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Felgyorsítanák a rehabilitációs járulékra való jogosultság felülvizsgálatát 

 
Felgyorsítaná a kormány a rehabilitációs járulékra való jogosultság felülvizsgálatát, a 

mostanáig felhalmozott jelentős elmaradás felszámolása érdekében - írja a Magyar 

Nemzet csütörtöki számában. 

 
A lap egy kormány-előterjesztésre hivatkozva ismerteti: a tervezet elfogadása esetén az eddigi 

négyfős szakértői bizottság helyett háromfős testületek döntenek a megváltozott 

munkaképességűek jogosultságról, amelyekben tovább dolgozhatnak egészségbiztosítási 

szakképesítés nélküli orvos szakértők is. Emellett szűkítik a személyes vizsgálat körét, azaz 

számos esetben papír alapon döntenek arról, kinek jár az ellátás. 

 

A cikk a tervezet részeként ismerteti, hogy a jövőben a közmunkával, valamint 

foglalkoztatásra elősegítő képzéssel töltött idő is beleszámít a munkaügyi szervvel való 

előzetes együttműködési időbe, azaz a segélyre való jogosultsághoz szükséges időtartamba. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

Senkit nem hagyunk az út szélén 
(Orbán Viktor, 2011. szeptember 17.) 

 
Szalay Sándor egyike a csaknem kétszázezer embernek, akinek rokkantnyugdíját az 

Orbán-kormány 2010-ben megvonta. A döntés következményeként az egykori víz-gáz 

szerelő a korábbi 48 ezer helyett ma 22 ezer forintos szociális segélyből él 

Mátraszentimrén. A rokkant ötödik éve reménykedik: ha betegségeit a Nemzeti 

Rehabilitációs Hivatal újra megállapítja, akkor korábbi javadalmának egy részét 

visszakapja. Az idén hatvanéves Szalay úgy érzi, orvosi felülvizsgálatát azért halogatják, 

mert arra számítanak, hogy hamarabb meghal, mintsem visszakapná az egyébként 

nyomorúságos életre elegendő járadékot. 

 
Szalay Sándor csak a kocsma népének biztatására, szégyenlősen húzza fel a nadrágszárát, 

hogy mutassa sötétlila vádliját, amelyet le kell majd vágni. Közben a dagadó visszereire 

mutat. Az álló munkát már a leszázalékolásakor, 2002-ben megtiltotta az orvos, a karjával 

nem képes egy nagyobb veknit sem felemelni vagy cipelni, térde meg rogyadozik, de nem az 

italtól. Azt mondja, hogy az esedékes osztálytalálkozó időpontja miatt nemrég benézett 

egykori iskolájába, ám a szakmunkásképzőben közölték vele, hogy egyetlen osztálytársa sincs 

már életben. 



 

Erre azért nem számított, pedig a hír hallatán gyorsan megsaccolta az okot: mindannyian 

veszélyes ólommal dolgoztak huszonöt évig. Annak idején az iskolában az orvos felhívta a 

figyelmet a mérgezés veszélyeire. Az ólom ugyanis tönkreteszi a szervezetet: a rejtélyes 

idegrendszeri károsodástól memóriazavarig magas vérnyomást és gyomorbetegséget is okoz. 

 

Ritka mosolyok 

 

Fiatalon egyáltalán nem törődtek az ólom meg az azbeszt okozta veszélyekkel. A hetvenes 

években néhányan a szakma ifjú mesterei lettek. Sándor ritka mosolyából érzékelhető, hogy 

természetesen ő is köztük volt. Könnyedén rohangáltak, fel-alá hordták a dög nehéz 

építőanyagot a lift nélkül épülő, Gyöngyös környéki emeletes házakba. Évtizedek múlva 

persze már pár lépcső után is kimerülten lihegtek, s ezek szerint sokan belehaltak ebbe a 

virtusba. Sándornak is egyre több gyógyszert írtak fel, legutóbb már tizenötféle tablettát 

számolt meg, holott az orvosnak nem is beszélt a memóriazavarairól. Lehet, hogy az ólom... 

 

– Elkoptam, uram, huszonöt év alatt teljesen elkoptam! – emeli meg az elé kerülő fröccsöt, 

aztán elővesz egy vastag iratköteget, amellyel a leszázalékolása okait akarja bizonyítani.  

