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Rokkantkártyák: ciki a visszaélés, és büntetik 
 

 

Ismert tévések és Páva Zsolt polgármester festettek rokkant parkolóhelyeket Pécsett, a 

mozgássérült kártyákkal való visszaélések ellen emelve szót. 

                     

„Ciki, ha jogtalanul ideállsz” elnevezéssel indított útjára országos társadalmi kampányt és 

kezdeményezést Pécsett a TV2 Napló című riportműsorának stábja. Céljuk felhívni a 

figyelmet egy jelentős társadalmi problémára, a mozgássérültek helyzetére, amely nem merül 

ki a rokkant parkolóhelyek felfestésének fontosságában, e helyek más autósok általi 

elfoglalásában, sőt a mozgássérült kártyákkal történő visszaélésekben sem. 

Májusi sétájáról a Dunántúli Napló munkatársa is meglepő számokkal tért vissza: 127 parkoló 

autóból 57 ablakában látott rokkantkártyát, ebből 16 volt nagyértékű kocsi. 

                   
A kampány ötletadója az országosan ismert tévés, Vujity Tvrtko. A TV2 Naplójának riportere 

a Dunántúli Naplónak azt mondta, több okból választották Pécset. Két éve egy országos 

kitekintésű riportjukban itt találták egy véletlenszerűen kiválasztott utcában százalékosan a 

legtöbb, mozgássérült kártyával parkoló autót. 

Emellett ő maga és Weisz Fanni, a siketen született modellis pécsi, aki minden szereplésével a 

fogyatékkal élőket képviseli. 

 

Az akadálymentesítés hiánya az igazi fájdalom 
Pécs arca, Weisz Fanni nyitotta meg a kampányt. A siket modell jelelve mondta el: nem 

igazság szerinte, ha a mozgássérülthelyekre nem az arra igazán jogosultak állnak. Merthogy 

az, ami egy egészséges embernek plusz két percet, újabb húsz méter gyaloglást jelent, az egy 

mozgássérültnek ennél jóval többet. Több résztvevő is kerekes székkel érkezett az akcióra. 

Kuti Jenő lapunknak azt mondta, örülnek, hogy nagy nyilvánosság előtt szólalhatnak meg, és 

így irányíthatják rá mindennapi gondjaikra a figyelmet. Kétségkívül bosszúságot okoz nekik a 

parkolás is, de még nagyobb probléma a mindennapokban, hogy a bankok, kórházak, más 

közintézmények máig nem teljesen akadálymentesítettek. 

  

Pécs bekeményített 
Páva Zsolt, Pécs polgármestere elmondta, két éve még határozottabban fellépnek a közterület-

felügyelet segítségével a rokkantkártyákkal történő visszaélésekkel szemben, és szorosabban 

együttműködnek a rendőrséggel is. A kártyákat kiadó orvosokkal is egyeztettek, mindezeknek 

köszönhetően szerinte sokat javult a helyzet Pécsett. 

 
forrás: bama.hu 
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Konferencia, játékos vetélkedők, díjátadás - 11. alkalommal rendezték meg az 

Esély-napot 

 
Immáron tizenegyedik alkalommal rendezték meg Vácott a Fogyatékossággal élő 

emberek regionális esélyegyenlőségi napját, melyet június elsején pénteken rendeztek 

meg a váci Madách Imre Művelődési Központban. Az egész napos program megnyitója 

keretében adta át Fördős Attila polgármester, a Váci Fogyatékosügyi Tanács elnöke a 

Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért elnevezésű díjakat. Egyéni kategóriában Meláth 

Attila baptista lelkész, közösségi kategóriában pedig a Madách Imre Művelődési 

Központ részesült a városi elismerésben. 

 

Meláth Attila 1991-óta vezető lelkész legfontosabb feladatai közé tartozik a lelki gondozás 

mellett a krízis helyzetben történő segítségnyújtás, a nagycsaládosok, szegények, 

fogyatékosok rendszeres támogatása és a folyamatos kapcsolat tartás civil szervezetekkel, 

szociális intézményekkel. Meláth Attila nemcsak szavakkal, gondolataival támogatja a 

városunkban élő fogyatékos embereket, hanem tettekkel is segíti őket. A város közösségi 

életében való részvételével segíti a fogyatékos emberekkel történő emberséges bánásmód, a 

róluk való gondolkodás kedvező irányú formálását, értékeik megismertetését, méltóságuk 

megőrzését, mások által tiszteletben tartását. Teszi ezt önzetlenül, hosszú idő óta tartó 

szolgálattal. 

 

A váci Madách Imre Művelődési Központ vezetősége és kollektívája az elmúlt időszakban a 

szakmai színvonal emelése, majd szinten tartása és a közönség igényének lehetőségekhez 

mérten történő kielégítése mellett nagy figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személyekre. 

Számtalan olyan rendezvény lebonyolításában, megszervezésében nyújtanak segítséget az 

intézmény munkatársai, amelyeket a fogyatékossággal élők civil szervezetei és intézményei 

szerveznek, mint például a már hagyománnyá vált Esélyegyenlőségi napot. A Madách Imre 

Művelődési Központ munkatársai a fogyatékos embereket, közösségeiket támogató 

szemléletével és e szemléletet tükröző munkával terjeszti a fogyatékos emberekről való 

gondoskodás, a velük való bánásmód korszerű alapelveken nyugvó kultúráját a mindennapok 

szintjén. Ez tiszteletreméltó és követendő példa. A díjat Iványi Károlyné igazgató vette át. 

