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A cégek ötöde tervezi megváltozott munkaképességűek alkalmazását 
 

 

Leginkább a mentális gátak akadályozzák a szélesebb körű foglalkoztatást. 

A hazai cégek 20 százaléka tervezi, 18 százaléka pedig valószínűsíti, hogy még az idén 

megváltozott munkaképességű alkalmazottat vesz fel - derül ki egy most lezárult kutatásból, 

amely a megváltozott munkaképességűek nyílt munkaerőpiaci reintegrációjával foglalkozó 

Rehabjob megbízásából készült. A felmérésből kiderült az is, hogy nem a fizikai akadályok, 

hanem a mentális gátak akadályozzák a megváltozott munkaképességűek szélesebb körben 

történő foglalkoztatását. Azok a cégek tervezik nagyobb valószínűséggel 2012-ben is 

megváltozott munkaképességűek felvételét, amelyek már alkalmaznak ilyen dolgozót. 

A kutatás során mintegy 300, legalább 50 főt foglalkoztató cég HR-vezetőjét kérdezték meg 

telefonon, 18 vállalati vezetőt pedig csoportos megbeszélés keretében a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalatokról. A válaszadók a fizikai 

akadálymentesítést, és az ehhez szükséges forráshiányt nevezték a foglalkoztatás egyik 

legnagyobb akadályának. 

A megváltozott munkaképességűeket alkalmazó vállalatok döntő többségének, 92 

százalékának válaszaiból viszont az derült ki, hogy egyáltalán nem volt szükség 

beruházásokra. Ahol mégis át kellett alakítani a környezetet, például rámpát kellett építeni, ott 

a jellemzően 1 millió forint alatti beruházások 80 százalékát önerőből finanszírozták, és alig 

egyötödük vett ehhez igénybe pályázati forrásokat. 

A Rehabjob megállapítása szerint ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességűek ne csak alig 

10 százaléka dolgozzék a verseny- és a közszférában, a kommunikációs akadályok 

áthidalására, a munkaadók és a munkavállalók felkészítésére és nagyobb nyitottságra lenne 

szükség. A kutatás szerint a sikeresen integrált speciális munkavállalók körében a fluktuáció 

csak töredéke a többi munkavállaló körében tapasztaltaknak. A megváltozott 



munkaképességű munkatársak gyakori cseréje a beilleszkedéssel kapcsolatos negatív 

tapasztalatokra és a rosszul előkészített projektekre vezethető vissza. 

                     
 forrás: hirado.hu                  

 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek a McDonald'sban 

 
Lezárult az a kétéves program, amelyet a Salva Vita Alapítvány és a Mc Donald's 

Magyarország Kft. két évvel ezelőtt kezdett konzorciumi együttműködésben a 

megváltozott munkaképességű fiatalok foglalkoztatásának javítása érdekében. Ezt a 

programban résztvevők képviselői jelentették be kedden Budapesten sajtótájékoztatón. 

 

 
A közös projekt célja az volt, hogy az értelmi sérült, autizmussal élő és tanulásban 

akadályozott, elsősorban fiatal munkavállalók hosszú távon dolgozhassanak a McDonald's 

budapesti és főváros környéki éttermeiben, főként vendégtéri takarítói munkakörben. 

 

A TÁMOP, azaz a Társadalmi Megújulás Operatív Programjából a projektre valamivel több 

mint 50 millió forint állt rendelkezésre két év alatt. Ebből az összegből 16 munkavállaló 

munkabérének 75 százalékát fedezték egy éven keresztül, valamint az alapítvány költségeit is, 

amely támogatta a hátrányos helyzetű fiatalok munkába állítását. 

 

 

A projektben való részvételre 21 megváltozott munkaképességű fiatalt választottak ki, akikből 

14 most is a McDonald's éttermeiben dolgozik. A foglalkoztatottak tevékenységét mentorok 

segítették az állásinterjún való részvételtől a befogadó éttermek közösségeibe való 

beilleszkedésig. 

 

Gáspár Ferenc, a McDonald's Magyarország Kft. hr-igazgatója az MTI-nek elmondta: a 

McDonald's éttermekben több mint 100 megváltozott munkaképességű embert, főként fiatalt 

foglalkoztatnak. Ők a McDonald's éttermekben dolgozók mintegy 4 százalékát teszik ki. A 

mostani programra a McDonald's saját forrásaiból mintegy 8-10 millió forintot költött. 

 

A HR igazgató utalt arra is, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása a 

magyarországi multicég társadalmi felelősségvállalási programjának fontos alkotóeleme. 

Hozzátette: a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását a továbbiakban is folytatni 

kívánják. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

 

 



Hol csengetnek be a fogyatékos gyerekeknek? 

 
Nyíregyháza – Tanévkezdő civil szafarival indult útjára a nemzetközi szinten már 3 éve 

működő “Mindenkinek becsengettek!” (MBCS) program, amely mellé olyan nevek 

álltak az évek során, mint Pokorni Zoltán, Alföldi Róbert, Till Attila, Schell Judit, 

Szinetár Dóra, Jaksity Kata, Erdei Zsolt vagy Zséda 

 

A Down Egyesület által szervezett “Mindenkinek becsengettek!” tanévkezdő tábor során a 

Nyíregyházi Állatparkban ukrán és magyar fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok 

találkozhattak. A tapasztalat az, hogy hazánkban hasonló a helyzet, mint Ukrajnában, így sok 

fogyatékos gyermeket nevelő szülő a nyugat-európai kivándorlásban látja gyermeke oktatási 

problémáinak megoldását. 

Magyarországon többségi gyerekek és családjaik számára is bizonytalan a tanévkezdés, 

ellentmondó intézkedések tömkelege teszi az oktatási struktúrát bizonytalanná, a fogyatékkal 

élő gyerekek oktatáshoz jutása pedig szinte kilátástalan hazánkban. A szegregált (speciális) 

intézmények sokszor nem tudják ellátni az alapvető feladataikat, az integrált oktatási 

intézmények férőhelye pedig limitált. 

„A fogyatékkal élő gyereket nevelő szülők szeretnék, hogy gyermekük minél magasabb szintű 

fejlesztésben részesüljön, ám a magyar oktatási struktúra és a társadalmi attitűd sokszor 

akadályokat gördít eléjük abban, hogy az általuk megfogalmazott célokat elérjék. Van 

azonban köztük egy olyan értelmiségi réteg, ahol a szülők idegen nyelveket beszélnek, így 

akár választhatnak, hogy mely nyugat-európai országba vándorolnak ki, ahol egy fogyatékos 

gyereket tárt karokkal fogadnak az oktatási intézményekben, ahol teljes mértékben 

megvalósul az inklúzió.” – mondta Kisari Károly, a Down Egyesület elnöke. 

A “Mindenkinek becsengettek!” tábor alatt levont konklúzió az, hogy kétségbeejtő a 

kontraszt a nyugat-európai és a magyar fogyatékos oktatásügyi politika között, ám a Down 

Egyesület bízik abban, hogy az MBCS-n keresztül sikerül a kilátásokat kedvezőbbé tenni. 