A dokumentumokból kiderül: a gerinc, a láb és a kar ízületeinek megkopása mellett az asztma 

is elérte Szalay Sándort, akit a felsoroltak miatt 2002-ben leszázalékoltak, papírjai szerint az 

egészségkárosodása nem visszafordítható. Szakmájától eltiltották, egy ideig kertészként 

kereste a kenyérre és fröccsre valót. Végül leszázalékolták, a havi jövedelme 48 ezer forint 

lett. Elvált, a lakás az asszonyé meg a gyerekeké maradt Gyöngyösön. Ő pedig az asztmájával 

felköltözött Mátraszentimrére, a faluban élt az édesanyja. A településen kevés a vízvezeték-

szerelő, munka mégis csak elvétve akadt. A megszabott jövedelméből próbált megélni. 

Tengődött egyik napról a másikra. 

 

Fotó: Juhász Nagy Ágnes 

Aztán legnagyobb döbbenetére 2010-ben az Orbán-kormány megszüntette a rokkantsági 

nyugdíjat. Sándor először nem akarta elhinni, amit az újságokban olvasott, hiszen az ő 

hivatalos, pecsétes papírjára az volt ráírva, hogy térdízületei, gerince használhatatlanok, 

betegsége nem gyógyítható. Állapotát az elmúlt nyolc évben kétévente felülvizsgálták, a 

hivatalos minősítés mindig megmaradt. Végül megértette, hogy csak a mai újsághírek 

számítanak, a régi orvosi pecsétek nem érnek már semmit. A betegség pedig egyáltalán nem 

számít. Megszüntették a rokkantnyugdíját, a korábbi 48 ezer forintos jövedelme helyett 22 

ezres segélyt kapott. 

 

Jelzálog a házon 

 

Életében először átfutott az agyán, hogy vége van, de még hónapokig kapta a 48 ezres 

rokkantnyugdíjat. Utóbb persze kiderült, hogy ez nem jó szándékú adomány, hanem tévedés. 

De ezt Szalay Sándor nem tudta, ezért a pénzt természetesen felélte. Aztán jött egy újabb 

hivatalos levél – akkoriban már nemigen bízott a pecsétes irományokban –, amelyben 

közölték vele a tévedés, a túlfizetés tényét. Büntetés kilátásba helyezésével felszólították: 

fizesse vissza a csaknem kétszázezer forintot, ellenkező esetben jelzálogot jegyeznek a 

gyöngyösi házára. Amiben az elvált felesége lakik a gyerekekkel. Ezen jót nevetett, hisz 

tényleg „kész röhej”: ha lakni kell, akkor nem az övé a háza, ha meg jelzálogot kell 

bejegyezni, akkor mégiscsak az övé. 

 
forrás: 168ora.hu 



Miért rokkantosítják le az embereket Győr-Moson-Sopron megyében? 

 
Szűkebb pátriánkban egyre kevesebb embert százalékolnak le, a rokkantak közül pedig 

egyre több dolgozik újra. A javuló számok mögött vajon a valóság is jobb? Szavazás! 

 
Kérdés, hogy az érintettek visszatérése a munkaerőpiacra mennyire lesz tartós? 

 

Hazánkban mintegy 750 ezer megváltozott munkaképességű, vagyis rokkant személyt 

tartanak nyilván. Közülük 185 ezer a gazdaságilag aktív, e csoporton belül pedig körülbelül 

140 ezret foglalkoztatnak - az összes rokkant 18,6 százalékát.  

 

Ez azt is jelenti, hogy ameddig az ezredforduló környékén a rokkantak 12, jelenleg több mint 

18 százaléka tud elhelyezkedni valamilyen szinten a munkaerőpiacon. 

 

Ez az arány ugyanakkor még mindig jóval elmarad az Európai Unió 40-50 százalék közötti 

átlagtól. Kérdés az is, hogy az érintettek visszatérése a munkaerőpiacra mennyire lesz tartós, 

hiszen döntő többségük a jelenleg futó hazai és uniós bérköltség-támogatással tudott 

elhelyezkedni. 

 
A keringési rendszer rendellenességei és a rák mellett a pszichiátriai jellegű betegségektől is 

sokan szenvednek  

 

A megváltozott munkaképességűek közül a legnagyobb arányban a nyugat-dunántúli 

megyékben, Budapesten és a Dél-Alföldön tudnak elhelyezni (20-22 százalék), míg Észak-

Magyarországon és a Közép-Dunántúlon mindössze 13-15 százalék között mozog ez az érték. 

 

Napjainkban a leszázalékolás vezető betegségcsoportjai a keringési rendszer rendellenességei, 

a daganatos és a pszichiátriai jellegű betegségek, illetve a mozgásszervi problémák. 

