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Újabb híd lehet a Kis-Rábán Kapuváron? 

 
Fejleszt a városi hőszolgáltató, folyamatosan veszi fel munkatársait a Kéz-Mű kft., 

változik a Kapukom szervezeti felépítése és több pályázatot adott be a kapuvári 

városháza. Így akár újabb hídja lehet a városnak. 

 
A város cégeinek beszámolójával kezdődött a kapuvári önkormányzat képviselő-testületének 

legutóbbi ülése. Horváth Judit, a Kéz-Mű kft. ügyvezetője elmondta: a kft.-nél folyamatos a 

munkatársak felvétele, hiszen a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató vállalkozás 

egyre több megrendelést kap. 

 

Pászli Tibor ügyvezető a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. idei terveiben megemlítette, szükséges 

az úgynevezett Osli úti távvezeték felújítása, a fűtésrendszer kazánházait – a pénzügyi helyzet 

fényében – már sikerült valamelyest fejleszteni. – A további felújítások között szerepel az 

Ifjúság úti kémény cseréje is, valamint tervezik az úgynevezett egyéb fogyasztóknál a fűtésdíj 

változtatását is. Ezen vállalkozások esetében nem szabad támogatott fűtésdíjat alkalmazni. 

 

A testület tárgyalta az önkormányzat legnagyobb cégének, a Kapukom kft.-nek az átalakítását 

is. A társaság karbantartó munkatársai az óvoda fennhatósága alá kerülnek és változások 

lesznek a cég adminisztrációjában, valamint az önkormányzati finanszírozás formájában is.  

 

– Szigorítunk a nem fizető parkolók és az illegális piaci árusok ellenőrzésén is, tervezzük a 

helyi rádió reklámbevételeinek növelését – hangoztatta beszámolójában Németh D. László 

ügyvezető. 

 

A városi házszámozási rendszer egységesítése kapcsán Borsodi Tamás főjegyző kiemelte: 

csak a legszükségesebb esetben változtatnak a lakossági számozáson. 

 

Agyagosszergény csatlakozott a kapuvári szociális szolgáltató hálózatához és a városháza 

bérbe adta az egykori műszaki bolt helyiségét a Fő tér 11-es szám alatt. Itt pénzváltó és 

szolgáltatóiroda kap helyet.  

 

– Számos pályázatot adott be a városháza idén is, reményeink szerint újabb fejlesztési 

lehetőségeket teremtve a városban – mondta Hámori György polgármester. Lapunknak 

kifejtette, a helyi tornacsarnok felújítására egy 20 milliós, a házhelyi óvodára 30 milliós, a 

Garta utca felújítására pedig egy 15 milliós pályázati támogatást várnak.  

 

– Talán a leglátványosabb változást a Fő téri pályázat jelentheti. A teljes támogatottságú 

pályázat sikere esetén összeköthetjük a Vitnyéd felől beérkező kerékpárutat a déli irányú úttal, 



a tervekben egy kerékpároshíd kialakítása is szerepel a Kis-Rába nemrég felújított hídja 

mellett – tette hozzá Hámori György. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

Foci fogyatékos gyerekekért 

 
Az Immánuel Otthonba és Iskolába járók javára gyűjtenek. 

 
Jótékonysági focitornát szervez a Fidelitas debreceni szervezete. Június 6-án, 11 órára olyan 

öt plusz egy fős csapatokat várnak az Oláh Gábor utcai sportközpont műfüves pályájára, akik 

fontosnak tarják a halmozottan fogyatékos gyerekekkel foglalkozó helyi Immánuel Otthon és 

Iskola anyagi támogatását. A politikai szervezet debreceni elnöke, Pap Viktor elmondta: a 

torna nevezési díja tízezer forint csapatonként. A 25 perces meccsekre bármely korosztály 

képviselői jelentkezhetnek. Az összegyűlő pénzt teljes egészében az intézmény javára ajánlják 

fel. Nevezni telefonon és emailben június 5-én délig lehet. 

A kezdeményezés apropójával kapcsolatban Pap Viktor úgy fogalmazott, hogy egy ilyen 

tevékenységet végző intézmény nemcsak az év végén, karácsony körül szorul segítségre, 

hanem év közben is. 

A református fenntartású Immanuel Otthonban és iskolában jelenleg 84 gyermekkel 

foglalkoznak. 

– Amennyiben jelentősebb összeg gyűlne össze, elsősorban a gyerekek kommunikációját 

segítő eszközöket vásárolnánk, illetve az ő nyári táboroztatásukra költenénk – tette hozzá 

Győri Zsófia az intézmény igazgatója. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

Átadták a fogyatékosügyi támogatásokat 

 
Szeged - Joób Márton szerint a fogyatékkal élők érdekvédelmével foglalkozó civil 

szervezetek, és a fogyatékos személyek ellátásával foglakozó intézmények áldozatos 

munkájára méltatlanul kevés figyelmet fordít a társadalom. 

 
Az önkormányzat képviseletében Joób Márton a foglalkoztatási, szociális és sportbizottság 

elnöke köszöntötte hétfőn a fogyatékkal élők szervezeteinek képviselőit a városházán. 

 
Aláírták a város fogyatékosügyi keretéből kapott támogatásról szólószerződéseket. Az elnök 

elmondta: idén az önkormányzat 5 millió forint támogatást nyújt 31 pályázó szervezetnek, 

melyek közel 7000 fogyatékkal élő ember számára nyújtanak segítséget. Hangsúlyozta, a 

fogyatékkal élők érdekvédelmével foglalkozó civil szervezetek, és a fogyatékos személyek 

ellátásával foglakozó intézmények áldozatos munkájára méltatlanul kevés figyelmet fordít a 

társadalom. 

 



Ezért is tartja fontosnak, hogy ezen szervezetek kiemelt figyelmet kapjanak a jövőben. 

Munkájukat elismerve és megköszönve Joób Márton egy szál virágot és elismerő oklevelet 

adott át Szeged nevében. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

Árnyalat árnyalaton, emlékeztetőül 

 

 
 
Az alkotás egy közösségi térben hirdeti: minden élet érték. 

 
Az emlékhely arra hivatott, hogy lebontsa a társadalomban meglévő előítéleteket, melyeket 

akarva, akaratlanul magunkban táplálunk – mondta üdvözlő beszédében Komolay Szabolcs 

alpolgármester pénteken, a Nagytemplom mögötti kávézónál. XX. századi Taigetosz címmel 

ugyanis itt emlékeztek meg a fogyatékos emberek holokausztjáról, melynek keretében 

ünnepélyesen átadták az erre figyelmeztető emlékhelyet. 

Sokan téves információkkal rendelkeznek a fogyatékosságról és a fogyatékos emberek 

életéről, ezért is fontos az Immánuel Otthon és Iskola által megvalósított projekt, mellyel 

együtt a politikusoknak is az a feladata, hogy soha többet ne forduljon elő még egyszer az, 

ami a második világháborúban megtörtént. A projekt részeként elkészült tananyag pedig 

biztosíték lehet arra, hogy a fiatalok előítéletek nélkül nőjenek fel – folytatta az 

alpolgármester. 

Fontos a múltba nézés 

Gróf Ferenc különleges alkotásának felavatása előtt az Immánuel Otthon és Iskola igazgatója, 

Győri Zsófia elmondta, 2013. decembertől idáig tartó projekt célja a fogyatékos emberekkel 

szembeni társadalmi előítéletek csökkentése, a történelmi bűnök és zsákutcák felmutatása, 

morális kérdések felvetése, valamint a fogyatékossághoz való viszonyulás megváltoztatása. 