A „Mindenkinek becsengettek!” tanévkezdő tábort a nyíregyházi egyesület a Magyarország-

Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül 

az ungvári “Élet Útja” Központtal szervezte. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

 

Mozgássérült és ép művészek közös kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában 

Mozgássérült és ép művészek közös munkáiból rendez kiállítást a Magyar Nemzeti 

Galéria Újrafestett valóság címmel szeptember 5-e és október 14-e között. A kiállításra 

augusztus 27-én, hétfőn különleges akcióval hívják fel a figyelmet a Vigadó téren. 

 



 

Húsz mozgássérült, szájjal és lábbal festő művész, valamint húsz ép képzőművész közös 

alkotásait mutatja be a galéria kiállítása, az alkotók falfestékkel vászon, papír és farostlemez 

felületeket, valamint a kiállítótér falait festették meg – tájékoztatta az esemény 

kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-t. 

 

A kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetések és a témába vágó előadások során az érdeklődőknek 

lehetőségük lesz jobban megismerni a mozgássérült emberek hétköznapjait, 

gondolkodásmódját és értékeit. 

 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete idén júniusban országos felhívást tett közzé, amelyre 

mozgássérült képzőművészek korábbi alkotásaikkal pályázhattak, valamint olyan vizuális 

tervekkel, amelyeket a Magyar Nemzeti Galériában kívántak megalkotni. 

 

A kiállítóhely kurátora, a kiállítás művészeti vezetője és az egyesület elnöke választotta ki 

azokat a művészeket, akik lehetőséget kaptak az alkotómunkában való részvételre. Az ép 

képzőművészeket a galéria és a szervezők közösen választották ki és kérték fel eddigi 

pályafutásuk alapján, többek között ef Zámbó Istvánt, Fürjesi Csabát, Gyarmati Zsoltot, 

Hámori Anettet, Hervé-Lóránth Ervint, Brauer Ildikót, Sütő Róbertet és Orr Mátét. 

 

A tárlat beharangozásaként egy figyelemfelkeltő akcióra is készülnek a szervezők: augusztus 

27-én, hétfőn tizenegykor a budapesti Vigadó téren, a 2-es villamos megállójában egy szájjal 

és lábbal festő próbatételre invitálják a művészek a vállalkozó szellemű embereket. Az utcára 

kihelyezett papírokra kört és egyenes vonalat kell majd rajzolniuk a résztvevőknek anélkül, 

hogy a kezüket használnák. Az akció a mozgássérült emberek értékeire kívánja felhívni a 

figyelmet. 

 

A tárlat a Magyar Nemzeti Galéria három éve elindított esélyegyenlőségi programjának 

keretében valósul meg, amelynek tavalyi állomása, a Privát labirintusok című tárlat 

autizmussal élő alkotók és a kortárs magyar képzőművészet meghatározó képviselőinek 

alkotásait mutatta be. 

 

A kiállítás az idén XXXV. jubileumát ünneplő Mozgássérültek Budapesti Egyesülete és a 

Magyar Nemzeti Galéria együttműködésben, a Poli-Farbe magyar festékgyár támogatásával 

valósult meg, a kiállítás védnöke Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. 

 

forrás: MTI 

 

 

 

 



A méltóság epizódjai 

Sclerosis Multiplex - Megszűnik több beteg rokkantnyugdíja 

Ez évtől sok SM-beteg rokkantnyugdíja megszűnik, és havi néhány tízezer forint összegű 

rokkantjáradékot kaphatnak helyette. Nadabánné Benyik Éva, a Magyar Sclerosis 

Multiplexes Betegekért Alapítvány ügyvezetője szerint ennyi pénzből nem lehet megélni. 

 

 
Az alapítvány hét éve kezdte pályázati pénzekből megvalósítani az első SM-rehabilitációs 

központot Nyíregyházán. Hat éve a meglévő épületben a régióban élő 25 beteg nappali 

ellátását – gyógytornát, gyógymasszázst, fizikoterápiás kezeléseket – már biztosítani tudják, 

de a tervekben egy húszágyas rehabilitációs osztály is szerepel, ahová immár az egész 

országból érkezhetnének rászorulók. Az SM-betegeknek nemcsak az állapotjavítására kerülne 

sor, hanem átképeznék őket olyan munkára, amelyet el tudnak végezni. 

 

Így egy részük képessé válna arra, hogy kiegészítse a nyugdíját vagy a rokkantsági járadékát. 

Ma még nagy kérdés viszont a központ kibővített működésének finanszírozása. Nadabánné 

Benyik Éva kitért arra is, hogy rendre jelennek meg a piacon újabb, korszerűbb SM-

gyógyszerek. 

 

 

Augusztus végén fejeződik be az önkéntes segítői mintaprojekt, amelyet a Békés Megyei 

Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete az országos SM-alapítvány és egy 

gyógyszergyár támogatásával valósított meg. Herczegné SzabóMarian na, a megyei szervezet 

elnöke elmondta: 11 településen 33 önkéntes összesen 16 SM-betegnek segített. 

A munkaügyi központ segítségével egy főállású pályakezdőt tudnak foglalkoztatni a projekt 

lejárta után is. Beadtak egy TÁMOP európai uniós pályázatot is; ha nyernek, az önkéntesek is 

folytatni tudják a munkát. Az önkéntes munka nagyon sokrétű, a távoli falvakba az 

egészséges önkénteseknek sem egyszerű eljutniuk. Számos beteg kertes házban lakik, ahol a 

gyümölcsfák metszésétől a téli favágásig, hóeltakarításig sokféle segítségre szorulnak. 

Némelyik beteget az önkéntes segítők vitték el meglátogatni a szintén beteg édesanyját. Volt, 

aki mindenszentekkor a temetőbe vihetett virágot a segítségükkel. Engem a legjobban mégis 

az érintett meg, amikor Herczegné Szabó Marianna elmesélte: amelyik beteg akarta, elvitték 

vásárolni. – Az ember méltóságához olyan dolgok is hozzátartoznak, hogy megnézhesse, 

megtapinthassa, felpróbálhassa, ő maga választhassa ki a ruháját, és ne azt kelljen viselnie, 

amit mások visznek oda neki. 

 

Az „ezerarcú kór” 

A sclerosis multiplex (SM) az agy és a gerincvelő autoimmun eredetű, idült gyulladásos 

betegsége. Oka, eredete ismeretlen. Sokféle tünetet okozhat, attól függően, hogy az 

idegrendszer mely része károsodik. Gyakran előfordul kettős látás, egyensúlyzavar, a 

végtagok gyengesége, féloldali zsibbadás, vizelettartási problémák. Különbség van a betegség 

lefolyásában is: a leggyakoribb, amikor rosszabbodó és javuló periódusok váltják egymást. 



Kevesebb a gyors lefolyású eset. A sclerosis multiplex a tudomány mai állása szerint nem 

gyógyítható, de a gyógyszeres kezelés esélyei egyre jobbak. 

Vécsei László, a Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinikájának igazgató professzora 

elmondta: amikor ő a pályáját kezdte, három évtizede, szinte csak szteroid 

gyulladáscsökkentő gyógyszerek álltak rendelkezésre. Azóta speciális interferonok, antitestek 

kerültek a gyógyításba – csökkentve az állapotrosszabbodás gyakoriságát. A vizsgálatokat 

könnyítik a mindenkori állapotot pontosan jelző biomarkerek. 