 

A díjátadás előtt Fördős Attila és Bábiné Szottfried Gabriella mondott megnyitó beszédet. Az 

országgyűlési képviselő a nap lehetséges mottójaként említette az egyik fellépő zenekar nevét, 

azaz, hogy Nem adom fel. Ez jellemző Önökre, a szervezőkre és a résztvevőkre egyaránt 

hiszen nem adták fel és nem fogják feladni – fogalmazott a rendezvényen a képviselő. 

Hozzátette: a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek meglévő 

képességire próbálnak odafigyelni, ami mindenképpen követendő példa. Említést tett azokról 

a tehetséges sportolókról, művészekről is, akik Vác és környéke hírnevét öregbíti.  

 

A város első embere megnyitójában arra utalt, hogy a mindenkori vezetőknek minden 

lehetőséget át kell tekinteniük az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében. Magyarország 

alkotmányára utalva elmondta, hogy minden állampolgár egyenlő, amely azt jelenti, hogy 

egyenlő jogok illet meg mindenkit és hogy egyenlő esélyeket kell biztosítani a valamiért 

hátrányban lévők életviteléhez. - Az esélyegyenlőségi nap alkalmat nyújt arra is, hogy e 

napon mi, azaz a vezetők elgondolkodjanak azon, hogy vajon eleget tettünk-e az 

Alkotmányban leírtaknak – fogalmazott a polgármester. S nem csak arról van szó – tette 

hozzá - , hogy esélyegyenlőségi programokat kell elfogadni hanem, hogy valóban megtettünk-



e mindent a rehabilitációval, az akadálymentesítéssel, egyáltalán azzal a figyelemmel ami a 

fogyatékossággal élő embereket megilleti. 

 
A városi díjak átadása előtt az I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola kórusa adta elő 

csodálatos műsorát Verebélyi Ákos vezényletével, de sor került a korábban meghirdetett 

Nagyszüleim és én című rajzpályázat eredményhirdetésére. A beérkezett alkotásokat 

Szottfried Zsófia, Garay Nagy Norbert művészek, valamint Szabó Petra, a Váci Értéktár 

munkatársa bírálta. A díjakat Szabó Petra adta át, aki röviden értékelte a pályázatra beérkezett 

alkotásokat is. A Váci Értéktár igazgatója, Mészáros Balázs pedig megnyitotta a parasport-

történetét bemutató vándorkiállítást. A hivatalos, ünnepélyes megnyitó záróakkordjaként a 

szervezők és társintézményeik képviselőiből álló Váci Egybehangzó Kórus adott műsort. 

 
A megnyitó után a váci általános iskolások külön-külön csapatokat alkotva játékos vetélkedőn 

vehettek részt több, a helyszínen kialakított állomásokon. A gyerekek különféle érzékenyítő 

gyakorlatokon keresztül élhették át a különféle fogyatékossággal élő személyek speciális 

élethelyzetét. Az iskolások például kerekesszékben ülve mehettek végig egy akadálypályán, 

de kipróbálhatták a szájjal festést illetve a Braille-írással is megbarátkozhattak. Az állomások 

között a Váci Értéktár és a Tourinform iroda is képviseltette magát. A Tourinform irodát 

működtető Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. szervezésében különféle szűrővizsgálatokat 

is tartottak 10 és 15 óra között a váci Jávorszky Ödön Kórház szakemberei.  

 

 
A délelőtti órákban rendezték meg továbbá azt a konferenciát, amely a Vallásos hit, az 

egyházak, vallási közösségek elkötelezettsége és gyakorlata a fogyatékossággal élő emberek 

mindennapjainak jobbításában, lehetséges együttműködések módjai, formái címet viselte. A 

levezető ezen dr. Chikán Csaba, a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 

Egyesületének elnöke volt. A katolikus egyházat dr. Beer Miklós megyéspüspök, a baptista 

gyülekezetet Meláth Attila képviselte. A két váci előadó mellett Derencsényi Zsuzsanna, a 

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatának munkatársa, valamint Korányi 

András, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Kiss Csilla, egy 

fogyatékossággal élő gyermek édesanyja volt jelen a konferencián előadóként.  

 
Az egész napos rendezvény délutáni részében a váci és környékbeli fogyatékossággal élő 

emberek nevelésével, gondozásával foglalkozó intézmények, civil szervezetek tagjai adtak 

műsort, majd 14 órától a Nemadomfel együttes koncertje zárta a programot a művelődési 

házban. A nap végén pedig batyusbált tartott a mozgáskorlátozottak egyesülete a váci 

székhelyük udvarán. A talpalávaló muzsikát a Partycsókák Band szolgáltatta. 

 
forrás: vaconline.hu 

 

 

Megszüntetnék a családi pótlék visszamenőleges folyósítását - az 

ombudsman nem ért egyet 

 
Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa nem ért egyet a szociális és a gyermekvédelmi 

törvényeknek azzal a tervezett módosításával, amelynek értelmében egyes esetekben 

megszűnne a családi pótlék visszamenőleges folyósításának lehetősége, az ombudsman 

ezért az előterjesztés átdolgozását kéri. 



Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának az MTI-hez szerdán eljuttatott közleménye szerint az 

előterjesztés alapján a nyári hónapokra akkor sem járna családi pótlék a már nem tanköteles 

gyermek után, ha a szünetet követően folytatja tanulmányait. Az ombudsman szerint nincs 

elfogadható indoka annak, hogy ne folyósítsák a nyári szünet idejére visszamenőlegesen a 

családi pótlékot. 

Kiemelték, az előterjesztés megszüntetné annak lehetőségét is, hogy az ötven tanórát mulasztó 

gyermek iskolai támogatása visszamenőlegesen kifizethető legyen, ha a gyermek ismét jár 

iskolába - mutattak rá. Szabó Máté egyetért azzal, hogy ösztönözni kell a gyermekek 

tanulását, iskolába járását, azonban álláspontja szerint a családi pótlék mérlegelés nélküli 

megvonásával, tehát "ösztönzés helyett büntetéssel" nem érhető el ez a cél.  

Kitértek arra is, a biztos helyesli, hogy az előterjesztés szervezett keretek között kívánja 

segíteni "a gondoskodásból kikerülő fiatalok önálló életkezdését". Aggályosnak tartja 

azonban a Gyermekvédelmi Lakás Alap létrehozásával biztosítandó lakhatást, mert az 

egyrészt az állami gondoskodásból kikerülő, illetve utógondozásban részesülő fiatal felnőttek 

társadalmi kirekesztődéséhez vezethet, másrészt az alkalmazni kívánt szerződési feltételek 

csak látszólag kedvezőek a fiataloknak. Előrelátható és tervezhető kiadások helyett ugyanis a 

szerződés értelmében olyan karbantartási költségeket hárítanának rájuk, amelyek az 

ingatlanok eltérő állapotából adódóan esélyegyenlőtlenséghez, illetve jogvitákhoz vezethetnek 

az alapkezelővel - írták. 

Az ombudsman hiányolja az előterjesztésből, hogy a szükséges törvényi garanciák nélkül 

kívánja megteremteni a fogyatékossággal élők támogatott lakhatásának jogi hátterét, így 

például nem tartalmazza, milyen lakhatási körülményeket kell nekik biztosítani. Szabó Máté 

szerint problémát jelent az is, hogy a magyar jogrendszerben nem létezik egységes definíció a 

"fogyatékos személy" meghatározására, emiatt a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának 

hatékonyabbá tételét szolgáló törvénymódosítás nem érheti el a célját. 

A kommüniké szerint az alapvető jogok biztosa támogatja a házi segítségnyújtásban 

részesülők körének bővítését. Felhívta a figyelmet arra, hogy bár az önkormányzati 

kapacitások szűkösek, változatlanul figyelni kell a rászorulók gondozására. 

forrás: hvg.hu 

 

 

 

Érzékenyítő tréningen az újbudai önkormányzat munkatársai 

 

Úgynevezett érzékenyítő tréningen vesznek részt a XI. kerületi 

önkormányzat munkatársai szerdán és csütörtökön, ahol 

megismerkedhetnek a fogyatékos emberek által megélt élethelyzetekkel - 

tájékoztatta Baráth Andrea, Újbuda esélyegyenlőségi referense az MTI-t. 

 
A képzés célja az elfogadó és befogadó szemlélet kialakítása, erősítése a városrészben; ennek 

első lépése, hogy az intézményvezetők és az önkormányzat dolgozói közelről tapasztalják 

meg a fogyatékos emberek világát. A Nem Adom Fel Alapítvány szervezte tréningen ötvenen 

ismerkedhetnek meg a különböző fogyatékossági típusokkal. 

 



Az esélyegyenlőségi referens tájékoztatása szerint a trénerek úgynevezett tapasztalati 

szakértők, akik között van látássérült, hallássérült, kerekesszékes, értelmi fogyatékos fiatal, 

sőt olyan szülő is, aki sérült gyermeket nevel. Hozzátette, hogy a résztvevők a gyakorlati 

feladatokon keresztül megérthetik a mindennapi kihívásokat, a speciális élethelyzetekből 

adódó nehézségeket. 

 
forrás: pecsinapilap.hu 

 

 

A sport lélektani előnyei 

Bemutatták a Sport pszichológiája című könyvet 

Bemutatták a Sport pszichológiája című könyvet, amely a sport általános lélektani 

előnyeivel foglalkozik, de kitér azokra a veszélyekre is, amelyek befolyással bírnak a 

teljesítményre, az eredményességre. 

 

A mű segítségével az olvasók képet kaphatnak a lelki folyamatok szerepéről, a sport, a test és 

a lélek kapcsolatáról. A könyvben neves sportolók - például Szabó Tünde, Kovács Tamás, 

Gyulay Zsolt, Monspart Sarolta, Pásztory Dóra – szólnak a sport lélektanáról. A szerdai 

bemutatón részt vett Szekeres Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportért 

felelős helyettes államtitkára is, aki - ahogyan az Emmi közleményében olvasható - elmondta: 

az olimpia és a paralimpia közeledtével nap mint nap számos hírt lehet hallani kvótát szerzett 

sportolókról, azonban arról csak nagyon keveset vagy szinte semmit, hogy mennyi 

háttérmunka áll a kvalifikáció mögött.  