Magyarországon ugyan nem volt a fogyatékossággal összefüggő megsemmisítés, de attól még 

szükséges a közös múltba tekinteni, mert más népeknél megtörtént. 

Teológiai hozadék 

A holokausztban elhunyt fogyatékos emberek emlékére állított emlékhelyet, a Párizsban élő 

Gróf Ferenc munkáját dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke 

avatta fel az igazgatónővel, de előtte még egy fontos dologra hívta fel a figyelmet. Arról 

beszélt, hogy a projektnek nemcsak történeti, pedagógiai és szakmai hozadéka van, hanem 

teológiai is. Az elmúlt egy évben ugyanis elindult egy olyan kezdeményezés, ami a 

református gyülekezeti tagok érzékenyítését fogalmazza meg a hitvallással. Felismerték, hogy 

a gyülekezet azzal mutatja meg befogadó szeretetét, hogy minden elérhető eszközzel elhárítja 

a külső és belső akadályokat az Ige befogadása elől. Ezzel ráirányítja a figyelmet az 

esélyegyenlőség és az akadálymentesség isteni dimenziójára. Hozzátette, fontos, hogy ne 

záruljon le ez a program, mert minden élet érték, amíg élet van a Földön! 

Folyamatosan a térben 

Az emlékhely kialakításáról Mélyi József műveszettörténész, a bíráló bizottság kurátora 

beszélt. Elmondta, eredetileg emlékmű lett volna, de ebben az esetben szerencsére a városnak 

nincs mire emlékeznie, ezért lett belőle a jelen és a jövő problémái felé érzékenyítő 

emlékhely. Ezt egy meghívásos pályázat keretében kellett elkészíteni, és pályaművek között 

az emlékkert és fotóemlék mellett még egy űrszonda is feltűnt ötletként. Hosszas érlelődés 

után döntöttek Gróf Ferenc alkotása mellett, ami nem hivalkodik, ugyanakkor látványra 

impozáns és folyamatosan ott lesz a térben, ezzel garantálja a jövőbe vetettségét. 

Az Árnyalat árnyalaton című alkotás az ENSZ 2006-ban elfogadott „Fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló egyezmény” egy paragrafusát jeleníti meg angol és magyar nyelven 

a kávézó üveg mennyezetén teret adva a fény játékosságának. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

Segítség a fogyatékkal élők családtagjainak 

 
A regisztrációhoz kötött internetes szülőklub sokaknak segíthet. 

 
Dr. Sullerné Polgár Márta, a Fény Felé Alapítvány elnöke hangsúlyozta: a Fény Felé 

Alapítvány értelmileg és halmozottan sérült felnőttek részére működtet lakóotthont, biztosít 

nappali ellátást, szociális foglalkoztatót, akkreditált foglalkoztatót. 22 éves működése 

folyamán az alapítvány megtapasztalta, hogy a fogyatékkal élő gyermek nevelése során 

mennyi probléma merül fel, amit nem tud kivel megbeszélni a szülő. Sokszor legtöbbet a 

szülők egymásnak tudnak segíteni, ezért a kölcsönös segítségnyújtásra építve, a fogyatékos 

ügyben érintett családok tagjai számára internetes szülőklub beindítását kezdte meg az ÉTA 

országos szövetség (www.eta-szov.hu) tagjaként a Fény Felé Alapítvány. 

 

Az ÉTA szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a portálon zajló szakmai tartalmú 

beszélgetéseket és téves adattartalom, információk észlelése esetén beavatkoznak, 

helyesbítenek. Szükség esetén hívják a családtagokat, hogy kiegészítő információkat kérjenek 

és ha kell, ténylegesen segítenek. 

 

A programot civil társaság működteti, a gesztori feladatokat ügygondnok látja el. 

Ügygondnok az ÉTA, feladata a társaság működtetéséhez szükséges teljes körű infrastruktúra 

biztosítása, azaz az internetes kommunikációs portál számítógépes rendszerének 

megteremtése, bevezetése és működtetése, a székhelyén lévő irodai infrastruktúra 



rendelkezésre bocsájtása, a nem fővárosi szülőklubok működését lehetővé tevő helységek 

költségszükségletének biztosítása. 

HBN 

 
forrás: haon.hu 

 

 

Gömöri Zsolt: Attól függ, hova teszem a vesszőt 

 
Csak társadalmi munkában lennék hiteles? 

 
A 2010-es kormányváltással a sport stratégiai ágazattá vált, ömlik a pénz a szektorba. 

Választásra készülve a pártok igyekeznek pozíciót szerezni e területen, hiszen a sport 

szerethető, „kommunikálható", vagyis szavazatra váltható. A Magyar Paralimpiai Bizottság 

(MPB) elnöke szerint erről szól a személye elleni palotaforradalom. És már rég nem a 

szponzori jutalékról, kétmilliós kanári-szigeteki edzőtáborról vagy a hárommillió forintról, 

amit az MPB elnökségétől 2012-ben vett fel hitelének végtörlesztésére. LAMPÉ ÁGNES 

interjúja. (Az írás szerkesztett változata a 168 Óra e heti számában olvasható.) 

 
– Mit keres az asztal alatt? 

 

– Lehallgatókészüket. 

 

– Volt ilyesmire példa? 

 

– Kaptam egy telefont arról, hogy magánnyomozók követnek, lehallgatnak. Egy 

biztonságtechnikai céggel bemérettük az irodámat, s kiderült, a fiókom alján egy MP3-as 

felvevő nyomai látszanak. A ragasztás módján pedig az, hogy pár hétig lehetett ott, nagyjából 

április közepétől. 

 

– Pont, amikor az ügye elkezdődött? 

 

– Pont. Egy belső levelezés is igazolja: akkor indult az ellenem szervezett konspiráció. 

 

– Mint egy rossz krimiben: összeesküvés, kiszivárogtatás, magánlevelezés megszerzése, 

lehallgatás. Miről szól ez a történet valójában? 

 

– Hát nem egy olcsó marketingfogás az ismertségünk növelésére, ezt leszögezhetem. 

 

– Hanem? 

 

– Keresztre feszítettek, amit lehet, rám szórtak, kizsigereltek. Mint A tanúban: Virág elvtárs, 

ez az ítélet. Az egész ügy konspiráció, ami személyes bosszúból indult. 

 

– Ennyi? 

 

– Nem teljesen. A 2010-es kormányváltás után a sport stratégiai ágazattá vált, hihetetlen pénz 

kezdett áramlani az olimpiai sportágakhoz. Sok szövetség élére új vezetést választottak. 

Nálunk is érződött az átrendeződés: 2011-ben még csak harminchat versenyre tudtunk 



kiutazni, tavaly több mint százra. Én 1991-ben kerültem a mozgalomba, végigjártam a 

szamárlétrát, voltam minden: sportágalapító, egyesületvezető, szövetségi alelnök, paralimpiai 

bizottsági elnökségi tag, alelnök és 2007-től elnök. Sőt 2009-ben, majd az ominózus 2012-es 

évben kétszer is újraválasztottak. Szakmai elhivatottságom, ha csak az időt nézzük is, aligha 

cáfolható. 

 

– A szakértelmét senki sem vonta kétségbe. A szervezet gazdálkodásával kapcsolatban 

merültek fel a kérdések. 

 

– Ha néhány felheccelt sportoló és szakmai vezető a személyes sértettsége okán nálunk 

ekkora tüzet tud gyújtani, mi lenne, ha ez más sportterületen is elindulna? Én könnyű célpont 

vagyok, mert az adataink nyilvánosak, működésünk átlátható. 