Az SM-betegek jól tudják, hogy számukra kerülendő a szauna, a szolárium, akár még a 

túlságosan forró hajszárító is. A hőség megviseli őket – de a kánikulát nem lehet elkerülni. 

Olyankor sokuk beszéde lelassul, mozgásuk bizonytalanná válik. Az SM-betegek állapotának 

rosszabbodását válthatja ki a fizikai és a szellemi túlterhelés is. A munkavállalókat túlhajszoló 

mai világban ez külön hátrányt okoz az elhelyezkedésükben.  

 
forrás: nol.hu 

 

 

 

DK: orvosolják a rokkantellátási rendszer hibáit! 

 

A DK szerint a kormánynak párbeszédet kellene kezdeményezni az érintettekkel, és 

felgyorsítani a rokkantak felülvizsgálatát. 

A Demokratikus Koalíció (DK) arra kéri a kormányt, hogy a parlament őszi ülésszakán 

orvosolja a megváltozott munkaképességűek ellátásáról szóló törvény problémáit és kezdjen 

párbeszédet az érintettekkel - jelentette ki Szűcs Erika, az ellenzéki párt szakpolitikusa 

pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten. 

Szűcs Erika szerint egyrészt azért kellene változtatni a törvényen, mert tarthatatlan és 

elfogadhatatlan, hogy az idén január 1-jétől nincs társadalombiztosítási jellegű biztosítás a 

munkavégzés során szerzett vagy egyéb, önhibán kívüli súlyos egészségkárosodás esetén. 

Emellett a DK azonnali felülvizsgálatot sürget az ellátási jogosultság és az ellátás melletti 

kereseti korlát szabályaival kapcsolatban is. 

Hozzátette: a jövő évi költségvetésen is változtatnának annak érdekében, hogy a rehabilitációs 

járadékból befolyó több mint 60 milliárd forintot teljes egészében ennek a társadalmi 

csoportnak az ellátására és foglalkoztatásának a támogatására fordítsák, mert a jelenlegi 

tervek szerint a kormány 20 milliárdot más célok finanszírozására vonna el. Szűcs Erika arra 

is felkérte a kormányt, hogy állítsa helyre a társadalmi párbeszédet az állami intézmények és 

az érintettek képviseletei között, valamint dolgozzon ki egy olyan monitoringrendszert, 

amelyben a felek közösen értékelik a tapasztalatokat. 



Szerinte erre azért van szükség, mert a rokkantnyugdíjak rendszerét átalakító, az idén január 

1-jén életbe lépett szabályozás rendkívüli bizonytalanságot okozott a megváltozott 

munkaképességűek százezres csoportjában, és mély bizalmi válság alakult ki az érintettek és 

az állami intézmények viszonyában. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy az eddigi adatok szerint rendkívül lassan halad a rokkantak 

felülvizsgálata, 200 ezer emberből július végéig alig 28 ezer érintett felülvizsgálatát lehetett 

elvégezni, miközben több mint 22 ezer új igénylő is bejelentkezett a rendszerbe. 

forrás: hirado.hu 

 

 

 

Paralimpia: Hogyan osztják kategóriákba a versenyzőket? 

 

 

A paralimpiai versenyeken testi és értelmi fogyatékos sportolók vehetnek részt. Az 

esélyegyenlőség érdekében a résztvevőket egy nemzetközi szakértői bizottság a testi 

fogyatékosságtól függően sorolja kategóriákba. 

 

Minden sportág saját besorolási rendszerrel rendelkezik, ezeket a nemzetközi sportági 

szövetségek készítik el. A fogyatékosság mértékét számmal és betűvel jelölik, de ugyanaz a 

betű és szám különböző sportágakban más fogyatékossági szintet jelent. 

A besorolást minden versenyző esetében az első külföldi viadal előtt egy független 

szakértőkből álló bizottság készíti el. Vannak versenyzők, akiknek az állapotában 

bekövetkezhet változás, őket gyakrabban ellenőrzik, és esetükben előfordulhat, hogy többször 

változik a kategória, amelyben versenyezhetnek. 

Elsősorban Európa- és világbajnokság előtt kapnak kategóriákat a sportolók, mert sokan 

ezeken a viadalokon mutatkoznak be a nemzetközi porondon. Az sem ritka, hogy a vb-ken, 

Eb-ken a végeredményt a vesztesek megóvják, és kérik a győztesek vagy érmesek 

besorolásának felülvizsgálatát. Főleg az újoncként kiemelkedő eredményt elérő sportolók 

http://sport365.hu/olimpia,,paralimpia-hogyan-osztjak-kategoriakba-a-versenyzokett,33548
http://sport365.hu/files/news/12/0/33548_bigger.jpg


számíthatnak arra, hogy az ellenfelek óvást nyújtanak be, és kérik a megismételt ellenőrzést. 

Egy-egy sportoló kategóriai besorolásán csak az illetékes szakértői bizottság módosíthat. 

Paralimpián ilyen esetek nem szoktak előfordulni, mivel a játékokra az év közben rendezett 

Világkupa-versenyeken, illetve vb-ken és Eb-ken elért eredmények alapján elkészített 

világranglistás helyezésnek köszönhetően lehet kvótát szerezni. A Londonba eljutott 

versenyzőket már ellenőrizték, a riválisok is pontosan ismerik egymást. 

Vannak sportágak, melyekben a besorolás egyszerűen nyomon követhető, teniszben például 

két kategória létezik: ülő (kerekesszékes) és álló. Erőemelésben nincsenek sérültségi  

kategóriák. Ezzel szemben az úszóknál egy-egy versenyző esetében az úszásnemtől függően 

is változhat a besorolás és előfordulhat, hogy valaki az egyik számban az enyhén, a másikban 

a súlyosabban sérültek között indulhat. 

Ami a játékok programjába idén visszakerülő értelmi fogyatékosokat illeti, ők három számban 

- atlétika, úszás, asztalitenisz - vehetnek részt, és a testi fogyatékosok kategóriaszámai 

(például az úszóknál 1-13) után ők kapják meg a következő számot (az úszóknál a 14-est). Az 

értelmi fogyatékosoknál az indulási feltétel a 75 alatti intelligencia-hányados (IQ). 

forrás: sport365.hu 

 

 

33 tagú magyar csapat vesz részt a holnap kezdődő paralimpián 

 
A testi fogyatékosok sportja a II. világháború után indult útjára a maga nagyszámú 

katona- és civil sérültjével. 

 

 

 
1948. július 28-án, a londoni olimpiai játékok nyitónapján Aylesburyben megrendezték az 

első kerekesszékes versenyeket kórházak és sportklubok részére Stoke Mandeville Játékok 

néven. Nemzetközivé a rendezvény 1952-ben vált azáltal, hogy a holland veteránok is 

csatlakoztak a mozgalomhoz. 

 

Az első paralimpiai játékokat 1960-ban rendezték meg Rómában: 23 küldöttség 400 

tolószékes sportolója indult. Négy évvel később Tokióban már paralimpiai falut is építettek. 