 

 A szerkesztők a könyvet a két éve elhunyt világhírű sporttudós, Frenkl Róbert emlékének 

ajánlják, akiről felszólalásában az olimpiai bronzérmes, többszörös paralimpiai bajnok 

helyettes államtitkár is megemlékezett. A bemutatón részt vett többek között Frenkl Róbert 

özvegye, Frenkl Sylvia és Litavecz Anna, a sportért felelős helyettes államtitkár 

titkárságvezetője is, aki Szekeres Pállal együtt társszerzője a könyv "Sportoló fogyatékos 

vagy fogyatékos sportoló" című fejezetének. 

 
forrás: kulturport.hu 

 

 

Szakmunkásként több esélyt kapni 

Csökkenő faipari megrendelésekről, ám javuló munkaerő-piaci helyzetről számolt be a 

kapuvári Kéz-Mű Kft. ügyvezetője. Horváth Judit szerint a megváltozott 

munkaképességű szakmunkások a cégnél eltöltött idő után könnyebben találnak 

munkát. 

 

– Minden év közbeni nehézség ellenére tavaly a szakmai elvárásoknak az elmúlt évekhez 

képest sokkal nagyobb mértékben tudtunk eleget tenni, ez azonban a gazdasági eredmények 

rovására történt, kevésbé kvalifikált munkavégzést tudtunk csak vállalni, lényegesen 

alacsonyabb bevételi lehetőségekkel – kezdte a 2011-es év eredményeinek ismertetését 

Horváth Judit, az önkormányzati tulajdonú kapuvári Kéz-Mű Kft. ügyvezetője.  

 



A helyi képviselő-testület előtt elhangzott minapi beszámolójában elmondta: a megváltozott 

munkaképességűek (mmk) foglalkoztatásának állami támogatása folyamatosan csökkent. Ez 

egyáltalán nem felel meg annak a szintnek, amellyel egy minőségi rehabilitációs 

foglalkoztatás biztosítható lenne. – Mindezek ellenére, tulajdonosi támogatás nélkül eleget 

tudtunk tenni feladatainknak, az mmk-sok foglalkoztatásán túl tavaly tavasszal tíz, egyéb 

hátrányos helyzetű személy alkalmazását tudtuk biztosítani (gyesről visszatérő, 50 év feletti 

tartós munkanélküli, illetve kisebbségi munkavállalók) – tudatta az ügyvezető. 

 

A térségben élő megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzete az elmúlt években 

jelentősen javult. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a nagyobb munkáltatókat terhelő 

rehabilitációs hozzájárulás emelkedése növelte a cégek foglalkoztatási hajlandóságát. 

Másrészt a szabályozás évek óta lebegtetett változtatása növelte az érintettek munkavállalási 

kedvét is. Ezelőtt ugyanis a munkába állással veszélyeztetve érezték a biztosnak vélt 

társadalombiztosítási ellátásukat, például a rokkantsági nyugdíjat. Azzal, hogy a cégek 

növelték a saját kereteken belüli foglalkoztatást, a „külsősök" (így többek közt a kapuvári 

Kéz-Mű Kft.) részére kiadott bérmunka-lehetőségek csökkentek. 

 

– Utóbbit sajnos cégünk is megérezte az elmúlt évben, amikor a hatezer darabos faablak-

megrendelésünket egyik napról a másikra visszamondta a megbízó – mondta Horváth Judit. 

Ezért a munkaerő átszervezésére kényszerültek. Csupán tavaly novemberben indult be egy új 

faipari feladat, a helyi Pátzay-iskola nyílászáróinak cseréje, ahol 6 megváltozott 

munkaképességű és 3 szakmunkás végezte a gyártást. 

 

– Tavaly a szakmunkavégzésre alkalmas emberek száma csökkent, hisz ők el tudtak 

helyezkedni egyéb foglalkoztatóknál, viszont nőtt a fogyatékos vagy sérült pályakezdő 

jelentkezők száma – tette hozzá az ügyvezető. A Kéz-Mű Kft.-nél megfigyelhető, hogy az 

mmk-ként dolgozók egy idő után annál a cégnél folytatják hivatalos munkaviszonyban, ahol a 

Kéz-Mű bérmunkában dolgozott. Ez a tendencia a cégeknek is megfelel, hiszen megspórolják 

a munkaerő keresésének és képzésének a költségeit is. A 2010-es évhez képest 2011-ben a 

cégnél kismértékben nőtt a foglalkoztatottak létszáma (2011 elején 33, év végén 37), ezen 

belül az mmk-sok száma is, a szereldei bérmunkaszerződésnek köszönhetően. Tavaly 22-en 

léptek ki a kft.-től (ebből mmk 16) és 16 dolgozó állt munkába (mmk 15). 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

Ha csak egyetlen életet is 

 
Lenti - A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatív támogatásának megszűnésével 

sokakat hoztak zavarba. 

 
Ma szinte csak a pályázat maradt az egyetlen lehetséges módja a szolgáltatás fenntartásának. 

