat –, cipelik a kisebb méretű kosarakat, de ha kell, kinyitják helyettük az ajtót, utánuk 

viszik a tévé-távirányítót. 

Az állandó programok közül ezúttal is óriási sikere volt a „tabuládának”. A ládát Pál Szilvia 

önkéntes segítő, súlyosan látássérült fiatal kezeli: általában ő válaszol azokra a „cikis” 

kérdésekre, amelyeket a fiatalok nem mernek szemtől szemben megkérdezni a fogyatékkal 

élőktől. Név nélkül azonban igen. 

forrás: nol.hu 

 

 

 

Ilyet nem látott: kar nélkül versenyzik kenuval a férfi 

 
A szolnoki 56 esztendős, mozgássérült Rigó Imre két évvel ezelőtt kezdett el kenuzni. 

Tavaly hetedik helyezést ért el a szegedi parakenu világbajnokságon, idén már a 

dobogón szeretne fent állni. A héten kiderül, valóra válik-e a férfi álma.  

 

 
Hatalmas, erős tenyérbe simul bele kezem, szúrós tekintettel mutatkozik be Rigó Imre. A 

Holt-Tisza mellett kialakított árnyékos padhoz invitál, bicegve közelíti meg az 

ülőalkalmatosságot. 

 



— Egészen csöppnyi koromban kaptam gyermekbénulást — kezd történetébe az 56 esztendős 

szolnoki férfi. — Erősen bicegek, ami sokáig nem zavart, teljes értékű embernek éreztem 

magam. Aztán jött a kamaszkor, az első sikertelen szerelmek, a visszautasítások évei. Az volt 

a kemény! A sportba menekültem. Kosaraztam a kerekes székes csapatban, birkóztam, úsztam 

— meséli Imre. 

 

Majd sok-sok esztendő eltelte után a fia azt javasolta, hogy üljön kenuba, próbálja ki ezt a 

sportágat is. Mivel ő maga már országos bajnokságokon kajakban bizonyította rátermettségét, 

arra vállalkozott, apja edzője lesz. Tökéletes párost alkotva a két férfi szinte hónapok alatt 

jutott el a világbajnokságig. 

 
— Ez a hajóm. A mozgássérültek egy része ilyet használ — mutat egy keskeny vízi járműre, 

melynek egyik oldalára hosszúkás kitámasztót szereltek. — Tulajdonképpen ez egy tengeri 

hajó, 16 kilós és majdnem hét méter hosszú. Ebben nem térdelek, hanem ülök. Hogy 

borulékony-e? Az egyik oldalára mindenképpen! — válaszolja kérdésemre, majd hozzáteszi, 

az, hogy ki milyen hajót használ és főleg hogyan, leginkább a sportoló sérültségi fokától függ. 

A versenyzőket három kategóriába sorolják, őt a legegészségesebbek közé tették. 

 

— Vannak olyanok, akiket szó szerint bele kell szíjazni a hajóba. Ismerek olyan kenust, 

akinek az ujjai hiányoznak, ilyenkor az evezőre ráragasztják vagy rákötik a kezét. Olyan 

kenus is akad, akinek nincsen karja, nála a lapátot a vállához rögzítik — árulja el a férfi, aki 

szerint a sport remek terápia és rehabilitáció is egyben. Mindenkinek, kortól függetlenül. 

 

— Azért... nem tudom elfeledni azt, hogy már túl vagyok a ötödik x-en is... — sóhajt Imre. — 

A gyúróm szokta mondani, hogy nézzek bele a személyimbe, majd a tükörbe és keressek az 

utcán még egy olyan embert, aki ilyen erőben van, mint én. Igaza van! Látja, még 

szerencsésnek is mondhatom magam! — bólogat. 

 
forrás: szoljon.hu 

 

 

Muszáj-Suzuki 

 
A leginkább rászoruló mozgássérültek hosszú ideje állami segítséggel vásárolhatnak új 

autót. A rendszert 2011-ben átalakították: a mozgáskorlátozottak rosszul, a Fidesz-

közeli vállalkozók meg jól jártak. 

 

Éveken át sikeresen működött az a program, amelynek révén mozgássérültek új autóhoz 

jutását közpénzből támogatták. A különböző típusú mozgásszervi problémával élők – érthető 

okokból – különböző igényeket támasztanak a gépjárművekkel szemben: van, aki a 

kerekesszékét maga pakolja el, akad, aki a családját is maga fuvarozza, de vannak olyan 

súlyos mozgáskorlátozottak, akik még átülni is képtelenek a vezetőülésbe a kerekesszékből. 