Ez volt az első paralimpia, amelyen megjelent a zászló s elhangzott a himnusz. 1972-ben 

Fejes András asztaliteniszező és atléta magánúton részt vett a játékokon. A kerekesszékes 

kocsiversenyen harmadik helyezést ért el, és ezzel megszerezte első paralimpiai érmünket. 

Magyarország hivatalosan először 1976-ban küldött sportolókat a paralimpiai játékokra, ám a 

küldöttséget a harmadik versenynap után – politikai okokból – hazarendelték Torontóból. 
 



Eddigi legsikeresebb szereplésünk 1984-hez kötődik. 

New Yorkból 13 arany-, 11 ezüst- és 5 bronzéremmel tértünk haza. Szöul, azaz 1988 óta az 

olimpiai és a paralimpiai játékoknak ugyanaz a város ad otthont. Legutóbb Pekingben 

Szekeres Pál vívó sporttörténelmi bravúrt produkált: ő az első és eddigi egyetlen sportoló, aki 

olimpián és paralimpián is érmet tudott szerezni. 
 

Aranyért utazom Londonba 
A negyedik paralimpiájára készülő Krajnyák Zsuzsanna kerekesszékes vívóval beszélgettünk. 

 

Mit szólt Szilágyi Áron olimpiai győzelméhez? 
– A nappalinkban pityeregtem végig a vívását. Áron csodás sikere pluszerőt adott nekünk, 

paralimpikonoknak is. 

 

London már a negyedik paralimpiája lesz. Emlékszik rá, milyen hangulatban 

készülődött 2000-ben? 
– Akkor még nemcsak fiatal voltam, de vívóként tapasztalatlan is. Azóta eltelt 12 év, s nem 

csupán én lettem jobb vívó, a kerekesszékes vívás is rengeteget fejlődött. 

 

Könnyebbség-e, hogy már tavaly megvolt a kvótája? 
– Az épekkel ellentétben nálunk az Európa-bajnoki cím automatikus indulási jogot jelent. Így 

a világkupákat már a technikázásra és az ellenfelek kiismerésére használhattam fel. 

 

Ez az első paralimpia, amelyre immár anyukaként készül. Ki bírja nehezebben a 

távolléteket? 
– 2009. októberben szültem, és 2010. januárban már lent voltam a vívóteremben. Az első nap 

nagyon nehéz volt. Amikor hazaértem, megbeszéltem magammal, hogy amikor felhajtok 

Érdnél az autópályára, onnantól csak a vívás van, s amikor kilépek a Király utcai terem 

ajtaján, csakis a családra figyelek. Most, hogy Zselyke már majdnem 3 éves, nehezebb 

eljönni, de ő már hozzászokott, hogy anya vív. 

 

A paralimpia kivételével már mindent megnyert. Londonba aranyért utazik? 
– A tavalyi év összes versenyét megnyertem, jó formában vagyok, tehát kimondom: igen, 

azért dolgozom nap mint nap, hogy paralimpiai bajnok legyen. Ugyanakkor a tizenkét tagú 

mezőny nagyon erős, lényegében bárki nyerhet, 

és sok múlik a szerencsén is. Másfél hete a bal vállamban részlegesen beszakadt az izom az 

utolsó terheléses edzésen, de bízom benne, hogy ez a sérülés nem hátráltat majd Londonban. 



 

 

A magyar csapat 
 

ASZTALITENISZ 
BERECKI DEZSŐ 

Szül.: 1982. 02. 19., Sátoraljaújhely 

Klubja: APAGY SE 

Legjobb eredménye: paralimpiai 9. (egyes, 2008) 

Versenyszámai: egyéni, csapat 

 

CSONKA ANDRÁS 

Szül.: 1988. 11. 27., Salgótarján 

Klubja: BVSC 

Legjobb eredménye: paralimpiai 5. (2008), vb-3. (csapat, 2010) 

Versenyszámai: egyéni, csapat 

 

PÁLOS PÉTER 

Szül.: 1985. 08. 31., Budapest 

Klubja: TTC Mühlhausen 

Legjobb eredménye: 3x vb-1. (2003, 05, 07) 

Versenyszáma: egyéni 

 

ATLÉTIKA 
BIACSI BERNADETT 

Szül: 1985. 12. 29., Szeged 

Klubja: Szegedi Vasutas SE 

Legjobb eredménye: vb-1. (mezei, 2012) 

Versenyszáma: 1500 m 

 

BIACSI ILONA 

Szül.: 1985. 12. 29., Szeged 

Klubja: Szegedi Vasutas SE 

Legjobb eredménye: vb-2. (mezei, 2012) 

Versenyszáma: 1500 m 

 

KANYÓ ZSOLT 

Szül.: 1977. 11. 04., Pásztó 

Klubja: Váci Reménység SE 

Versenyszáma: gerelyhajítás 

 

ORBÁN CSABA 

Szül.: 1971. 09. 01., Budapest 

Klubja: Látássérültek Szabadidő SE 

Versenyszáma: maraton 

 

ERŐEMELÉS 
SAS SÁNDOR 

Szül.: 1981. 02. 09., Sepsiszentgyörgy 

Klubja: Erzsébetvárosi SE 



Legjobb eredménye: paralimpiai 7. (2008) 

Súlycsoport: 100 kg 

 

SZÁVAI CSABA 

Szül.: 1957. 12. 21., Budapest 

Klubja: Power Station SE 

Legjobb eredménye: paralimpiai 3. (2004) 

Súlycsoport: +100 kg 

 

 

EVEZÉS 
LENGYEL MÓNIKA 

Szül.: 1985. 05. 25., Győr 

Klubja: Győri Vízügyi-Spartacus 

Legjobb eredménye: vb-4. (2011) 

 

CSELGÁNCS 
PAPP GÁBOR 

Szül.: 1971. 03. 07., Budapest 

Klubja: JDSE 

Legjobb eredménye: paralimpiai 5. (2008) 

Súlycsoport: +100 kg 

 

SZABÓ NIKOLETT 

Szül.: 1979. 05. 11., Budapest 

Klubja: JDSE 

Legjobb eredménye: paralimpiai 5. (2008) 

Súlycsoport: 70 kg 

 

SPORTLÖVÉSZET 
DÁVID KRISZTINA 

Szül.: 1975. 12. 05., Szeged 

Klubja: Budapesti Honvéd SE 

Legjobb eredménye: vb-4. (2010) 

Versenyszámai: légpisztoly, pisztoly 

 

GURISATTI GYULA 

Szül.: 1966. 05. 01., Dunaújváros 

Klubja: Mátyásföldi Technocoop Lőegylet 

Legjobb eredménye: Vk-1. (2010) 

Versenyszámai: légpisztoly, pisztoly 

 

TENISZ 
FARKAS LÁSZLÓ 

Szül.: 1970. 06. 10., Budapest 

Klubja: Városmajori Tenisz Club 

Legjobb eredményei: 14 egyéni és 20 páros győzelem NEC-Tour-versenyeken 

Versenyszáma: egyéni 

 

 