Pedig az akár életet mentő, a szociális ellátások tárgykörébe tartozó készülékek kihelyezésére 

egyre nagyobb igény mutatkozik még a zalai kisfalvakban is. 

A kilencvenedik évében járó murarátkai Viasz Antalné három éve kapta meg a karórára 

hasonlító készüléket. Eleinte idegenkedett tőle, ma azonban már természetesnek tartja, hogy 

állandóan a kezén van. Mint mondja, biztonságérzetet nyújt számára, hiszen az ő korában már 

nem lehet tudni, mikor lehet szüksége egy sürgős orvosi beavatkozásra. 

- Voltam olyan rosszul, hogy lépni nem tudtam, így segítséget kellett hívnom - folytatja a ház 

körül még mindig dolgozó, víg kedélyű Mariska néni. 



- Magas a vérnyomásom, folyamatosan gyógyszert kell rá szednem, valamint hatvanöt éve 

szenvedek az epémmel. Már operálták, legutóbb pedig azt mutatták ki, hogy egy 7 

milliméteres zsugor van az epecsövemben. Időnként el-elzáródik, olyankor nagyon erős 

görcseim vannak - mesélte a jelzőgombos készülékkel együtt élő idős hölgy. 

A dél-zalai kisközségben összesen 15 személynél helyeztek ki segélyhívó készüléket. Pál 

Józsefnépolgármester emlékezete szerint volt rá példa, amikor infarktusgyanús eset miatt 

futott be hozzájuk a riasztás. Az elsőgenerációs készülékek ugyanis még egyszerre négy 

személynél jelezték a bajt, köztük a falu önkormányzati vezetőjénél is. 

- Az újabb készülékek már más elven működnek - folytatja Pál Józsefné. - A régieknél még 

telefonon vissza kellett hívnunk a segítséget kérő személyt. Ha nem válaszolt, tudtuk, hogy 

nagy a baj. Az újabb készülékek már képesek arra is, hogy általuk a diszpécser közvetlenül 

kapcsolatban lépjen a jelzést leadóval. Így nemcsak egészségügyi probléma esetén tudnak 

intézkedni, azaz ápolót, orvost vagy szükség esetén éppen mentőt küldeni, de akár a 

rendőrséget is tudják értesíteni, ha valaki például egy betörőt észlel. Ha életet még 

közvetlenül nem is mentett, de több esetben is nagyon jó segítséget nyújtott. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást - ami tulajdonképpen a szociális ellátás speciális 

formája - a lenti kistérség területén az elsők közt vezették be. A Kolping Gondozási Központ 

ma már nemcsak az itteni 51 településen, de a szomszédos Őrség területén, azaz a városi 

rangú Őriszentpéter mellett további 19 községben is működteti a szolgáltatást. 

- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, mely 

folyamatos készenléti rendszerben működik - magyarázta a lenti Kolping Gondozási Központ 

vezetője, Gáspár Lívia, aki azt is hozzátette, a lenti kistérség területén jelen pillanatban 152, 

az őrségiben pedig 64 kihelyezett készülék található. A riasztások száma viszonylag kicsi, 

hiszen 2011-ben csupán 215 esetet jegyeztek fel, s ennek mintegy harmada volt téves jelzés. 

Gáspár Lívia úgy véli: nem szabad, hogy mindez problémát okozzon, mert egy idős, beteg 

ember számára a relatív biztonságérzet a legfontosabb. Ahogy a központ vezetője fogalmaz: 

ha csak egy esetben is indokolt volt a riasztás, s azáltal emberéletet tudtak megmenteni, már 

volt értelme a szolgáltatás bevezetésének és fenntartásának. 

Murarátkán havi ezer forintot, a lenti és az őrségi kistérség területén napi 30 forint a térítési 

díj. Ezt az összeget az érintettek nem tartják magasnak, mégis akad néhány olyan település - 

például Ortaháza, Gutorfölde és Szentpéterfölde - amelyek átvállalják a díjfizetést. 

- Önkormányzatunk ennyivel hozzájárul a szolgáltatáshoz, így ugyanis biztonságban tudjuk a 

községben élő, idős embereket - válaszolta kérdésünkre Gutorfölde polgármestere. Nyakas 

István hozzátette, szeretnék elkerülni, hogy a rászorulók közül bárkinek is azért kelljen erről a 

szolgáltatásról lemondania, mert az amúgy méltányos térítési díjat nem tudja kifizetni. 

- A szolgáltatás fedezetéhez szükséges összeg 2012. december 31-ig áll rendelkezésünkre - 

folytatta tovább Gáspár Lívia. - A további működtetés elsősorban azon múlik, hogy a 

következő három évre tudunk-e hozzá pályázati után forrást biztosítani. Ha nem, akkor is 

keressük a lehetőséget, hogy bevételeink terhére fenntartsuk a rendszert.A jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás működtetésének teljes költsége - benne az ügyeleti rendszer fenntartása - 

egy közepes méretű kistérség területén, mt amilyen például a lenti vagy a letenyei - több 

millió forintot tesz ki. Korábban a szükséges összeget évről évre folyamatosan csökkenő, de 

mégis létező normatív támogatás révén biztosították, az ellátórendszer átalakításával azonban 

ez a lehetőség megszűnt. Helyette egy új pályázati rendszer lépett életbe, illetve a szolgáltatást 

igénybe vevők is kénytelenek fizetni érte. 
forrás: zalaihirlap.hu 

 



Botrány: hetek óta hiába várnak Matolcsy döntésére a művégtaggal élők 
 

Réthelyi küldött levelet neki, hogy legyen kedvezményes az áfa. 