Eddig mindenki szabadon választhatta meg, milyen autóra van szüksége, majd az állami 

kedvezményt levonták a vételárból. 2011-től viszont az állam mondja meg, kinek mi kell: 

Suzuki Swift 1,2 GLX, amely minden fontos extrát tartalmaz, így hét légzsákot és 

klímaberendezést is. Az állami tenderen győztes típus listaára 3,4 millió forint, melyből a 

támogatás összegét (900 ezer forint) és a Suzuki által adott flottakedvezményt levonva 1,6 

millió forintos árat kapunk. Ez egy kötelező hitellel párosul, melyet kizárólag a Széchenyi 



Banktól igényelhetünk háromféle konstrukcióban. A 25-30 százalék körüli kamattal megfejelt 

hitelösszeget nyújtó bank egyébként a milliárdos Töröcskei István tulajdonában áll, akinek a 

kedvéért még törvényt is módosítottak, hogy az Állami Adósságkezelő Központ élére 

kerülhessen. A hitelfelvétellel nagyjából pont az állami támogatással megegyező összeget 

buknak el a mozgássérültek. 

A történetről megkérdeztük a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségét 

(MEOSZ). Sajnos ez csak nekünk jutott eszünkbe: őket csak a tender lezárása után értesítették 

az egészről. Szakály József főtitkár szerint alapvető probléma, hogy a tenderkiírók 

megfeledkeztek két „apróságról”. A megszerzett tenderkiírásból egyértelműen kiderül, hogy 

miközben például a CO2-kibocsátás mértéke is feltételként szerepelt, az, hogy az autó 

megfelelően használható legyen a mozgásukban korlátozottak számára, nem is volt kritérium. 

De azt is elfelejtették, hogy sokan csak automata váltós modellt tudnak használni, így 

manuális váltóval szerelt típus győzött a tenderen. 

Igaz, utóbbit az esztergomi gyár jóindulatának köszönhetően orvosolták, a Suzuki ugyanis 

vállalta, hogy ilyen változatot is gyártásba küld, noha automata váltóval a GLX felszereltség 

nem párosítható – mondta a főtitkár. A másik probléma viszont továbbra is él: a kerekes szék 

egész egyszerűen nem fér be a Swift apró, 211 literes csomagtartójába. Állítólag pár centi 

hiányzik csak, így érthetetlen, miért nem az ugyancsak itthon gyártott SX4-es típus nyert, 

amely 270 literes csomagterével még szintén nem világbajnok, de a célnak elviekben pont 

megfelelne. A MEOSZ más változtatásokat is javasolt a tenderkiíró EMMI (Emberi 

Erőforrások Minisztériuma), leánykori nevén NEFMI-nek, amely lapzártánkig nem válaszolt 

a kérdéseinkre. 

„Szeretnénk, ha egyedi méltányosság alapján elérhető lenne más típus is. Ennek érdekében 

már elkezdtük a tárgyalásokat a megfelelő emberekkel. Itt elsősorban azokról van szó, akik 

kerekes székhez kötve élnek és abban ülve szállítják őket. Erre a feladatra csak nagy 

belmagasságú járművek alkalmasak” – mondta Szakály József. 

Sokak számára megoldásként marad a használt autóra igényelhető támogatás, mely a vételár 

60 százaléka, de maximum 600 ezer forint lehet. Egymillió környékén már találni értelmes, 

gazdaságos és megbízható kocsikat is. Igaz, hogy ezt is csak hitellel kombináltan adják meg, 

amit természetesen kötelezően a Széchenyi Banktól lehet felvenni. � 

forrás: vasarnapihirek.hu 

 

 

Gyermekek a gyermekekért 

Súlyosan beteg és mozgássérült gyermekek javára rendezett vasárnap jótékony célú 

hangversenyt a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat „Gyermekek a gyermekekért” címmel 

a Szent Anna templomban. 

Az Egressy Béni–Erkel Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási intézmény növendékei 

mellett felléptek a 10. Sz. Petőfi Sándor Általános Iskola kórházi tagozatának tanulói is. A 

hangverseny fővédnöke Szarvas Péter plébános (Szent Anna plébánia). A befolyó 

adományokat a súlyosan beteg és mozgássérült gyermekek javára fordítják. 
forrás: minap.hu 



Új remény a mozgássérülteknek 

Forradalmian új sebészeti eljárás adhat reményt a balesetben lebénult betegeknek. 

 
A Washington Egyetem neurológuscsoportja által elvégzett első kísérleti beavatkozás alanya 

egy karambolban megsérült férfi, akinek törött nyakcsigolyája miatt mindkét keze 

mozgásképtelenné vált. A beavatkozás óta újból képes mozgatni az ujjait, egyedül eszik, és 

újra tanul írni. 

 

 
 

 
Az eljárás lényege, hogy a trauma következtében megsérült idegpályát egyszerűen áthidalják, 

közvetlen kapcsolatot hozva létre az agy és a még ép idegek között. A férfi nyolcadik 

csigolyájánál szakadt meg az idegpálya, s bár az agy elküldte a mozgatóingereket, azok nem 

jutottak el a férfi kezéig.  