 

– Arra céloz, hogy máshol is akadnak visszaélések, csak nem látszanak? 

 

– Én arra célzok, hogy nálunk minden tétel nyilvános. Az elnökség 2007-ben fogadta el a 

marketingkoncepciót arról, hogy bárki külsős, aki támogatást hoz, húsz százalék jutalmat kap, 

ha belsős, tízet. Cserébe nincs reprezentációs költség, éttermi vagy társadalmi 

szerepvállalásról szóló számla. Szponzort szerezni komoly munka: nem állnak sorba, hogy 

hadd adjanak pár milliót. 

 

– Főleg, ha nem tudják, mire költik a pénzüket. A Coca-Cola a minap vonta vissza a 

támogatását. 

 

– Minden támogatást arra költünk, amire adják. A Coca-Cola nem hatszázmilliót adna, ahogy 

a sajtóban megjelent, hanem hatszázezret. Ráadásul szeptemberben fizették volna. A 

terméktámogatást pedig nem függesztették fel. 

 

– Ön viszont visszafizette a 2012-ben az MPB-től kapott hárommilliós devizatörlesztését. 

A botrány miatt adta vissza a pénzt? 

 

– A 2012-es beszámolónkat és az elnökség munkáját a felügyelőbizottság oly mélységben 

ellenőrizte, hogy ezt a határozatot még külön megemlítette a jelentésében. A pénzügyi 

beszámolót pedig könyvvizsgáló ellenőrizte. Nem szokás, de külön sorban feltüntettük az 

összes elnöki juttatást, amelyben a fizetésem mellett az ominózus hárommillió is szerepelt. 

Ezt 2012-ben mindenki, a közgyűlési szereplők is látták, az adatokat nyilvánosságra hoztuk, a 

honlapunkon azóta is megtalálhatók. 2015 előtt senkit nem zavart, nem látták etikátlannak. 

 

– Ön szerint nem az? Jómódú ember hírében áll, azt mondják, éttermeket üzemeltetett a 

Balatonon. Miért kellett ez a hárommillió a parasportolók pénzéből? 

 

– Most ítélünk meg egy 2012 év eleji határozatot az akkori körülmények figyelmen kívül 

hagyásával. A kormány döntése nemzetgazdasági ügy volt, sokan éltek vele: köztisztviselők, 

közalkalmazottak jutottak hozzá ehhez a segítséghez. A kórházigazgatóról senki nem mondja, 

hogy a fizetésével a betegellátástól veszi el a pénzt, ahogy azt sem, hogy az iskolaigazgató a 

gyerekektől vagy a Pető Intézet vezetője a mozgássérültektől. Csak az én esetemben 

szajkózzák, hogy elveszem a parasportolóktól a pénzt, mintha nem tettem volna le az asztalra 

semmit. Miközben az elnökség – az alelnök úr javaslatára – 2012-ben úgy döntött, hogy a 

munkavállalóknak biztosítja ezt a lehetőséget. Az elnöki feladatot 2007-től 2012-ig társadalmi 

munkában láttam el, napi tizenegy-tizenkét órában. A vállalkozásaimat kezdtem leépíteni, a 



balatoni vendéglátásból 2008-ban kiléptem. Kislányom született, és az MPB mindennapi 

feladatai egész embert kívántak. 2010-ben még stabilak voltak a cégeim, de 2012 a hazai 

sportrendszer átszervezésének éve, a sporttörvényt ekkor módosították, a kvalifikációs 

versenyek és a paralimpiai előkészületek mellett más feladat nem fért bele. A 2007-es és a 

2010-es anyagi helyzetemet a 2012-essel összevetni nem reális. Jólesett az elnökség segítsége. 

Úgy éreztem, a munkámat, az elhivatottságomat ismerték el. 

 

 
– Nemet is mondhatott volna. 

 

– Talán azt kellett volna. De akkor úgy éreztem, megérdemlem ezt a pénzt a munkámért. Azt 

pedig én kértem, a fizetésem legyen a szakmai minimálbér, azaz alig hetvenezer forint. Nem 

az én érdekemben hozott az elnökség ilyen döntést. A munkaviszonyomat a közgyűlés később 

határozta meg. Az akkori körülmények ismeretében az MPB dolgozóinak a helyzetén 

szerettek volna segíteni. Paralimpia előtt nyolc hónappal nem lehetett kockáztatni, hogy az 

MPB működésével bármi probléma adódjon, munkatársak menjenek el. Jól döntött az 

elnökség, amikor ezt a döntést meghozta? Szerintem igen, hiszen a munkára tudott mindenki 

összpontosítani. Eredményesek voltunk, pénzügyi helyzetünk stabilizálódott, soha nem látott 

szponzori bevételeket értünk el és rengeteg juttatást tudtunk adni a sportolóknak. Minden 

kvalifikációs versenyre a sportági vezetők által kijelölt valamennyi sportoló el tudott utazni. 

Nem csak a paralimpiai résztvevők támogatását tudtuk biztosítani. A paralimpiára 

visszakerült értelmi fogyatékos sportolók helyzetét is megfelelően kezeltük és elindítottuk a 

nemzetközi kategorizálási folyamatokat. Nemzetközi kapcsolatainkat erősítettük, aminek 

2013 évben jelentős eredményei lettek. 

 

– Mi érdeke fűződött bárkinek is felrúgni ezt az ideális helyzetet? 

 

– Személyes sértettség is fellelhető. Zachár Attila, az erőemelő szakbizottság vezetőjének 

munkáját márciusban megköszöntük, mert a sportág integrációja tíz hónap alatt 

megnyugtatóan rendeződött. De neki további személyes ambíciói voltak. Egyezkedett az 

eltávolításomról Nagy Zsigmonddal, a MOB nemzetközi igazgatójával, aki az emlegetett 

belső levelezésben leírta: meg kell buktatni Gömörit. Társult hozzájuk egy harmadik operatív 

szereplő, egykori gazdasági igazgatóm, Kovács Brigitta, aki most roadshow-zik ellenem a 

médiában. 

 

– Ő is megsértődött? 

 

– Igen. Mert a paraolimpiai előkészületek során nem őt javasolnám csapatvezetőnek, hanem 

egy másik kolléganőt. Mexikóba kötelező volt kiutaznunk a verseny előkészületei miatt, ő 

nem jött velem. A jelenlegi híreszteléssel kapcsolatban csak egy történet Brigittáról. Tenerifén 

kint ültünk az edzőközpont teraszán, amikor megjegyeztem neki, milyen jó, hogy itt tizenegy 

hónapos a szezon, és úgy vennék itt egy apartmant. Erre mi jelent meg most a sajtóban? Hát 

az, hogy több házam is van Tenerifén. Később tudtam meg, hogy Brigitta gyűjtött és adott ki 

rólam adatokat, pedig tizenhat éve ismerem és hat éve dolgoztunk együtt. Karaktergyilkosság 

ez a legdurvább fajtából. Nem bonyolult a történet. Elindul két fajsúlyos ember, az egyik a 

sportban, a másik az üzleti életből szeretne sportvezetői pozíciót. Célként fogalmazzák meg, 

és találnak egy sértett belső informátort, aki feltételezhetően kap egy visszautasíthatatlan 

ajánlatot, közben bejön még egy minisztériumi szál is, az egykori kolléganőm, most sportért 

felelős államtitkárság szakértője, Tamás Henriett, és ő is segít nekik. 

 



– Tamás Henriett? 

 

– Igen, annak idején ő volt az egyik szövetség főtitkára, Brigi a pénztárosa. Jól ismerték 

egymást, barátnők. 