 

Győr-Moson-Sopron megyében 2005-ben 10 ezer aktív korú emberre 17,8 különböző 

keringési rendszer betegségeiben szenvedő új rokkant jutott. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

Kártérítés a fogyatékkal élőknek 

 
Hosszú huzavona után két ügyben is kártérítés kifizetése mellett döntött az állam, 

miután az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó bizottsága mindkét 

esettel kapcsolatban bírálatot fogalmazott meg Magyarországgal szemben. Az érintettek 

300 ezer, illetve 900 ezer forintos kárpótlásra számíthatnak. 

 

Azonnali kár- és költségtérítés kifizetéséről döntött a kormány két olyan, fogyatékosok jogait 

érintő ügyben, amelyben az ENSZ illetékes bizottsága évekkel ezelőtt elmarasztalta el 

Magyarországot – derült ki a Magyar Közlöny napokban közzétett számából.Az egyik esetben 

a nemzetközi szervezet 2013 áprilisában mondta ki, hogy a magyar állam megsértette a 

panasztevőket, valamint más fogyatékos emberek jogát azzal, amikor nem tett meg mindent 

annak érdekében, hogy a bankautomatákat a vakok is önállóan használhassák. Az ügy tíz 

évvel ezelőtt, még 2005-ben kezdődött, amikor Nyusti Szilvia és Takács Péter panasszal 



fordultak az OTP-hez arra hivatkozva, hogy látássérültként az ATM-eket csak segítséggel 

vehetik igénybe, miközben a szolgáltatásért ugyanannyit fizetnek, mint mások. A pénzintézet 

a kifogásaikra úgy válaszolt, a bankautomaták alakítása aránytalanul sokba kerülne, és 

technikailag is bonyolult, ráadásul a vakok és gyengénlátók érdekét sem szolgálná, mert a 

hangos változat személy- és vagyonbiztonságukat is veszélyeztetné. A panaszosok nem 

találták elfogadhatónak a választ, bírósághoz fordultak. A Fővárosi Bíróság elsőfokú ítélete 

2007-ben bár elmarasztalta az OTP Zrt.-t, másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla, majd 

harmadfokon a Legfelsőbb Bíróság azonban ezt már nem látta indokoltnak. A két látássérült 

így 2009-ben jogerősen elveszítette a pert, ezért 2010-ben az ENSZ-hez fordultak 

jogorvoslatért. 

 

A szervezet fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó bizottsága két évvel később 

ajánlást fogalmazott meg az ügyben, amely szerint a magyar kormánynak kikényszeríthető, 

határidőkhöz kötött jogszabályi keretrendszert kell létrehoznia arra vonatkozóan, hogy a 

látássérültek akadálymentesen hozzáférhessenek bankautomatákhoz és más banki 

szolgáltatásokhoz. A konkrét ügyre vonatkozóan jelezték, hogy Magyarország köteles 

megfelelő elégtételt nyújtani a kérelmezőknek, amely fedezi az eljárás közben felmerülő 

költségeiket, és orvosolja a banki szolgáltatás hozzáférésének hiányát. Székely László 

ombudsman egyébként a múlt hónapban adott ki jelentést arról, hogy két évvel az ENSZ 

állásfoglalása után továbbra is csak tervek vannak, jogszabály azonban még nem született a 

hiányosságok orvoslására, ezért az emberi erőforrások miniszteréhez fordult. 

 

A másik ügyben, amivel kapcsolatban szintén most döntött kártérítés kifizetéséről az állam, 

még 2013-ban fogalmazott meg ajánlást az ENSZ. A szervezethez hat magyar értelmi 

fogyatékos fordult, azt kifogásolva, hogy nem szavazhattak a 2010-es országgyűlési és 

önkormányzati választáson, az akkor hatályos magyar alkotmány szerint ugyanis 

automatikusan elvesztette szavazójogát minden olyan személy, aki gondnokság alatt állt. Ez 

időközben megváltozott: ma már minden esetben egyedi döntést kell hoznia egy bírónak arról, 

hogy az érintett személy szavazhat-e, vagy sem. Az ENSZ bizottsága azt állapította meg, 

hogy 2010-es magyar szabályok diszkriminatívak voltak, és az állam csak minden eset külön 

mérlegelése után veheti el bárkitől a szavazati jogot. A helyzetet tehát azóta hazánk orvosolta. 