 

Az áthidalással azonban újból létrejött a kapcsolat, s a férfi hamarosan felépülhet. Az 

eljárásról a Journal of Neurosurgery című tudományos lap számolt be, a kutatók reményei 

szerint az eljárás számtalan, balesetben lebénult betegnek adhatja majd vissza a 

mozgásképességét. 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

 



Negyedik helyen végzett Temesvári Zsolt 

A mozgássérült szkanderes egy kicsit csalódottan hagyta ott az EB-t, de máris optimista: 

a Világbajnokságnak jobban kell sikerülnie. 

- „Negyedik lettem” – kezdi Temesvári Zsolt, mozgássérült szkanderes, amikor arról 

érdeklődünk, hogyan is zárta élete első Európa bajnokságát, amit pár nappal ezelőtt 

Lengyelországban rendeztek meg. 

A hangjából kitűnik, nincs megelégedve aztán amikor azt hozzuk fel, hogy mi soha nem 

leszünk a negyedik legjobb szkanderesek Európában egy kicsit már vidámabb lesz a hangja. 

- „Magam is így gondolom, hogy bár meg volt az esélye, hogy második, vagy harmadik 

legyek, ez is egy nagyon szép eredmény. Ahogy mondani szokták persze evés közben jön 

meg az étvágy és ilyenkor az ember egy kicsit elégedetlenkedik, azért ha előzetesen mondja 

valaki, hogy negyedik leszek, ahogy mondani szokták: „Aláírtam volna”. Egyébként nagyon 

jó élményeim vannak. 16-17 órát utaztunk, de csodaszép tájakat láttunk, a szállásunk is 

hibátlan volt és az ellátásunkra sem panaszkodhatok. Most jön egy kicsi pihenés aztán 

júliusban lesz Budapesten a Fitt parádé, ahol erős ember versenyek mellett lesz szkander is. 

Utána jön a kemény edzés, hiszen decemberben Rio de Janeiro-ban lesz a Világbajnokság. Az 

eltökéltség megvan bennem, egy kis pénz még hiányzik az utazáshoz, de remélem akár csak 

most, lesznek olyan szponzorok akik kiállnak mellettem ”– bizakodott Temesvári Zsolt, 

„Maci”.  
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                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

 

-HÍREK- 

 

 

 

Elnökünket beválasztották a MEOSZ elnökségébe! 
 

A MEOSZ Közgyűlése a közelmúltban elhunyt Szabó János megüresedett helyére 

Székely Józsefet elnökünket a MEOSZ Elnökség tagjává választotta. 

Gratulálunk a megválasztásához, az elnökségi munkájához jó egészséget és sok sikert 

kívánunk!  

 

Az egyesület dolgozói. 

  
forrás: Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete 

  

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

MEGHÍVÓ 

 
a Fogyatékos Emberek Sportja Szakmai Fórum című rendezvényre 

Rendező: a Magyar Edzők Társasága  

Társrendezők: a Magyar Olimpiai Bizottság Fogyatékosok Sportjáért Felelős Szakmai 

Tagozata, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége  

 

Helyszín: a Magyar Sport Háza I. emeleti konferencia terem  

Időpont: 2012. június 07. 

PROGRAM 

09.00 - 

10.00 
Regisztráció 

10.00 - 

10.25 

Sportirányítás és a fogyatékos emberek sportja 
Előadó: dr. Deutsch Tamás 

MOB Fogyatékosok Sportjáért Felelős Szakmai Tagozat 

elnöke  

10.25 - 

10.50 
A XIV. Nyári Paralimpiai Játékok - paralimpiai 

mozgalom 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_37


Előadó: Gömöri Zsolt  

 

Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke  

10.50 - 

11.10 

A sérülésspecifikus sportszövetségek integrációjának 

előnyei 
Előadó: Gódor László 

Fogyatékkal élők Sportszervezeteinek Magyarországi 

Szövetsége elnöke  

11.10 - 

11.25 

A Speciális Olimpia mozgalma 
Előadó: Lengyel Lajos 

Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke 

11.25 - 

11.40 

A szervátültetett emberek sportmozgalma 
Előadó: Székely György 

Magyar Szervátültetettek Szövetsége elnöke  

11.40 - 

11.55 

A fogyatékos diákok sportjának megújítása 
Előadó: Toponáry Gábor 

Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége 

főtitkára 

11.55 - 

12.10 

Integrációs lehetőségek a szabadidősportban  
Előadó: Monspart Sarolta  

MOB Szabadidősportért Felelős Szakmai Tagozat elnöke 

12.10 - 

12.30 

A szakemberképzés felülvizsgálata a fogyatékosok 

sportjában  
 

Előadó: Farkas Judit  

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 

munkatársa 

12.30 - 

12.50 

A fogyatékos emberek sportjának sportorvosi 

szempontjai 
Előadó: dr. Bejek Zoltán 

Magyar Paralimpiai Bizottság csapat orvosa 

12.50 - 

13.20 
Kérdések, hozzászólások, vitafórum 

 

 

Megrendezés dátuma: 2012 június 7. 