 

– Az említett tábor szereplői önt már beperelték azért, mert nyilvánosságra hozta a 

belső levelezést és személyes adataikat. És van egy másik olvasat: a sportolóknak alig 

jutott támogatás, ön pedig még a devizahitelét is a parapénzből finanszírozta. 

 

– Ez nem így volt. Nem én finanszíroztam és nem a parapénzből. 2012 évben milyen 

feladatokra nem jutott támogatás? Versenyeztetés, sporteszközök, edzések, sportegészségügyi 

szűrések, vitaminok. Minden sportszakmai vezető által tervezett szakmai programot 

megvalósítottunk, támogattunk. Minden hozzánk érkezett szociális kérést teljesítettünk. 

Tanulmányi ösztöndíjat biztosítottunk, fizetéskiegészítést adtunk. A sportolók még 

tisztálkodási beszerzésükhöz is külön támogatást kaptak. Minden érintettnek jutott új kerekes 

szék. Volt, akinek kettő! Nem a szakmai program hiánya miatt vannak rossz helyzetben a 

parasportolók, hanem azért, mert a Gerevich-ösztöndíj ügyében nem tudunk előrelépni. A 

MOB-bal sokat ütköztem, ebben az ügyben nem a falig mentem el, hanem a falon túl – ezért 

is tört be a fejem. Megegyeztünk a MOB-bal, hogy ötvenmilliót kapunk, majd ezt simán 

áthúzták. 

 

– Miért? 

 

– Őket kell megkérdezni. Az elküldött anyagunkat indokoltnak találták, és mégsem léptünk 

előre. Pedig remek szakmai dokumentumot tettünk az asztalra, ötven helyett mégis mindössze 

harminckétmilliót kaptunk. 

 

– Hogy jön ez az ön botrányához? 

 

– A sportolók nélkülözése lépten-nyomon elhangzik. Emiatt is támad most néhány 

parasportoló. 

 

– Nehéz követni. 

 

– Május elején hívtak a Hír TV-től és az RTL Klubtól, pont ugyanazokkal a kérdésekkel 

kerestek. Azt mondták, vannak számláik, szerződéseik, kimutatásaik rólam. Vagyis kikerültek 

a sajtóhoz az iratok. Kértem a felügyelőbizottságot, újra nézzen át mindent érintett kérdést. 

De ez még mindig csak fotelforradalom lett volna. Kellett, ami továbblendíti a sztorit, mert 

„egy kiskirálykodó elnök kisstílű stiklije” ma már nem viszi át az ingerküszöböt. Ráadásul 

ilyen kis összegnél? A karcagi „bróker Marcsi” esetében milliárdokról van szó, a Quaestor-

ügyben sok milliárd tűnt el, mégis csupán egy hétig volt téma a sajtóban. Az én esetem három 

hete van napirenden. 

 

– Mi az új szál, ami miatt a média tovább forgatta az ügyét? 

 

– Mondjuk akkor ki: a politika. Talán véletlen, hogy rögtön a botrány kirobbanása után 

vasárnap Szilágyi képviselő úr sajtótájékoztatót tartott? 

 

– Pillanat. Ugye a jobbikos Szilágyi Györgyről, a párt sportkabinetjének vezetőjéről 

beszélünk? 



 

– Róla, pedig nem emlékszem, hogy a múltban akár nemzetbiztonsági, akár EU-, akár 

gazdasági ügyben a hétvégén hívták volna a sajtót. Ráadásul Szilágyi képviselő úr egy éve 

még dicsérte a munkánkat. És így tett Kunhalmi Ágnes is, aki a sajtótájékoztatója előtt két 

héttel a bizottság előtti beszámolóm után odajött hozzám. Azóta sem hívott fel, csak 

sajtóhírekre alapozva járja az orgánumokat. 

 

– Miért lenne érdeke, ahogy ön mondja, ilyen piti ügyekbe belemásznia a politikának? 

 

– A Jobbik kormányváltó erő szeretne lenni. Mi kell hozzá? A masszív szélsőséges bázis 

megtartása mellett több szavazat középről, amihez liberálisabb arcot kell mutatni. Hogy lehet 

az ilyen szavazókat megmozgatni? A fogyatékkal élők társadalmi csoportja egy ilyen terület. 

Hallható az is, hogy Deutsch Tamás MPB- és MOB-alelnök mondjon le. A sport stratégiai 

ágazattá vált, a szakszövetségek élén egyre több politikus áll. A sport remek felület, 

szerethető, könnyen kommunikálható, jól jöhet a választások idején. Egyébként más 

szövetségeknél is elindult a térhódítás. Az ellenem zajló palotaforradalom szereplői arra 

számítottak, pár nap után felmondok, és vége. De nem tettem, hiszen a lelkiismeretem tiszta, 

nem pakolok össze és nem szaladok el. Ha lemondok, az olyan, mintha menekülnék a 

felelősségre vonás elől. És a folyamatban lévő feladatokat is vinni kell. Ugyanaz a pár 

sportoló nyilatkozik negatívan mindenhol, a többiektől meg kapom az üzenetet, hogy tartsak 

ki, csak ők nem mernek megszólalni. Sokan támogatnak, jót és jól csináltunk, jogállamban 

élünk: a mandátumomat a közgyűléstől kaptam, a lemondásomat is nekik ajánlom majd fel. 

És nem politikai szereplők hangzatos felszólításaira. 

 

– Lemondásra buzdította Lázár János is, aki a kormány második embere. Nem szimpla 

politikai szereplő. 

 

– Nem ismeri a tényeket. Lett volna lehetősége tájékoztatást kérni tőlem, nem tette. 

 

– Gémesi György is az elnökség távozását kérte. 

 

– Kudarcosan, csődhelyzetben hagyta ott a vívószövetséget, majd 2012-ben kérte, támogassuk 

MOB-elnökségi taggá választásában. Rá szavaztunk. Majd egyetlen indítványunkat sem 

támogatta. 2012 óta összesen ha ötször láttam elnökségi üléseken. 

 

– Borkai Zsolt MOB-elnök pedig közleményében kérte, mondjon le. 

 

– Ha a honlapjukra kitett, amúgy jól megírt szöveg címét, hogy mondjon le, kicserélem arra: 

kitartásra biztatom, a szöveg akkor is megállna. Mint a „királynőt megölni nem kell félnetek 

jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem” – attól függ, hova teszem a vesszőt. Borkai 

Zsolt sem hívott fel, nem tájékozódott, a Gerevich-ösztöndíj miatt pedig korábban sokat 

ütköztünk. Én Hruscsov módjára a cipőm sarkával ütöttem az asztalt, hogy márpedig ez jár a 

sportolóknak. Divattá vált belém rúgni. 

 

– A felügyelőbizottság viszont lemondott. 

 

– A közgyűlés által megválasztott független testület, nagyon jó szakemberek. Nagy feladat és 

nyomás volt rajtuk. Még el sem készült a jelentésük, már követelték lemondásukat. Úgy 

tudom, a tagokat telefonokkal zaklatták. 

 



– Kik? 