ÚSZÁS 
ENGELHARDT KATALIN 

Szül.: 1971. 03. 17., Mezőhegyes 

Klubja: Sprint-Fortuna SE 

Legjobb eredménye: paralimpiai 1. (4x50 m vegyesváltó, 1996) 

Versenyszámai: 50 és 100 m gyors, 50 pillangó, 100 mell, 200 vegyes 

 

ILLÉS FANNI 

Szül.: 1992. 05. 01., Keszthely 

Klubja: Zalaegerszegi Triatlon Klub 

Legjobb eredménye: Eb-3. (2011) 

Versenyszámai: 100 m mell, 100 és 400 gyors, 100 hát, 200 vegyes 

 

KÉZDI RÉKA 

Szül.: 1985. 11. 01., Budapest 

Klubja: OSC 

Legjobb eredménye: Eb-2. (4x50 m vegyesváltó, 2011) 

Versenyszámai: 50 m pillangó, 200 vegyes, 200 gyors 

 

RÁCZKÓ GITTA 

Szül.: 1975. 12. 07., Veszprém 

Klubja: Sprint-Fortuna SE 

Legjobb eredménye: paralimpiai 1. (4x50 m-es vegyesváltó, 1996) 

Versenyszámai: 50 m pillangó, 100 mell, 200 vegyes 

 

ZÁMBÓ DIÁNA 

Szül.: 1978. 01. 19., Székesfehérvár 

Klubja: Tatabányai Vízmű SE 

Legjobb eredménye: paralimpiai 1. (4x50 m-es vegyesváltó, 1996) 

Versenyszámai: 50 m pillangó, 200 vegyes 

 

CSURI FERENC 

Szül.: 1987. 04. 30., Budapest 

Klubja: FTC-Viva 

Legjobb eredménye: vb-6. (200 vegyes, 2010) 

Versenyszámai: 50 m gyors, 100 pillangó, 200 vegyes 

 

MEILINGER CSABA 

Szül.: 1993. 10. 20., Pécs 

Klubja: PVSE 

Legjobb eredménye: Eb-5. (100 pillangó, 11) 

Versenyszámai: 50 és 100 m gyors, 100 pillangó, 200 vegyes 

 

SORS TAMÁS 

Szül.: 1991. 12. 21., Pécs 

Klubja: ANK Úszóklub 

Legjobb eredménye: paralimpiai 1. (100 m pillangó, 2008) 

Versenyszámai: 50, 100 és 400 m gyors, 

100 pillangó, 100 hát, 200 vegyes 

 



TÓTH TAMÁS 

Szül.: 1992. 01. 05., Budapest 

Klubja: OSC 

Legjobb eredménye: Eb-1. (50 gyors, 2011) 

Versenyszámai: 50 és 100 m gyors, 100 pillangó, 100 hát, 100 mell, 200 vegyes 

 

VERECZKEI ZSOLT 

Szül.: 1977. 02. 22, Nyírbátor 

Klubja: Bajai Spartacus Vízügy SC 

Legjobb eredménye: 2x paralimpiai 1. (50 m hát, 1992, 96) 

Versenyszámai: 50 m gyors, 50 hát 

 

VÍVÁS 
DANI GYÖNGYI 

Szül.: 1975. 07. 03., Kaposvár 

Klubja: UTE Uniqua 

Legjobb eredménye: 3x paralimpiai 2. 

(tőr egyéni, tőr és párbajtőr csapat, 2004) 

Versenyszámai: tőr egyéni, párbajtőr egyéni, csapat 

 

JUHÁSZ VERONIKA 

Szül.: 1973. 10. 13., Sátoraljaújhely 

Klubja: UTE Uniqua 

Legjobb eredménye: 2x vb 2. (tőrcsapat, 2010, 11) 

Versenyszámai: tőr egyéni, párbajtőr egyéni, csapat 

 

KRAJNYÁK ZSUZSANNA 

Szül.: 1978. 12. 23., Budapest 

Klubja: UTE Uniqua 

Legjobb eredményei: 2x paralimpiai 2. 

(tőr és párbajtőr csapat, 2004) 

Versenyszámai: tőr egyéni, párbajtőr egyéni, csapat 

 

PÁLFI JUDIT 

Szül.: 1968. 04. 19., Budapest 

Klubja: UTE Uniqua 

Legjobb eredménye: 4x paralimpiai 2. (tőr e., 1996; párbajtőr e., 2000; tőr és párbajtőr cs., 

2004) 

Versenyszáma: tőr egyéni 

 

JUHÁSZ TAMÁS 

Szül.: 1976. 05. 19., Debrecen 

Klubja: UTE Uniqua 

Legjobb eredménye: vb-4. (tőrcsapat, 2011) 

Versenyszáma: párbajtőr egyéni 

 

MATÓ GYULA 

Szül.: 1971. 01. 04., Budapest 

Klubja: Törekvés SE 

Legjobb eredménye: Eb-3. (tőr e., 2009) 



Versenyszámai: tőr egyéni, csapat, párbajtőr egyéni 

 

OSVÁTH RICHÁRD 

Szül.: 1985. 02. 28., Szatmárnémeti 

Klubja: Törekvés SE 

Legjobb eredménye: Eb-1. (tőr e., 2011) 

Versenyszámai: tőr egyéni, csapat 

 

SZEKERES PÁL 

Szül.: 1964. 09. 22., Budapest 

Klubja: Törekvés SE 

Legjobb eredménye: 3x paralimpiai 1. 

(tőr, 1992, 96; kard, 1996) 

Versenyszámai: tőr egyéni, csapat 

 
forrás: metropol.hu 

 

FÉLTIK A PLAYBOY OLVASÓKAT A KEREKESSZÉKES MELLÉTŐL 

Megbecsüljük, felnézünk a fogyatékos sportolókra, tiszteljük őket nem mindennapi 

akaraterejükért. De, ha arra kerül a sor, nem kevesen az arcukba vágják: ti azért nem 

olyanok vagytok, mint mi! 

 
Kristen Bruhn sztár lesz – akárhogy is szerepel a szerdán Londonban kezdődő paralimpiai 

játékok úszóversenyein. A 42 esztendős német hölgynek minden lépését egy tizenhárom tagú 

forgatócsoport követi, ugyanis az „ARANY – többre vagy képes, mint gondolnád” című film 

utolsó snittjeit az angol fővárosban veszik fel, a dokumentumfilmet jövő februárban mutatják 

be. 

Kristen 1991-ben szenvedett végzetes motorbalesetet egy Kos-szigeti nyaraláson, azóta 

deréktól lefelé bénán, kerekes székbe kényszerítve él. – A filmmel azt akarjuk bebizonyítani, 

hogy a fogyatékosok élete nem rosszabb, csak más, mint a többieké. Mindenkinek tudomásul 

kell venni, hogy mi nem vagyunk másodosztályú emberek – mondja a szőke úszónő, aki a 

saját kategóriájában ötszörös Európa- és kétszeres világbajnok, Londonban négy számban 

próbál esélyesként szerencsét. 

 

A vitatott fotók egyike. Ki az, akinek ez ijesztő? 