 
A súlyos fogyatékossággal élők Európa legmagasabb, 27%-os áfáját fizetik ki a művégtagjaik 

után, miközben a fesztiválbelépők kedvezményes áfakulcs alá fognak tartozni - közölte a 

Forgalmazók az Egészségért Szövetség és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége a héten. 

 

A szervezetek csalódottságuknak adtak hangot, mert a kormány ezek szerint nem támogatja a 

gyógyászati segédeszközök általános forgalmi adójának csökkentését, miközben ezt a 

kedvezményt még a nagy zenei fesztiválok látogatói is meg fogják kapni az áfatörvény 

korábbi módosítása szerint. 

Matolcsyra várva 

A szervezetek Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterre várnak, hogy eldöntse, mehet-e 

a kedvezményes áfa. 

Az érdekvédők egy hónapja várnak a minisztérium válaszára, ekkor küldött levelet az NGM-

nek Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium - azóta Emberi Erőforrás 

Minisztérium - korábbi vezetője, amelyben kiállt a kedvezményes áfakulcs mellett. Matolcsy 

eddig nem reagált, a törvényt jövő héten fogadják el - tudtuk meg Róka Lászlótól, a FESZ 

elnökségének tagja. 

  

Az idei, 43,3 milliárd forintra csökkentett gyógyászatisegédeszköz-támogatás előirányzatának 

tarthatóságáról a kormány az év elején tárgyalásokat kezdeményezett a 

gyógyászatisegédeszköz-gyártó és -forgalmazó szövetségekkel, köztük a Forgalmazók az 

Egészségért Szövetséggel. 

A FESZ több más intézkedés mellett azt javasolta, hogy a támogatott gyógyászati 

segédeszközök tartozzanak kedvezményes áfakulcs alá, mert így a csökkentett előirányzatból 

is finanszírozni lehetne a segédeszközigényeket, és nem kéne csökkenteni a támogatások 

mértékét sem. A javaslatot a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége is 

támogatja. Mint megtudtuk, Réthelyi Miklós erőforrás-miniszter is. 

Enyhítene a fogyatékossággal élők terhein 

Az áfacsökkentés a szervezetek szerint enyhítene az amúgy is nehéz helyzetben lévő krónikus 

betegek és súlyos fogyatékossággal élők terhein, és segítene talpon maradni a hazai 

segédeszközgyártásban és -forgalmazásban érintett több mint ezer kis- és 

középvállalkozásnak is. 

A teljes hiányt ugyan nem fedezné, de egy lehetséges lépés lehetne a 98%-os támogatású 
gyógyászati segédeszközök áfájának 5%-ra csökkentése. A FESZ számításai szerint ebben az 
esetben 1,5 milliárd forint megtakarítás keletkezne a gyógyászatisegédeszköz-kasszában, miközben 
az államnak csupán néhány 10 millió forintnyi bevételről kellene lemondania a betegek térítési díjának 
csökkenése révén. 

Végtagprotézis, gyermek-inzulinpumpa... 

Ebbe a körbe tartoznak a végtagprotézisek, a súlyos mozgássérültek egyedi gyártású 

protézisei, a gyermek-inzulinpumpák és - hallókészülékek, a sztómaellátás eszközei, a 

különböző szondák és katéterek, illetve a fehér támbotok. Bár az egyeztetéseken úgy tűnt, 



hogy a 98%-os támogatású eszközök általános forgalmi adójának csökkentését a kormány is 

támogatja, az áfatörvény módosításai között ez most mégsem szerepel. 

A FESZ és a MEOSZ ezért arra kéri a kormányt és az Országgyűlés egészségügyi, illetve 

ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának a tagjait, hogy támogassák a 

gyógyászati segédeszközök kedvezményes áfakulcsát, mert így a támogatások mértékének 

csökkentése nélkül is finanszírozhatók lennének az igények, tartható lenne a kassza, és a 

súlyos egészségkárosodott emberek terhei is csökkennének. 

A FESZ adatai szerint hazánkban egymillióan használnak támogatott gyógyászati 

segédeszközöket, a termékek hosszú ideig kedvezményes általános forgalmi adókulcs alá 

tartoztak. 

forrás: femina.hu 

 

 

 

Ability a jó ügy 

 
Ability Park: a fogyatékos emberek élethelyzeteit szórakoztató és játékos formában 

bemutató interaktív élménypark. Ilyen készül városunkban a Jószolgálati Otthon 

udvarán. 

 

Azt tapasztalhatják majd meg az odalátogatók, hogy milyen élethelyzetekkel találkozhatnak 

közlekedésük során a kerekes székben ülők. 

Orosz Csaba a vakok közlekedését bemutató kiállítás megszervezése után, szövetségeseket 

keresett a park létrehozásához. Partnere lett ebben az otthon, amely szakmai tanáccsal segíti 

elképzelését, és a helyet is biztosítja. 