 

– Újságírók, sportolók. Én három hét alatt kilenc kilót fogytam, a kolléganőm nyugtatókon él, 

a kislányát bántják az iskolában. A média hatása döbbenetes, miközben egy szűk csoport 

manipulálja. Kapnak egy anyagot, és szenzációként tálalnak valamit, ami nem az. Például itt 

van ez: üzemanyag nyolcmillió, s felsorolva a tételek 2013–2015 között. Csak épp közte 

többek közt ott a hárommilliós tétel: buszkártérítés. És az állításokkal szemben nem 

háromszázezer, hanem átlag hetvenezer a havi üzemanyagköltségem. Szerveztünk már Szaúd-

Arábiába és Miamiba 16 sportolónak edzőtábort 14 millióért. Most kivittünk Tenerifére 49 

embert 24 millióért. Tényleg az én hibám, hogy „felszedettem a linóleumot és szőnyegpadlót 

tetettünk le”? Nagyravágyó vagyok, csak mert nagyra hivatott szervezetet szeretnék 

létrehozni? Itt az irodában minden bútor, még a virágok is az én tulajdonom, a falon a 

dédnagyapám faliórája. Mindent a másik irodámból hoztam, hogy erre ne költsünk, de legyen 

megjelenésünk. Ha valaki fogyatékos emberekkel foglalkozik, annak „mezítlábasnak kell 

lennie”? Csak társadalmi munkában hiteles az ember? 

 

  

 

 

HŰTLEN KEZELÉS A GYANÚ GÖMÖRI ELLEN 

Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője azt közölte a Magyar Nemzettel, hogy a 

Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke, Gömöri Zsolt ellen a szervezet elrendelte a 

nyomozást, amit a XIV. kerületi rendőrkapitányság folytat majd le. 

 
 forrás: 168ora.hu 

 

 

Lehet ennyi vízben zuhanyozni? És bizony, hogy lehet! 

 
Az idén hetedik alkalommal rendezték meg Budapesten a Magyar Innovációs 

TechShow-t (angol rövidítésével HITS-et), ahol a digitális ipar hazai újdonságait és 

legizgalmasabb fejlesztéseit ismerhették meg az érdeklődők.  

 

A rendezvény főszponzora a Magyar Telekom. 

Az innovációk között találkozhatunk az 5Litres alkalmazással, amelynek segítségével 

kényelmesen lezuhanyozhatunk az átlagosan használt vízmennyiség egytizedéből. A Route4u 

a kerekesszékes közlekedést segíti a felhasználók által automatikusan generált térképekkel. A 

Moow különleges eszköz és alkalmazás, amely a tehenek gyomrának PH-értékét ellenőrzi 

szonda segítségével, még időben kiderül, ha egy tehenet az elsavasodás veszélye fenyegeti. A 

Beerides az utazások alkalmával a reptéren hagyott autók hasznosítását segítő alkalmazás. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

 

 

 



 

Nyugalmas nyugdíjas évek 

 
A korábbi évek számos változást hoztak a járulékokkal kapcsolatos szabályozásban, ami 

érintette a nyugdíjasokat is. A rokkantsági nyugdíjban részesülők esetében például 

meghatározó szempont lett az, hogy az illető egyébként elérte-e már az öregségi nyugdíj 

korhatárát vagy sem. Szankciókkal járhat az, ha egy cég nem veszi figyelembe az új 

szabályokat. 

 
Aki elérte a nyugdíj-korhatárt, az továbbra is rokkantsági nyugdíjban részesült, aki viszont 

nem, az rokkantsági ellátást kapott. A megváltozott járulékszabályok miatt viszont ez azt 

jelenti, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő személy nem minősül nyugdíjasnak, így 

egyéni vagy társas vállalkozói tevékenysége alapján járulékfizetési kötelezettség terheli, 

ellentétben az adózási szempontból továbbra is nyugdíjasnak számító rokkantsági nyugdíjban 

részesülő személytől, aki vállalkozási tevékenységét ún. kiegészítő tevékenységet folytató 

egyéni vagy társas vállalkozóként végezheti. 

 

A vizsgálatok során a NAV revizorai találkoztak már olyan társasággal, amely a megváltozott 

szabályokat nem megfelelően értelmezte, és rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezetőjét 

kiegészítő tevékenységet végzőként kezelte. A cégnél tévedés miatt csaknem 1 millió 300 

ezer forint adóhiányt állapított meg a NAV. 

 
forrás: promenad.hu 

 

 

 

Beteg lányáért is tanult Gabriella 

 
Öt gyermeket nevel férjével, tejgyárban emelgeti a ládákat, pszichológusnak, 

fejlesztőpedagógusnak képezte magát, tervezett szenzomotoros tréninget, Ayres-terápiát 

tanult a szegedi Gálosi Gabriella, hogy értelmi fogyatékos lányának minél 

egészségesebb, teljesebb, boldogabb életet biztosítson. 

 

Az újszegedi ligetben, munka és a napi úszás után szakít időt arra Gálosi Gabriella, hogy a 

családjáról, nehézségekről és örömökről, küzdelemről és kitartásról meséljen lapunknak, 

mielőtt hazaér rokkantnyugdíjas férjéhez és öt gyermekéhez, ahol kezdődik a második 

műszak. 

 

Küzd a társadalmi elfogadásért 

A paksi születésű, Szegeden élő, 49 éves édesanya részt vett az SZTE Egészségtudományi és 

Szociális Kara társadalmi érzékenyítő programján május elején, ahol „könyvként lehetett őt 

kikölcsönözni", hogy az „olvasó", azaz a beszélgetőtárs jobban megértse, hogyan küzd a 

társadalmi elfogadással az, aki a normáltól eltérő életet él. – Sokszor néznek rám az emberek 

úgy, mintha az én hibám lenne, hogy Anna értelmi fogyatékos – kezdi Gabriella. Pedig a 24 

éves lány teljesen egészségesen született, öthetes korában agyhártyagyulladást kapott, 

amelynek a következménye, hogy középsúlyosan értelmi fogyatékos és gyengén látó lett.  

 

– 40 fokos láza volt, nem tudtam felébreszteni, rohantam vele az ügyeletre, ahonnan a 

kórházba irányítottak. Bevallom, amíg nem vehettem kézbe, be sem mentem hozzá, annyira 



fájdalmas volt üvegfalon keresztül csak nézni, és nem megérinteni a tehetetlen kislányomat – 

meséli Gabriella. Kétéves koráig teljesen normál ütemben fejlődött Anna, beszélt, megtanult 

járni, bár ebben a budapesti Katona Ferenc neurológus segítségét is kérték. Bátyja, a két évvel 

idősebb Balázs vele együtt csinálta a gyakorlatokat, ez motiválta a kislányt is.  

 

Még a bölcsiben sem voltak vele magatartási problémák, de az oviban már nem vállalták 

egész napra dühkitörései miatt. Nehéz időszak volt ez Gabrielláéknak: kiderült, hogy Anna 

szellemileg maradandó károsodást szenvedett a betegségben. Ekkorra már megszületett a 

harmadik gyerek, András is. 

 

 

Versenyfutás az idővel 

Hogy jutott ideje magára a tanulás, kertes ház, egy beteg és két egészséges gyerek mellett? – 

kérdeztem hitetlenkedve az édesanyától. – A gondolataim sem voltak az enyémek, nemhogy 

az időm. Annával napi 5-ször 20 perc értelmi fejlesztést, emellett látás- és mozgásfejlesztést 

csináltam, és ott volt még a másik két gyermek, akiket nem akartam elhanyagolni – emlékszik 

vissza. 

 

Ez volt a fordulópont az életében. Rájött, csak akkor tud segíteni a lányán, ha maga is 

szakemberré válik. Pszichodrámát és egyéni önismeretet is tanult, mielőtt 2001-ben elvégezte 

a pszichológia szakot Debrecenben. Emellett fejlesztőpedagógusnak is tanult, és a tervezett 

szenzomotoros tréninget, illetve az Ayres-terápiát (eszközös torna – a szerk.) is elsajátította. A 

megszerzett tudás nemcsak Anna nevelésében segíti, önkéntes munkában a Kipp-kopp oviban 

is végez Ayres-terápiát.  