 

Lapunknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) megerősítette, hogy a választójogot 

érintő ügyben a hat panaszosnak fejenként 300 ezer forintot, valamint a jogi költségekre 

egymillió forintot fizetnek ki. A bankautomaták ügyében fellépő két látássérült fejenként 900-

900 ezer forintot, valamint jogi képviselőjük költségtérítésként 700 ezer forint kap, s a 

kifizetést az Emmi már el is indította. A tárca utóbbival kapcsolatban nyomatékosította, 

jelenleg előkészítés alatt áll az Országos fogyatékosságügyi program 2015–2018. közötti 

időszakra vonatkozó intézkedési terve, és a dokumentumban szerepel a banki szolgáltatások 

egyenlő esélyű és biztonságos hozzáférhetőségét lehetővé tevő jogszabályi keretrendszer 

kidolgozása. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

 

 

 



Szabó László: "senkinek nem vagyok a bábja" 

 
Elnökként nem áll módjában lemondatni Deutsch Tamást és az elnökséget a Magyar 

Paralimpiai Bizottság körüli botrányok miatt – állítja a testület újonnan megválasztott 

elnöke. 

 
Szabó László az ATV Start-ban azt mondta, az elnökség lemondatása a Paralimpiai Bizottság 

közgyűlésének lett volna a dolga, ám a testület a bizalmi szavazásról, illetve a teljes 

tisztújításról szóló javaslatot két esetben is elutasította. 

 

Az MPB új elnöke reagált azokra a vádakra is, melyek szerint Deutsch Tamás embereként 

került az elnöki székbe, elérve ezzel, hogy ne kelljen teljes tisztújítást tartani, illetve hogy 

Deutsch pozícióban maradhasson. Deutsch Tamást immár 25-26 éve ismerem, életünk során 

szakmai pályafutásunk többször is összefonódott, most éppen a Paralimpiai Bizottságban” – 

fogalmazott Szabó, aki szerint ugyanakkor nincs ebben semmi különös, hiszen a Paralimpiai 

Bizottság közgyűlésében ott ülő sportvezetők közül legalább egy tucatnyival dolgozott már 

együtt különböző okokból és különböző feladatokban az elmúlt időszakban. Senkinek nem 

vagyok a bábja, ez korábban sem volt így, és igyekszem ezt az elkövetkezendő hetekben-

hónapokban bebizonyítani – tette hozzá Szabó. 

 

Az MPB elnöke szerint mindenesetre tény, hogy a fogyatékos sport hatalmas sebeket kapott 

az elmúlt hónapokban, amiknek a gyógyulásához még hosszú időre lesz szükség, ugyanakkor 

mostmár arra kell koncentrálni, hogy sportolóink 15 hónap múlva sikeres paralimpiát 

tudhassanak maguk mögött. Persze mindeközben a botrányos ügyekkel kapcsolatban folynak 

a vizsgálatok, az MPB felügyelő bizottsága, illetve a nyomozó hatóságok fel fogják tárni a 

történteket, és minden ki fog derülni – nyugtatgatta a kedélyeket az MPB új elnöke. 

 
video: http://www.atv.hu/belfold/20150708-start-szabo-laszlo 

 
forrás: atv.hu 

 

 

 

Szabó László: paralimpiát Budapestre 

 
Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) hétfőn megválasztott elnöke azt 

szeretné, hogy az olimpiai rendezés gondolatával együtt a paralimpia is megjelenjen.  
 

Véleménye szerint, ha paralimpia lenne Budapesten, az egy olyan társadalmi 

szemléletformáló projekt lenne, amelyet követően rá sem lehetne ismerni Magyarországra a 

tekintetben, hogy miképpen fordul saját fogyatékos embertársai felé az eseményt követően. 

 

'Azt szeretném, hogy az emberek fejében ne csak az olimpiarendezés jelenjen meg, amikor a 

pályázatról beszélünk - bár nyilván az a legfontosabb -, hanem a paralimpia is. Ezért én úgy 

fogalmaztam a programomban, hogy paralimpiát Budapestre' - mondta az M1 aktuális 

hírcsatorna kedd reggeli műsorában Szabó László. 

 

A 45 éves kommunikációs szakember hozzátette, az olimpiához hasonlóan a paralimpia sem 

pusztán sportesemény. Véleménye szerint, ha paralimpia lenne Budapesten, az egy olyan 

http://www.atv.hu/belfold/20150708-start-szabo-laszlo


társadalmi szemléletformáló projekt lenne, amelyet követően rá sem lehetne ismerni 

Magyarországra a tekintetben, hogy miképpen fordul saját fogyatékos embertársai felé az 

eseményt követően. 