A város tenni akaró embereinek összefogása nyomán hónap végére elkészül az a pálya, 

amelynek segítségével talán jobban megértjük, megismerjük azokat, akik speciális 

körülmények között kénytelenek élni az életüket. Mindenki azzal segített és segít, amivel 

tudott a Dunaferr és Hild iskola szakmunkával, cégek, politikusok, magán személyek 

alapanyagokkal, munkával és pénzzel. „Jó ügy mellé könnyű jó embereket találni” – állítja 

Orosz Csaba. A területet már előkészítették, kezdődhet a felépítés. 

forrás: infodunaujvaros.hu 

 

 

A huszadik VOLT fesztivál a fogyatékos vendégeket is várja 

Huszadik alkalommal költözik Sopronba a VOLT fesztivál, melyen a kerek évfordulóra 

tekintettel minden eddiginél több külföldi és hazai sztár áll majd színpadra. Kulturális 

programok terén kiemelt szerephez jutnak idén a filmek, a képzőművészet és az 

irodalom. A szervezők a fogyatékos vendégek gondtalan szórakozására is gondoltak: 

akadálymentes mosdókkal és VIP szektor mellett felállított tribünnel várják őket. 



„Idén is sikerült az eddigiekhez hasonló eklektikus fesztiválprogramot készíteni, vagyis az 

underground stílustól a mainstreamig bezárólag számos élő legendát láthat majd a közönség a 

huszadik VOLT-on" - nyilatkozta a sajtótájékoztatón Fülöp Zoltán, a fesztivál egyik 

főszervezője. Már az indulás is rendhagyó lesz. A nulladik napon „We love VOLT" címmel 

koncertsorozat veszi kezdetét 20 magyar zenekar és 10 dj részvételével, akik 10-20 perces 

blokkokban lépnek majd színpadra. Találkozhatunk itt a Kerekes Banddel, az Európa 

Kiadóval, a Neoton Familiával, a Compact Discoval és még sok más, a hazai zenei világot 

meghatározó fellépővel. 

A fesztivál minden eddiginél több külföldi előadót tud idén felsorakoztatni. A teljesség igénye 

nélkül itt lesz a Lostprophets, a Snow Patrol, a Simlpe Plan és visszatérő vendégként a Faith 

No More. A nemzetközi sztárok mellett a magyar zenei élet krémje is képviselteti magát a 

VOLT-on. Négy nap alatt 10 színpadon több mint 200 zenekar és dj fog zenélni. 

Az ígérethez híven három exkluzív koncertnek is helyet ad majd a Lővérek. Egy év szünet 

után itt mutatja be új szintitpop programját Ákos, aki régi dalait átdolgozva fergeteges 

látványvilággal kápráztatja el a közönséget. De különleges koncerttel készül Yonderboi és a 

Sex-e-Pil is erre az alkalomra. 

Ami a nem zenei programokat illeti, a Heti Válasz Borfesztiválon 20 borász mutathatja be 

mesterműveit, melyeket esténként hangulatos jazz zene kíséretében próbálhatnak ki a 

fesztiválozók. Számtalan beszélgetés, előadás várja a közönséget, melyek javarészt az 

irodalom, film, zene és képzőművészet köré csoportosulnak. Workshopot tart majd a WERK 

Akadémia, hazai sztárokat invitál beszélgetésre Fiala János és Baksa-Soós Attila, de a 

dumaszínházasok előadásain is lehetőség nyílik a kikapcsolódásra. Életmű-kiállítást 

rendeznek Bernáthy Sándor emlékére, ahol zenei témájú műveit tekinthetik meg az 

érdeklődők. Ugyancsak itt lesz látható Baksa-Soós Attila Rocklitera című tárlata is, Lékó 

Tamás fotóillusztrációival. 

A jótékonyság jegyében négy nap alatt 20 képzőművészeti alkotás készítenek majd neves 

művészek keze alatt a felvonuló alkotócsoportok. Négy helyszínen építenek virággal díszített 

alkalmi műtermeket, ahol egyedi fából készült virágokat készítenek majd a művészek. A 

remekeket a karácsonyi időszakban árverezik el, a befolyt összeget pedig jótékony célra 

fordítják. Hogy kinek a részére utalják a támogatás, arról a fesztiválozók dönthetnek. 

A VOLT fesztivál a fogyatékos vendégek gondtalan szórakozásával is törődik. A szervezők a 

Közelkép kérdésére elmondták, hogy akadálymentesített WC-kel, mosdókkal várják a 

mozgáskorlátozott embereket, a VIP szektor mellett felállított tribünről pedig a 

kerekesszékkel érkezőknek is teljes élményt nyújtanak majd a koncertek.   

forrás: kozelkep.hu 
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Újra Horgásztunk a Hoór-Völgyében! 
 

  

Második alkalommal rendezték meg a Fogyatékkal élők, Csökkentlátók, Vakok, és 

Mozgássérültek horgászversenyét. A mezőkövesdi Hoór- Völgye Horgászegyesület 

meghívására, 14 fővel indultunk el. Az időjárás kicsit a szél miatt mostoha volt velünk, 

ez viszont, nem szegte jó hangulatunkat! 

 

Érkezésünkkor, a házigazdák, "svédasztalos" reggelivel vártak minden résztvevőt, sőt a 

verseny kezdetétől, a végéig, folyamatos étel,- ital ellátás volt a vízparton is. A nagy 

megmérettetés után, ebéd következett.  