 

– Nagyon okos lány Anna, 5 évesen már tudott olvasni, és nem hitték el, hogy nem én 

tanítottam, a bátyjával játék közben tanulta meg a betűket. Most nyelvtanból és ének-zenéből 

a legjobb, a Waltner Károly Otthonba jár – mesél lányáról Gabriella, akinek már többször 

javasolták, hagyja a bentlakásos iskolában a lányt, de hallani sem akar róla. 

 

– Akkor a legnehezebb Annával, ha dühös lesz valamiért, és ez általában valaminek a 

megsemmisülésével, tönkremenetelével, a rendszeresség, a szimmetria, a napi rutin 

megbomlásával kapcsolatos nála – vallja be az édesanya. Az idegenektől, a buszozástól is 

ódzkodik, de ezt a félelmét naponta le kell küzdenie. A családnak nincs autója, az édesapa, 

Ferenc kíséri az iskolába busszal. 

 

Nehézségek és munkamegosztás 

– A férjem nélkül nem tudom, hol lennék már. Fogalmam sincs, melyik évben esküdtünk, de 

nem ez a lényeg, hanem az, ha egyikünk elcsügged, elfárad a nevelésben, ott a másik, aki 

leveszi a válláról a terhet, és a tenyerén kiemeli, tartja a gyerekeinket, ha árad a folyó.  

 

Gabriella sajnálja, hogy 4 fiának át kell élnie Anna betegségének minden negatív 

következményeit: erőszakosságot, kiszámíthatatlanságot. De az biztos, mind nagyon szeretik. 

A két kisebb testvér, a 15 éves Gergő és a 9 éves Csabi is megérti majd a problémát, ha 

nagyobbak lesznek. Egy biztos: olyanfajta toleranciát, felelősségtudatot, értékrendet tanulnak 

a családban, amely már kezd kihalni a társadalomból. A házimunkából is mindenki kiveszi a 

részét. A kert rendben tartása Gabriellára marad, amit nem bán, mert ott tud kikapcsolódni, 

hiszen ahogy viccesen megjegyzi: „a növény nem beszél vissza". 

 



– Anna betegsége miatt sokáig lázadoztam, megkérdőjeleztem az isteni gondviselést. Mért 

pont mi jártunk így? Azonban úgy látom, hogy Anna így is képes rá, hogy a tanítómesterem 

legyen. Nélküle biztos könnyebb lenne az életem, de nem ugyanaz az ember lennék, aki 

vagyok – mondja az édesanya. 

 

Gabriella álma, hogy több sérült gyereken is segíthessen terapeutaként. Pszichológusként is 

szeretne dolgozni, bár tudja, a sokéves főállású anyaság nem tesz jót a karriernek. – Úgy 

érzem viszont, hogy ez a tudás nem veszhet el, más családoknak is kellene juttatni belőle, 

bárhogyan, mentorként, lelki segítőként, gyermekgondozóként. Addig is keresem a nehéz 

napokban a békés pillanatokat. Ha erőre van szükségem, ezt szoktam énekelgetni: „Mindig 

menni, meg nem állni, életünkön át, életünkön át. Arra születtünk, hogy napsugárba 

kapaszkodjunk, nem baj, hogyha fáj, nem baj, hogyha fáj…" 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Fogyatékos diákokat segített az MNV 
 

Nagy sikerrel ért véget a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége 

által május végén megrendezett XVII. Országos Diáksport Fesztivál.  

 

A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban szervezett FODISZ Országos Diákolimpiai 

döntőre érkező 800 fogyatékkal élő diák utaztatásában a VOLÁN Társaságok egyesülésével 

ez év januárjában létrejött régiós közlekedési központi társaságok nagy támogatást 

biztosítottak a FODISZ részére. 

 

Több hetes szervezőmunka előzte meg az együttműködést, amelynek során a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő 7 Közlekedési Központi társaság lehetővé tette a 

FODISZ részére, hogy több mint 800 fogyatékkal élő diák az ország számos pontjáról 

kedvezményesen utazhasson el a Zánkán megrendezett Országos Diákolimpiai Döntőre. 

 

 

 
 



busztársaságok részéről a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. végezte a több mint 20  

autóbusz logisztikai megszervezését, amelynek eredményeképpen a fogyatékkal élő diákok 

kényelmes körülmények között utazhattak Zánkára. 

 
forrás: hirhatar.hu 

 

 

 

 

SÁRKÁNYHAJÓ KUPA A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKÉRT 
 

TÖBB SZÁZ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ ÉS ÉP EMBER SZÁLLT VÍZRE EGY 

KÜLÖNLEGES SPORTESEMÉNY ALKALMÁVAL A VELENCEI-TAVI VÍZI 

SPORTISKOLA (VVSI) ÉSZAKI EVEZŐSPÁLYÁJÁN. 

 

Az NTONE Alapítvány és a VVSI szervezésében immár második alkalommal rendezték meg 

az Ntone – VVSI sárkányhajó kupát, melynek rendhagyó jellegét az adta, hogy a 

fogyatékossággal élő sportolók ép társaikkal és szociális intézmények dolgozóival alkotott 

közös csapatokban szálltak vízre.  

 

A rendezvényen részt vett Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki hangsúlyozta: nagyon 

fontos, hogy a fogyatékossággal élők a tömegsportokban, azon belül a vízi sportokban is 

sikereket tudjanak elérni. 

 

A közösségi programok és a verseny öröme pedig mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

fogyatékossággal élők átéljék az együtt sportolás felszabadító élményét – tette hozzá. 

 

A fogyatékossággal élők elfogadása rendkívül fontos, melyben nagy szerepe van a VVSI 

rendezvényeinek, ugyanakkor a „Komplex rehabilitáció Gárdonyban” című projekt keretében 

a VVSI agárdi telephelyén megépülő létesítmény is ezt a célt szolgálja – emelte ki 

köszöntőjében Deák Csaba, a projektet lebonyolító Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit 

Kft. ügyvezetője. 

 

Nagy János főszervezőtől megtudtuk, az NTONE Alapítvány és a VVSI együttműködése 

hosszú időre nyúlik vissza. A mostani rendezvényt a vízfelület rendelkezésre bocsátásával, 

valamint szakmai stáb és a sérültek számára is biztonságos hajók biztosításával támogatta a 

VVSI. 

 

A fogyatékossággal élők számára a VVSI hamarosan elkészülő agárdi komplexuma további 

izgalmas és biztonságos, szervezett sportolási lehetőségeket is kínál majd. 

 

Az egyedülálló létesítményben arra helyezik a hangsúlyt, hogy a mozgássérülteket 

felkészítsék a minél aktívabb, minél önállóbb életre. 

 

A Motiváció Alapítvány munkatársai részt vettek a II. Ntone - VVSI Sárkányhajó Kupa 

rendezvényét. Sőt, az első helyezésért járó kupát el is elhozták. 

 

- Fantasztikus élmény volt, mert ezen a vízparti, vízi rehabilitációs sportrendezvényen az 

aktív életet élők a fogyatékossággal élőkkel, valamint a szociális intézményekben dolgozó 



szakemberekkel együtt alkottak közös csapatokat – mondta Zalabai Péterné, a Motiváció 

Alapítvány képviselője. 

 
forrás: sportmindig.hu 

 

 

 

NEM VISZIK EL A BUSZOK AZ ELEKTROMOS KEREKESSZÉKESEKET 
 

 

Elképesztő! Biztonsági okokból nem szállítják el az elektromos kerekesszékeseket a helyi 

buszok. Állítólag nem biztonságosak, pedig az OEP írja fel. Eddig azok voltak. Hajrá 

civilizáció! 