Utóbbi kijelentésével a jelek szerint nem mindenki ért egyet. A rendkívül mutatós sportolónő 

ugyanis néhány éve egy fogyatékosokról készített aktnaptár kedvéért megmutatta magát úgy, 

ahogy a természet őt megalkotta. Akkor menedzsmentje felajánlotta a képeket a Playboynak 

is, ám a férfimagazintól durva elutasításban volt részük: „Nem akarjuk az olvasóinkat 

megijeszteni és frusztrálni”. 

– Nagyon elszomorított ez a válasz, különösen azért, mert úgy éreztem, elsősorban nem 

engem, hanem a lap olvasóit minősítették le – mondta Bruhn a régi esettel kapcsolatban, s 

hozzátette, szerencsére sokkal több pozitív visszajelzést kapott, mint negatívokat, ezért 

bármikor hajlandó lenne újra levetkőzni egy jó cél érdekében. 

 
forrás: borsonline.hu 
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Nem lát, járni sem tud, mégis boldog - Interjú egy hétköznapi hőssel  
 
  

Mészáros Gabi erősebb, mint bármelyikünk. Kerekesszékbe került, elvesztette látását. 

Túlélte. 

Nem lát, járni sem tud, mégis boldog - Interjú egy hétköznapi hőssel  

 

 

Mészáros Gabi gyerekkora óta tudta, hogy eljön az az idő, amikor már nem tud mással 

közlekedni, csak kerekesszékkel. Elfogadta a helyzetet, nem zuhant össze, aztán négy éve 

váratlanul a látását is elvesztette. Ez volt az a pont, amikor már ő se tudta, mit tegyen: 

összeomlott, fel akarta adni, és azt kérdezgette, hogy miért pont vele történik ez?! A 29 éves 

lány hatalmas erőről bizonyságot téve kimászott a gödörből, újra megtanult főzni, takarítani, 

dolgozni, mindent. Interjú egy hétköznapi hőssel.  

 

- Hány éves korodban kezdődtek a bajok?  

 

- Hatéves voltam, amikor elkezdtek gyengülni a lábaim. Megtanultam biciklizni, aztán egyre 

nehezebben tudtam tekerni. Apa hetente szerelte szét, olajozta, csinált vele mindent, de nem a 

bringával volt baj, hanem a lábaimmal. Később elkezdett befelé fordulni a lábfejem, majd a 

térdem. Közben az izmok fokozatosan gyengültek, már a járás is nehezebben ment. Kiderült, 

hogy egy szakaszon vékonyabb a gerincvelőm, mint kellene. 12 éves koromban kerültem 

kisebb-nagyobb időszakokra kerekesszékbe, majd 16-17 évesen megműtöttek.  

 

Utána még mindig tudtam járni, bár már csak két könyökmankó segítségével. A húszas éveim 

elején kezdődtek a sorozatos elesések. Elestem, összetörtem a térdem, felépültem. Aztán 

megint elestem, megint összetörtem a térdem, és megint felépültem. Aztán a nem tudom, 

hányadik után már nem sikerült lábra állni. Összességében hat-hét éve használom 

folyamatosan a kerekesszéket, és amikor végleg bekerültem, az nem traumatizált, sokkal 

inkább volt megváltás nekem.  

 

"A látásomat négy éve vesztettem el 98%-ban"  

- Úgy tudom, a látásod sincs rendben, bár ez egyáltalán nem vehető észre.  

 

- A látásomat négy éve vesztettem el 98%-ban. Ez annyit jelent, hogy csak foltokat látok: 

ahogy közelítek valami felé, azt az agyam először a többmilliárdból százra szűkíti le. Még 

közelebb érve 50-re csökken a lehetséges válaszok száma, majd 25 lesz, amikor odaérek. 

Hogy valójában mi volt, az csak akkor derül ki 100%-os biztonsággal, ha a kezembe kerül.  

 



A látásomat váratlanul, másfél hét alatt veszítettem el. Igazán ezután zuhantam meg, a kettő 

együtt - hogy nem tudok járni és nem látok - már sok volt. Az egész addigi életemet 

dobozolhattam be, mindent újra kellett tanulnom.  

 

Tagadás, depresszió  

- Mennyi ideig voltál magad alatt, és hogy sikerült kimászni a gödörből?  

 

- Fél évbe telt, míg megmásztam azt a bizonyos öt lépcsőt. Először jött a tagadás, aztán a 

depresszió, majd a kérdés, hogy miért pont én, és az érzés, hogy nem akarok tovább élni. 

Aztán apukám azt találta ki, hogy ha már otthon lakom, főzhetnék nekik, mert ezzel mennyit 

segítenék. Ez persze kamu volt, de hősökké váltak, hiszen még így is megettek mindent. 

(nevet)  

 

Volt egy vőlegényem, aki kézzel fűszerezett, kiskanál helyett. Ide egy csipet, oda egy csipet, 

eltanultam tőle. Igen ám, de ez a módszer okozhat nagy meglepetéseket, ha olyan alkalmazza, 

aki nem lát: könnyen előfordulhat, hogy az egy csipetből tíz csipet lesz, mivel nem látom, 

hogy mennyit veszek az ujjaim közé. Ez egy tengeri sónál vagy egy őrölt borsnál elég 

kellemetlen. De semmi gond nem volt, idővel megszerették a fűszeres kaját.  

 

- Miért beszélsz a vőlegényedről múlt időben? Vége lett?  

 

- Igen.  

 

- A betegség miatt?  

 

- Már a szemproblémák előtt voltak bajok a kapcsolatunkkal, aztán jött ez a megváltozott 

helyzet, amivel én se tudtam mit kezdeni, és ő se volt valami megértő. Egész nap ettük 

egymás idegrendszerét, aztán az egyik ilyen után azt mondtam, hogy akkor én hazaköltözöm, 

mire közölte, hogy jó, de akkor még ma döntsem el, hogy mit akarok. Ha menni akarok, 

menjek el, aztán többet ne is jöjjek.  

 

Két évig laktunk együtt, nagyon sok cuccom volt abban a lakásban. Mind ott maradt. 

Hazaköltöztem, kórházba kerültem. Oda még bejött, békülést és változásokat terveztünk, 

aztán mikor meglett a diagnózis, közölte, hogy bocs, mégse. Ez is hozzájárult, hogy utána 

elkezdődött az az időszak, amit én csak haldokló félévként emlegetek.  

 

"Sikerélmény volt, hogy el tudok látni egy kisgyereket"  

- Mi volt az a pont vagy esemény, ami kibillentett? Ami miatt úgy döntöttél, hogy nem adod 

fel, inkább újraépíted az életed?  

 

- Ez még nekem se tiszta teljesen. Van egy unokaöcsém, aki akkor volt két és fél éves. Ő 

rengeteget segített. Miután a nővérem rájött, hogy attól függetlenül, hogy nem látok, nagyon 

jól el tudok lenni az unokaöcsémmel, sokszor kért meg, hogy vigyázzak rá. Volt olyan, hogy 

én voltam otthon egyedül vele, mielőtt az apukája jött érte nyolc körül, hogy oviba vigye. 

Mire az apa megjött, felöltöztettem, megkakaóztattam. Sikerélmény volt, hogy el tudok látni 

egy gyereket.  