Jelentkezés: met@magyaredzo.hu 
Jelentkezési határidő: 2012 május 25. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

mailto:met@magyaredzo.hu
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110


Lépj közelebb! 
 

roadshow Veszprémben Időpont: 2012. június 1. 

 

1. Szakmai program: 

Helyszín: Eötvös Károly Megyei Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 

 

9.30.: A �Lépj Közelebb!� fotó-, és videó kiállítás megnyitó ünnepsége, a nyertes 

pályaművek alkotóinak díjazása 

10.30.: A Veszprém Városi Fogyatékosügyi Kerekasztal első hivatalos egyeztetése a városi 

képviselőkkel a fogyatékossággal élő embereket érintő témakörökben. 

12 óra: ebédszünet 

 

2. Szabadidős-, és integrációs program 

Helyszín: Lovassy László Gimnázium (8200, Veszprém Cserhát ltp. 11.) 

 

2.1. A sportpályán: 

14.00.: A csepeli vakvezetőkutya-kiképző iskola kutyás bemutatója. 

14.30.: A kerekesszékből is űzhető sportok - Petanque bemutató, és kipróbálási lehetőség. 

A rendezvény időtartama alatt kerekesszékes sorversenyeket szervezünk, és szituációs 

feladatokon keresztül megismerhetik az érdeklődők, milyen akadályokat kell leküzdeni egy 

�nem akadálymentes� lakásban. 

 

2.2. A tornateremben: 

14 órától: Kerekesszékes kosárlabda, tenisz, csörgőlabda, valamint a Gimnázium, és a 

SINOSZ focicsapatának labdarúgó mérkőzése. 

 

2.3. A sportprogramokkal párhuzamosan: 

14 órától: A hallássérültek életének bemutatása szituációs játékokon, a jelnyelv bemutatásán, 

és vetítéseken keresztül a kémia teremben. 

14 órától: Kézműves foglalkozások, melyeken keresztül az értelmileg akadályozottakat is 

megismerhetik az érdeklődők a rajzteremben. 

14 órától: Sötétszoba (a gimnázium tornatermi öltözőjében), ahol mindennapi feladatokat kell 

megoldani az érdeklődőknek anélkül, hogy a látásukra hagyatkozhatnának. 

14 órától: Ismerkedés a braille írással, és segédeszközökkel az előcsarnokban. 

 

2.4. Záró programok: 

16 órától: Az ULVILA zenekar fellépése, Jelnyelvben előadott dalok. 

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

A részvétel ingyenes. 

 

 

Megrendezés dátuma: 2012 május 19. 

Megrendezés helyszíne: MEOSZ Ifjusági Tagozat 

2012 május 19. 

  
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 



-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Technikai Ügyféltámogató (Miskolc - Rábahídvég - Budapest) angol nyelv 

kötelező 
 

Jelige: "HPCL" 

Feladatok:  

-Bejövő hívások és e-mailek kezelése idegen nyelven  

-A felhasználók technikai problémájának megoldása  

-Hívások, e-mailek regisztrálása az adatbázisban  

-Az ügyek továbbítása a technikai csapatok felé, amennyiben szükséges.  

 

Követelmények:  

-Minimum középfokú végzettség  

-Folyékony angol és/vagy német nyelvtudás (egyéb nyelvismeret előny)  

-Felhasználói szintű informatikai tudás (MS Office, Windows), affinitás  

-Jó kommunikációs és probléma megoldó képesség  

-Ügyfélorientált hozzáállás  

-Csapatszellem  

 

Juttatások:  

-Multinacionális munkakörnyezet  

-Belső karrierlehetőségek  

-Tréning  

-Cafeteria  

 

Egyéb információk:  

-Budapesti iroda akadálymentes, a vidéki irodák nem akadálymentesek.  

-Munkaszerződés határozatlan időre szól.  

-Felvétel menete: Nyelvi teszt, technikai teszt, interjú  

-Várható bérezés: Br. 210.000- 290.000 HUF  

-Elvárt végzettség minimum érettségi.  

-Munkaidő: részmunkaidős munkabeosztás  

-Jelentkezni folyamatosan lehet.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "HPCL" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.)  

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

Foglalkoztatási jogviszony: részmunkaidős főfoglalkozású 

Szükséges végzettség: gimnázium 

Jelentkezési határidő: 2012 december 1. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110


 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