 

 Panasszal fordult a Hírösvényhez egy kecskeméti mozgássérült és parasportoló, mert van, 

amikor több mint egy órát vár arra, hogy alacsony rámpás (Volvo és Mercedes hibrid) 

autóbusz érkezzen a vonalán.  Ez lenne számára a kisebbik baj, de mostanában volt olyan 

buszsofőr, aki azt mondta neki, hogy nem viszi el, mert felrobbanhatnak az elektromos 

kerekesszékének az akkumulátorai. És persze ott hagyta. A másik esetben egy sofőr azt 

mondta neki, egy kerekesszékes már van fenn a buszon, többet nem vihet el biztonságosan. 

 

A férfi csak annyit kérdez, tehet ő arról, hogy kerekesszékes és állítólag nem biztonságos az 

Országos Egészségpénztár által felírt és forgalmazott elektromos kerekesszéke, hiszen nem is 

igényelhetne mást. Hozzátette: amúgy meg hét éven keresztül elvitték a buszok, addig nem 

volt veszélyes, csak napjainkra lett azzá? 

 

Mégis hogy van ez? 

 

A panaszos olvasónk úgy véli, leginkább azért van mindez, mert a sofőrök utálnak kiszállni  a 

fülkéből és leengedni neki a rámpát, nem egyszer szitkozódnak és csapkodják dühükben a 

felszállást segítő eszközt. 

 

Természetesen megkérdeztük a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-ét (DAKK), hogy 

miként is van ez mozgássérült sorstársainkkal, amelyre  a következő nem szívderítő választ 

kaptuk. E szerint az új szabályzatuk szerint az elektromos kerekesszékesek maradjanak az 

utcán, mert ha valaki nem tudja őket hazavinni, a helyi buszok nem fogják. 

 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. állásfoglalása: 

 

Az Üzletszabályzat rögzíti a menetrendszerinti járatok igénybevételének lehetőségét, melynek 

feltétele, hogy a járatot mozgásukban korlátozott személyek által is igénybe vehető 

alacsonypadlós, rámpával felszerelt autóbusz végezze. Ennek megvalósulása értelmében 

társaságunk felé a tervezett utazást megelőzően 36 órával korábban az utazási szándék 

bejelentésével társaságunk gondoskodik a megfelelő műszaki kialakítású autóbusz 

közlekedtetéséről. 

 

A mozgásukban korlátozott személyek utazását lehetővé tevő járművek vonatkozásában a 

járművek belső utastere olyan kialakítású, hogy egy autóbuszon egy időben egy kerekes-

székes szállítható biztonságosan, rögzített állapotban. A rögzítést lehetővé tevő ún. visszatartó 

rendszer kialakítása a kézzel hajtott kerekesszékhez került méretezésre, kialakításra. A kézzel 



hajtott kerekesszék kialakítás eltér az elektromos meghajtásútól, ugyanis ezeken (elektromos 

mopedeken) gyárilag nincsenek kialakítva azok a pontok, melyeknél az üzemképes 

összeszerelt állapotban történő szállításuk során - menetrendszerinti autóbuszokon - 

szükségszerű rögzítésük biztonsággal megoldható lenne. 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy állásfoglalás, bírósági határozat született az alkalmas típusok 

körére vonatkozóan, mely eszközök szerkezetileg, rögzíthetőség, fékezhetőség szempontjából 

megfelelnek a biztonságos szállítás feltételeinek. Az elektromos mopedek (EL-GO, Elektra, 

Berko stb.) autóbusszal történő szállításra nem alkalmasak. 

 
forrás: hirosveny.hu 
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                 A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Hülyén hangzik egy vaktól, de vizuális típus vagyok 
 

 

„Tudom, hogy a páromnak milyen az illata, tudom, hogy borostás, és onnantól kezdve 

már jó” – mondja a 16 éves korában megvakult Antónia, aki épp úgy szeretne gyereket, 

teljes életet, mint bármely látó társa. 

Hogyan alakul ki a vonzalom egy vak személynél? Lehet-e általánosságban beszélni a 

vakok társkeresési szokásairól? - a HVG cikkéből kiderül.  

 

A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.  

 

„Hogyan képzelem én azt, hogy egy férfi bármikor is megkívánhat engem? Mi vakok, 

valóban vagyunk annyira felelőtlenek, hogy gyereket vállaljunk? Hogyan fog gondoskodni 

róluk? Honnan tudja, hogy a párja nemcsak megjátssza az orgazmust?” Nem tudom, én 

hogyan reagálnék, ha nekem tennék fel ezeket a kérdéseket, de Antónia nem jött zavarba. „Az 

orgazmusnak vannak biológia jelei, egyébként pedig, ön honnan tudja, hogy a párja nem 

játssza meg az orgazmust?” – reagálta a Láthatatlan kiállításon feltett kérdésekre a 

vendégének.  

 

Most 24 éves, tizenhat éves korában vakult meg magas szemnyomás következtében. Tizenkét 

műtétet is végeztek rajta, de a látása folyamatosan romlott, nem tudták megállítani. „Egy ideig 

úgy láttam, mint a férfiak: a fehér színt felismertem, de a bézst a tojáshéjszíntől nem tudtam 

megkülönböztetni” – emlékszik vissza a műtétek közötti időszakra. Ma a fantomlátását 

használja arra, hogy elképzeljen dolgokat. „Hülyén hangzik ez egy vak szájából, de nagyon 

vizuális típus vagyok. Sokáig láttam és használtam is a látásom, megmaradtak dolgok, 

sokszor elkezdem vizualizálni a körülöttem lévő dolgokat.”  

 

Antónia az internetet felolvasó programmal használja. Egyedül él, dolgozik, hangszereken 

játszik, fent van Facebookon, és festi a haját, mert a sok altatástól és műtéttől őszülni kezdett. 

Ha a párja kupit hagy a lakásban, ugyanúgy észreveszi, mint bárki más, és ugyanúgy szeretne 

családot és gyerekeket, mint a legtöbb nő. „Persze józan ésszel, ha belegondolok, meg fogom 

tudni különböztetni a gyerekeimet a másikétól, de mi van, ha épp a másikét viszem haza az 

óvodából? Valószínűleg nem ez fog történni, de ha mégis, majd otthon szól az apjuk, hogy ez 

nem a mi gyerekünk” – meséli nevetve, amikor a gyerek témát firtatjuk.  

 

Egy férfi illata  

 

Ebben a látásorientált világban, ahol minden a külsőségekről szól, egy egész iparág épült a 

társkeresésre. Sokszor az alapján ítélünk meg valakit, hogy van felöltözve, jól fésült-e, 

mennyire ápolt, de egy vak személynél hogyan alakul ki a vonzalom? „Fontos, hogy milyen 

az illata. Ha valakinek nincs jó illata, azzal nem fogok elkezdeni ismerkedni. Amikor 



elkezdünk beszélgetni, nagyjából sejtem, hogy milyen magas, ha megérintem, tudom milyen a 

testalkata. A külső később lesz számomra információ, például az, hogy milyen az öltözködési 

stílusa, de a barátnőim mindig nagyon készségesek a témában. Tudom, hogy a páromnak 

milyen az illata, tudom, hogy borostás, és onnantól kezdve már jó. Nekem az Andris tetszik, 

még ha ez furán is hangzik.”  