 

Ez egyébként egy igazi csapatmunka eredménye. A kakaót például úgy vettük ki a felső 

szekrényből - ahová azért tették, hogy a gyerek ne érje el -, hogy felmászott a pultra, és 

amikor a szélén állt, szólt. Erre én előrehajoltam, hogy fel tudjon állni a vállamra. Így már ki 



tudta nyitni a szekrényt, amiben a kakaó volt, és a kakaót is elérte. Viszont ez titkos infó, az 

anyja azóta sem tud róla. Később anyuval közösen megtanultam, hogy szedjem szét a ruhákat 

a mosáshoz, ami ugye szintén nem volt egyszerű, de két lámpával többé-kevésbé sikerül a 

foltjaim segítségével.  

 

A Vakok Állami Intézetébe 2010 januárjában kerültem be, egy olyan csoportba jelentkeztem, 

ahol olyan embereknek segítenek, akik felnőttként vakultak meg. Itt fél év alatt megtanították, 

hogy kell elvégezni a házimunkát, megtanultam varrni, sütni, közlekedni, rengeteg mindent. 

Voltak külön olyan órák is, ahol csak a hallásunkat fejlesztették, meg kellett például 

tippelnünk, hogy mit ejtettek le, vagy milyen autók járhatnak az úton, ahová kigyalogoltunk - 

mindenki a mentora iránymutatásával.  

 

"Mind a négy ujjam egyszerre vágtam el"  

- Segítség nélkül is tudsz közlekedni a városban?  

 

- Azokon az útvonalakon gond nélkül, amiket ismerek. Idegen helyre nem megyek látó 

segítsége nélkül.  

 

- Sokan látóként is csak nehezen közlekednek a kerekesszékkel. Volt már, hogy bajod esett?  

 

- Lépten-nyomon előfordul, hogy nekimegyek valakinek, ha az illető nem beszél, plusz olyan 

ruhában is van, ami beleolvad a környezetbe. Egyébként ilyenkor mindenki hanyatt-homlok 

ugrik el, és azt hiszik, hogy ők álltak rossz helyen. Nagyon édesek. Általában egyébként az 

egyik kezemmel irányítom a széket, a másikkal meg megpróbálok rájönni, hogy mi lehet 

körülöttem.  

 

A mai napig történnek vicces dolgok, ma reggel például simán kiöntöttem vagy fél liter kávét, 

mert olyan lúzer voltam, hogy a bögrét sikerült fejjel lefelé kitennem a konyhapultra, és nem 

esett le, hogy miért is folyik szanaszét az egész. Korábban előfordult az is, hogy mind a négy 

ujjam egyszerre vágtam el. Akkoriban még így főztem.  

 

- Én, ha e-mailt írok, akkor abba biztosan becsúszik egy elütés. A te leveleidben elvétve sem 

találni ilyet. Hogy tudsz dolgozni, e-mailezni, olvasni?  

 

- Ma már léteznek olyan számítógépes programok, amik mindenben segítenek. Felolvassák, 

amit írsz, vagy amit a monitoron olvasnál.  

 

56 ezer forintot ad az állam  

- Úgy tudom, sikerült munkát is találnod.  

 

- Amíg nem voltam látássérült, addig művelődésszervezőként dolgoztam, miután 

megvakultam, elbocsátottak. 2010 októberében kerültem a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületének Országos Szövetségéhez, ahol kulturális szervező vagyok. Dolgozom a Tilos 

Rádióban is, műsort vezetek. 

 

 
forrás:  www.femina.hu/hirhatter/meszaros_gabi_interju 

 

 

 



-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

 

Hagyományos paralimpiai sportágak: a csörgőlabda és a boccia 
 

 

Az Európai Unióban mintegy 80 millióan, Magyarországon közel egy millióan érintettek 

a fogyatékosügyben. A lakosság többi része pedig időszakosan válik érintetté. 

Hagyományos paralimpiai sportágak: a csörgőlabda és a boccia  

 

 

Immár kevesebb, mint három hét múlva kezdődik Londonban a paralimpia, ahol 34 magyar 

sportoló mérkőzik meg az érmekért és elismerésért. A Közelkép utánajárt, hogy a 

legnépszerűbbnek számító úszás és vívás mellett, miben voltunk még korábban sikeresek.  

 

A paralimpia a második világháborús brit veteránok 1948-as találkozójából vált a 21. század 

egyik legnagyobb versenyévé. 1948-ban Sir Ludwig Guttmann idegsebész szervezett 

megmérettetést a gerincsérült hadirokkantak számára a Stoke Mandeville-i Kórház udvarán, 

amely a londoni olimpiával párhuzamosan futott. Később más nemzetek tagjai is részt vettek, 

míg az első hivatalos paralimpiára 1960-ban került sor Rómában, amin 23 küldöttség 

négyszáz kerekesszékes sportolója vett részt.  

 

A Paralimpiai Játékok a legfőbb nemzetközi, többszörösen összetett sportesemény, ahol az 

atléták olyan fogyatékosságokkal versenyeznek, mint a mozgáskorlátozottság, az amputáció, a 

gyengénlátás és a központi idegrendszer sérültsége. A nyári és téli olimpiák után közvetlenül 

tartják a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) irányításával. Neve a görög pará 

prepozícióból származik, amely �mellette, mentén" jelentésében utal az Olimpiával 

fenntartott kapcsolatára.  

 

Sportágai az alpesi sí, az asztalitenisz, az atlétika, a boccia, a csörgőlabda, az erőemelés, az 

evezés, a futball, az íjászat, a jégkorong, a judo, a kajak-kenu, a kerekesszékes kosárlabda, a 

kerekesszékes rugby, a kerekesszékes tenisz, a kerekesszékes vívás, a kerékpározás, a curling, 

a lovaglás, a sportlövészet, az síelés, a triatlon, az úszás, az ülőröplabda és a vitorlázás.  

 

Az 1972-es játékokra magánúton ment el Fejes András asztaliteniszező és atléta, aki 

kerekesszékes kocsiversenyen harmadik helyezést ért el, és egyben megszerezte 

Magyarország első paralimpiai érmét. Innentől kezdve, ha politikai akadályok nem merültek 

fel, Magyarországot sikeresen képviselték sportolóink, leginkább úszásban és vívásban.  

 

Azonban másban is értek el eredményeket magyarok az eltelt hatvannégy év során, a 

legkiemelkedőbb ezek közül a csörgőlabda és a boccia. A csörgőlabda különbözik a 

paralimpia többi versenyétől a versenyhelyszín különleges atmoszférája miatt. Ezt a sportot 

csapatonként három-három látássérült sportoló játssza. A játékosokat a labdában lévő csörgők 

irányítják, ezért a játék ideje alatt a verseny helyszínén néma csend van, hogy a játékosok 

koncentrálni tudjanak a labdára.  