Előtte, Dr. Berkes László, pápai prelátus, plébános Úr áldotta meg a rendezvényt, és 

résztvevőit!  

Ebéd közben, "Matyóföld" híres Népművészeti Egyesülete, a Színészeti Egyesület, a Matyó 

Nagymama Klub énekes, zenés táncosi előadásában gyönyörködhettünk!  

Kezdetét vette az eredményhirdetés, ahol Vámos Zoltán, Mezőkövesd alpolgármestere adta át 

az értékes díjakat, ahol, mi is büszkélkedhetünk, két helyezéssel.  

Női kategóriában: Feke Teréz Egyesületünk tagja, és önkéntes segítője 3. helyezést ért el  

Férfi kategóriában: Magyari Gyula, Egyesületünk 4. helyezett lett.  

Köszönetet szeretnénk mondani a szervezőknek, hogy gondolnak a Fogyatékkal élőkre, 

amivel minden évben, egy napjukat megszépítik, ahol ezek az emberek is bizonyíthatják, 

hogy lehet élni teljes életet, de kellenek hozzá ilyen emberek, akikben van együttérzés, és 

hajlandóság, e nemes dolog megvalósításához.  

Ezekért a dolgokért mondunk köszönetet, szervezőknek, szponzoroknak, akik második éve 

gondoskodnak róla, hogy nem csak a helyezettek örülhessenek a díjaknak, mert ez a nap, nem 

arról szólt, ki mennyi halat fogott, vagy mit kapott, hanem ez a nap, a sorstársak együvé 

tartozásáról, egy kis boldogságról, a szórakozásról szólt.  

Természetesen, a szponzorok felajánlásából, mindenki részsült, hiszen senki nem távozott 

üres kézzel.  

Köszönjük Mezőkövesdnek, a mi mottónk ez marad:  

Egy évben egy nap, sok öröm, boldogság az arcokon, szeretet, és összetartozás!!!  

Remélem, találkozunk jövőre is, itt a Hoór-Völgyében!  

forrás: Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete 
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-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Önkéntesek Napja - 2012. június 9. 
 

 

Szekszárd, Garay tér 

ÖNKÉNTESEK NAPJA 2012.  

 

A Mentálhigiénés Műhely (Önkéntes Központ Szekszárd, Közösségi Szolgáltató Központ),a 

Szekszárdi Civil Kerekasztal és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala szeretettel meghívja a civil szervezeteket és önkénteseket az  

Önkéntesek Napjára és a Hála-Gálára.  

 

Helyszín: Szekszárd, Garay tér  

Eső esetén: Szent József Katolikus Általános Iskola  

Időpont: 2012. június 9.  

 

Program  

 

10-18 óra között civil szervezetek bemutatkozása, kézműves foglalkozások a téren  

11-17 óra között zenés-táncos műsor.  

17-18 óra Hála-Gála  

Ünnepélyes Megnyitó: Csillagné Szánthó Polixéna,  

Humán Bizottság elnöke  

Szomjú-díj ünnepélyes kiosztása az Év Önkénteseinek  

18 óra Köszönő oklevelek átadása és az  

In Taberna című középkori játék előadása ( Kolozsvár )  

 

Fellépők: Iberican Táncegyesület, Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi 

Néptáncegyüttes, Korzó Fitness 5 szakága-Fanatic Jump, Zumba, Kaango, Dance Step, Hard 

Fitt -, Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre, Szekszárdi Extrém Sportegyesület, Szekszárdi 

Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület, Akrobatikus Rock�n Roll csoport, Tücsök 

Zenés Színpad Egyesület, Garai Sárkányok ( Thai Chi csoport),�Mondschein� Német 

Nemzetiségi Kórus, Passeggio Historikus Együttes Kolozsvár,  

Kitelepülők: "Kéz Csodák" Hagyományőrző Egyesület, Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület, Magyar Rákellenes Liga, Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre, 

Mentálhigiénés Műhely, �Méltósággal az út végén� Hospice Alapítvány, �Marsi� Csapat, 

Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület, Szekszárdi Civil Kerekasztal, Tolna 

Megyei Felnőtt Diabetesesek Közhasznú Egyesület,Unio Boksz Team Polgárőrség-

Szekszárd,Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, Vakok és Gyengénlátók 

Tolna megyei Egyesülete,Mozgássérültek Tolna megyei Egyesülete, Zöldtárs 

Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány, Csiga-Biga Mozgás és Képességfejlesztő 

Alapítvány,  

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!  

 

Támogatóink: Horfer Serleg, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szent József 



Katolikus Iskolaközpont, Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 

Kft.,Passeggio Historikus Együttes Kolozsvár,Tom Market,Dózsa Gyuláné,Szekszárdi 

Origamisok Baráti Köre, Ferger János szikvízkészítő, TESZ, Nők Szekszárdért Közhasznú 

Egyesület, DBU Magyarországi Német Színház  

 

Bővebb információ: Önkéntes Központ,  

Tel.: 74/511-722, 20/353-4366,e-mail: onkentesinfopont@gmail.com  

Megrendezés dátuma: 2012 június 9. 

 
forrás: Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