 

Antónia minden barátja látó volt, nem tudja elképzelni, hogy a párja is vak legyen. „Nem 

lehet általánosságban beszélni a vakok közötti párkeresésről, mert én is ismerek olyat, aki 

csak úgy tudja elképzelni az életét, ha a párja is vak. De két vak embernél azért felmerül a 

kérdés, hogyan mennek el a strandra, hogyan jönnek ki a vízből úgy, hogy meg is találják a 

cuccukat harmadik személy nélkül?”  

 

Majd én viszem a botod  

 

Antónia teljesen önálló, egyedül közlekedik, de volt olyan eset, amikor ő is eltévedt. A 

segítségnyújtásnál gyakran a látók nem tudják, hogyan reagálják le a helyzetet. „Az érintés 

nálunk a szemkontaktus, akkor fogom tudni, hogy hozzám beszélsz. De ez nem azt jelenti, 

hogy hajlandó vagyok elviselni, ha megsimogatnak, mint egy kiskutyát. Attól nem leszek 

cukibb. Volt olyan eset is, hogy jött egy néni és azt mondta, majd én viszem a botod.”  

 

„Ott kezdődik a baj, amikor beszélgetünk valakivel, és egyszerűen nem tud túllendülni azon, 

hogy vak vagyok. Ez nem arról szól, hogy valaki figyelmes próbál lenni, hanem mikor 

megkérdezi, hogy biztosan le tudsz-e lépni a villamosról? Persze, nem a lábam fáj” – hozza 

fel példának a helyzetet, amikor a vak embert sokkal bénábbnak gondolják a látók, mint 

valójában.  

 

A mostani párját egy szórakozóhelyen ismerte meg. „Elmentünk még egy kör sörért, és 

kértem, hogy hadd karoljak bele. Erre ő azt válaszolta, nem szereti, ha belekarolnak, oldjuk 

meg máshogy, nekem csak azért kell valaki, hogy tudjam tartani az egyensúlyom. Először 

nem akartam hinni a fülemnek. Megdöbbentem azon, hogy valaki ennyire normálisan reagál 

le egy ilyen helyzetet. Végül ő ment előttem, közben pedig fütyült, hogy tudjam, merre 

menjek. Nem ömlött ki a sör, és a végén meg is veregette a vállam, hogy na, belehaltál a kis 

piskóta lábaiddal? Akkor úgy helyére került mindent.”  

 

Vakok Magyarországon  

 

Nincs pontos adat arról, hány vak és látássérült él ma Magyarországon és arról sem, milyen 

foglalkoztatottsággal és végzettséggel rendelkeznek. A fogyatékos személyek és ezen belül a 

vakok létszámáról a 2000-es népszámlálás ad valamilyen információt. E szerint 577 ezren 

éltek akkor valamilyen fogyatékkal, bár a szakemberek szerint ez némileg alulbecsüli a 

számukat.  

 

A legnagyobb arányt a testi fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik együttesen (43,6%), 

míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg 10%, a vakok és gyengénlátók aránya 

14,4%. Számuk évente 6-8000-rel nő, úgyhogy napjainkban mintegy 100 ezer vak 

honfitársunk lehet.  

 

Antónia amúgy két helyen is dolgozik, tapasztalata szerint a többi fogyatékkal élő csoporthoz 

képest a vakoknak jobbak az elhelyezkedési esélyeik a munkaerőpiacon. Érdemes 

megjegyezni, hogy nagyon nagy különbségek vannak mind a társkeresésben, mind az 



életmódban azok között, akik születésüktől kezdve vakok, vagy már felnőtt életükben 

vesztették el a látásukat.  

 

Ő egyébként a Láthatatlan kiállítás mellett a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi 

Regionális Egyesületénél is dolgozik, ahol érzékenyítő csoportot működtetnek. A csoport 

tagjai szemléletformáló programokat szerveznek, az elmúlt négy hétben közel hatszáz diákkal 

találkoztak. A céljuk, hogy a vakok és a látók közötti határokat közelebb hozzák, és hogy 

egyszerűbbé tegyék a hétköznapokat.  

 

Amikor elváltunk, megkérdeztem, ő mikor lenne elégedett? „Ha reggel, mikor felkelnék, 

lemennék a botba, és nem nézne rám nyitott szájjal az eladó, hogy te tényleg betaláltál az 

ajtón? 
 

forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 
 

 

Szabályozási területi referens 

 
Jelige: "SZAB" 

 

Feladatok:  

 

- Az E.ON Hungária Zrt. szabályozás-menedzsment feladatainak – az E.ON magyarországi 

társaságainak csoportszintű energiastratégiai, jogalkotási, árszabályozási, piacszabályozási, 

hatósági és iparági érdekképviseleti feladatainak – ellátása, így különösen:  

- Az energia ágazatot érintő szabályozási környezet: a magyar energiastratégiai lépések, az 

energiapiaci- és árszabályozási kérdések, az uniós és magyar jogalkotás, a nemzetközi 

szabályozási környezet és a nemzetközi szervezetek, kiemelten az ACER, CEER és 

Eurelectric tevékenységének folyamatos nyomon követése;  

- Az energetikai szabályozásra irányuló uniós, kormányzati, iparági dokumentumok, 

jogszabály-tervezetek cégcsoporton belüli véleményezésének, hatásvizsgálatának 

koordinálása. Részvétel az E.ON Regulatory Working Group (Szabályozási Munkacsoport) 

munkájában, az érintett szakterületek szoros együttműködésének, valamint a szabályozási 

információk E.ON Csoporton belüli áramlásának biztosítása;  

- Földgáz és villamos energia árszabályozási kérdések kezelése, árszabályozási kalkulációk, 

hatásvizsgálatok, E.ON javaslatok kidolgozása, részvétel döntés-előkészítő 

munkacsoportokban, és az E.ON javaslatok hatósági képviseletében az érintett 

szakterületekkel együttműködve.  

- Hatóságok felől érkező adatkérések kezelése;  

- Részvétel iparági földgáz és villamos energia eszköz- és költség-felülvizsgálatokban, 

módszertani kérdések vizsgálata, E.ON javaslatok kidolgozása, iparági szereplőkkel és 

hatóságokkal történő érdekegyeztetés;  

Kapcsolattartás az E.ON európai tagvállalatainak szabályozási szakterületeivel, hazai iparági 

és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint részvétel nemzetközi E.ON projektekben és 

iparági szintű hazai szabályozási projektekben;  

- Szabályozási szempontú támogatás - információk, elemzések, érdekképviselet biztosítása az 

E.ON Csoport innovációs és egyéb projektjeihez;  

Rendszeres és egyedi regulációs vezetői riportok, beszámolók, elemzések készítése.  



 

Elvárások:  

 

- Felsőfokú gazdasági és/vagy jogi és/vagy műszaki és/vagy energiagazdálkodási képesítés  

- Legalább 3 év szabályozási/árszabályozási/piacszabályozási területen szerzett szakmai 

tapasztalat  

- Tárgyalási szintű angol nyelvtudás, kiváló írás és jó beszédkészség angol nyelven  

- Kiváló kapcsolatteremtő és koordináló készség  

- Önállóság, probléma megoldási képesség  

- Ügyfél orientáltság, együttműködési készség, elhivatottság, lojalitás  

- Windows és MS Office alkalmazások teljes körű használata, Excel magas szintű ismerete  

 

Előnyt jelent:  

 

- Energiapiaci szabályozási/árszabályozási/piacszabályozási területen szerzett tapasztalat  

- Projektvezetési tapasztalat és/vagy jelentős számú projektben részvétel  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "SZAB" 

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! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 július 1. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