 

A meccs összesen húsz percig tart, ami két tíz-tíz perces félidőből áll. Minden versenyző 

maszkot, fekete szemüveget visel, hogy egyenlő eséllyel versenyezzenek a különböző 

látássérültséggel rendelkező sportolók. 2008-ban búcsúzott el e sportágtól Szabó András, 



egykori Európa-bajnok, Világkupa-győztes, öt paralimpián részt vevő, Szöulban 

bronzmérkőzést játszó vak sportoló. 1975-ben az akkor még csak kisiskolás Szabó a Vakok 

Általános Iskolájában ismerkedett meg a csörgőlabdával, majd részt vett már az 1984-es 

Fáklya Játékokon is. A csörgőlabda új generációnak tekintett Orsós-testvérek, Sándor és Zsolt 

(akik nem születéskor, hanem később vesztették el szemük világát), valamint Hajba Szabolcs, 

Széll Sándor és Bélafi Szilárd az 1999-es Világkupát, 2001-ben Európa-bajnokságot 

megnyerték. A sportág színvonala a 2000-es években folyamatosan csökkent, és 2008-ban és 

idén sem indult senki.  

 

A boccia egy hagyományos rekreációs sportág, amelynek gyökerei az ókori időkre nyúlnak 

vissza, míg paralimpián először 1984-ben játszották. A játékot a paralimpiai játékokon csak a 

központi idegrendszer sérültségű sportolók játszhatják. A játékosok a bőr labdát dobják, 

rúgják vagy egy segédeszköz használatával (csővel) gurítják a szintén bőrből készült fehér 

céllabda felé, amennyire közel csak tudják. Egyéniben, párosban vagy csapatban 

versenyeznek, a játékot teremben, sima felszínen játsszák. A boccia az izomkontroll és a 

pontosság játéka, nagyfokú koncentrációt igényel. Az első Országos Bajnokságra 1995-ben 

került sor a Mozgásjavító Általános Iskolában. Kategóriai besorolás itt még nem volt, bárki 

indulhatott, akinek a sérülése négy végtagérintett volt. A következő években kialakultak a 

különböző kategóriák (BC1, BC2, BC3, BC4), ahová a sérülés súlyosságától függően lehetett 

bekerülni.  

 

2002-ben a portugáliai VB-n BC4-es kategóriában egyéniben Poczik Gábor ötödik helyezést 

ért el, míg 2003-ban Új-Zélandon a Világkupán ugyanebben a kategóriában egyéniben Béres 

Dezső, és párosban Béres Dezső és Gyurkota József a negyedikek lettek. 2004-ben az athéni 

Paralimpián a boccia sport életében először magyar résztvevők is jelen voltak. Szappanos 

Zoltán, a szakág vezetője szerint a boccia Magyarországon roppant népszerű, szabadidősport 

és profi sport szintjén az országszerte sportolnak különböző egyesületekben (Szegeden, 

Budapesten, Tiszakürtön, Kunszentmiklóson, Nagyatádon, Kaposváron, Dunaújvárosban, 

Kecskeméten). 2008-ban még igen, idén már nem indíthattak magyar tagot: négy éve Béres 

Dezső és Gyurkota József képviselte a paralimpián Magyarországot, Londonba azonban 

egyiküknek sem sikerült kvótát szerezni. Béres Dezső a BC4-es kategóriában harmadik a 

várólistán, tehát csak akkor vehet részt a londoni paralimpián, ha kategóriájában kettő, 

kvótával rendelkező versenyző lemondja a szereplést. 

 

 

Megrendezés dátuma: 2012 szeptember 31. 

Bővebb információ: 

civilhirek.aspnet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=975:csorgolabdaesboc

cia&catid=36:sport&Itemid=99 

 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 



-PÁLYÁZATOK- 

 

 

Hét és fél milliárd forint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulására 
 

 

Az Új Széchenyi Terv keretében a közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú 

fejlesztéseinek támogatására, az Iskola-háló programok továbbfejleszté-sére, a Tanoda 

és a Második esély típusú programok támogatására 7,5 milliárd Ft áll rendelkezésre. 

Hét és fél milliárd forint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulására  

 

 

Az Új Széchenyi Terv keretében a közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú 

fejlesztéseinek támogatására, az Iskola-háló programok továbbfejlesztésére, a Tanoda és a 

Második esély típusú programok támogatására 7,5 milliárd Ft áll rendelkezésre.  

 

 

A meghirdetett különböző pályázati konstrukciók összessége lehetőséget teremt arra, hogy 

különösen a hátrányos- és leghátrányosabb helyzetű kistérségek közoktatási intézményei, 

tanodái, iskola-háló és második esély típusú programjai egyre alkalmasabbá váljanak a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/diákok, tanulók, köztük roma gyermekek 

eredményes nevelésére-oktatására, az iskolai lemorzsolódásukat csökkentő intézkedések 

támogatására.  

 

A köznevelési intézményrendszer fejlesztése az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók részére esélyt teremt az általános és középiskolai tanulmányaik befejezésére, valamint 

lehetőséget teremt a tanulók képzettségi szintjének növelésére, képzettség megszerzésére. A 

meghirdetett különböző pályázati konstrukciók között arra is van lehetőség, hogy az általános 

pályázói körön belül a 2011. évben hazai forrásból támogatott Iskola-háló program nyertesei 

is pályázzanak modell értékű programjuk támogatására, de azok előtt is nyitott a lehetőség, 

akik ugyan pályáztak, de nem nyertek a programban.  

 

Megvalósítható a már meglévő tanodai hálózat bővítése, szolgáltatásaik minőségfejlesztése. A 

tanodai környezet, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel elősegíti a 

személyiség szabad kibontakozását és a készségfejlesztést, ezáltal növelve a formális iskolai 

keretekbe történő integrálódás esélyét. A Tanodákra vonatkozó pályázati kiírás közvetlen 

célja, hogy a bevont célcsoport tagjai minél nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, 

illetve érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan eredménnyel, hogy a 

felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak.  

 

A Második esély típusú programok számának növelésétől, szolgáltatásaik 

minőségfejlesztésétől azt várjuk, hogy a programok keretében a középfokú oktatásból 

kimaradt, tanköteles koron túli fiatalok minél többen és egyre hatékonyabb módon újabb 

esélyt kapnak arra, hogy középfokú tanulmányokat folytassanak, illetve piacképes szakmát 

szerezzenek.  

 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Programnak (TÁMOP) a 

Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatását, Iskola-háló 

programok továbbfejlesztését, Tanoda valamint a Második esély típusú programok 

támogatását célzó pályázatairól, - melyek TÁMOP 3.3.8/B-12, TÁMOP- 3.3.8-12/1, 



TÁMOP- 3.3.8-12/2, TÁMOP 3.3.9/C-12 és TÁMOP 3.3.9/D-12 kódszámokkal vannak 

jelölve -, bővebb információhoz juthat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) 

honlapján, ahol a pályázati dokumentáció is elérhető.  

 

2012. augusztus 2. 

 

 

Jelentkezési határidő: 2012 szeptember 15. 

Bővebb információ: nonprofit.hu/?q=content/h%C3%A9t-%C3%A9s-f%C3%A9l-

milli%C3%A1rd-forint-halmozottan-h%C3%A1tr%C3%A1nyos-helyzet%C5%B1-gyerekek-

tanul%C3%A1s%C3%A1ra 

 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