 

Az MPB elnöke - aki a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének 

(Fodisz) elnöki tisztjét is ellátja - a soron következő, riói paralimpiával kapcsolatban 

elmondta, körülbelül harminc magyar kvótával lenne elégedett. Hangsúlyozta, a következő 

hónapok elsősorban a kvótaszerzésről szólnak, ugyanis e tekintetben egyelőre nem állnak túl 

jól, mivel eddig egy sportlövő, egy cselgáncsozó, illetve egy országúti kerékpáros harcolta ki 

a brazíliai részvételt. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

"Az én sérültségem nem ciki" - beszélgetések az EU Táborban 

 
A máréfalvi származású Szabolcs öthónapos korában a gyermekparalízis ellen beadott 

védőoltástól bénult le.  

 

„A szüleim, bár nem tudatosan, de rávezettek arra, hogy amit tudok, csináljam meg saját 

kezűleg” – mesélte. Már fiatal korában elhatározta: „Mindent meg fogok tenni azért, hogy a 

mindennapi kenyeremet én keressem meg.”  

Nagy Szabolcs 

 

 
„Nagyjából tíz évembe telt, amíg megértettem, hogy az én sérültségem nem ciki. Meg kellett 

tanulnom együtt élni vele” – emlékezett vissza, majd folytatta: „Olyan szinten szégyelltem 

magamat, hogy amíg ott volt a vendég nálunk, nem másztam vissza a házba.”  



 

Nagy Szabolcs legnagyobb álma valóra vált, saját családot alapított. „Ma már nem egy 

kenyeret kell megkeressek, hanem ötöt. Ettől lesz igazán finom a kenyér” – hangsúlyozta.  

 

Míg a Roma Nap délelőtti előadásaiban a cigány közösségek helyzetéről, etnológiájáról és 

különböző asszimilációs projektekről volt szó, addig a délutáni órákban a személyes és 

egyben pozitív példák hangsúlyozása következett. András Lóránd, az EU Tábor 

táborigazgatója, Horváth Gyula Antal roma származású színészt, koreográfust kérdezte 

szakmai sikereiről.  

 

Horváth Gyula Antal 

 

 
A Budapesten élő szabadúszó színész 12 évig tanult zenét, majd 2011-ben végzett a 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. A nagy áttörést A Dzsungel könyve főszerepe hozta, 

amikor is 1240 jelentkező közül választották ki. Elmondása szerint, a roma származásából 

adódó genetikai vonások sokban hozzájárultak, hogy ő kapta a szerepet.  

 

„Nagyapám cigányvajda volt, ha édesapám nem szökik el otthonról, akkor most én is vajda 

lennék. Nagymamám egész életében pörkölt napraforgót árult, és a sírkövére ez volt írva: 

körülbelül 83 évet élt” – mesélte a színész.  

 

Az EU Tábor szerdai utolsó előadásán Gábor Lajos „Lali”, a Bachtalo című film főszereplője 

beszélt a romakultúráról és azon belül a gábor-cigányokról.  

A lánykérésnél a vőlegény édesapjának véleménye a mérvadó, ő az, aki eldönti, hogy a lány 

eléggé rátermett-e. A tradíciónak megfelelően a szülők határozzák meg, hogy ki házasodik 

kivel.  

 

„Ha probléma van a családok között, akkor más cigányokat hívnak, elmesélik nekik, hogy mi 



történt, majd megesküsznek a Bibliára, hogy nem bántják többet egymást” – mesélte Gábor 

Lajos.  

 

Gábor Lajos 

 

 
Lali elmondta, hogy az esküdözés tradíciója beépült a roma kultúrába, ez általában „esküszöm 

a családomra és a gyermekemre” formában szerepel. Az eskü mellett az átok is fontos a 

cigány kultúrában: „Az átok alapja az igazság. A legrosszabb átok, ha nem átkozol!” – 

mondta a Bachtalo főszereplője. (közlemény) 

 
forrás: itthon.transindex.ro 

 

 

Mórahalmon készülnek a szegedi ülőröplabdások 

 
A szegedi Csakazért SE utánpótlás ülőröplabda-csapata Mórahalmon edzőtáborozik. A 

Békák becenévre hallgató kis csapat Csíkos Gábor és Petró János vezetésével 

tréningezik. 

 
Délmagyarország napilap szívügye a Csakazért SE utánpótlás ülőröplabda-csapata. Sokat 

írunk róluk, kollégáink rendszeresen meglátogatják őket, meccset játszanak velük, 

meglepetés-sportolókat visznek el egy-egy edzésre. Csíkos Gábor és Petró János évekkel 

ezelőtt kezdett el foglalkozni mozgássérült gyerekekkel, tanították meg őket ülőröplabdázni. 

A Medikémia Szeged bajnokcsapatának tagja, Csíkos Budapestre költözött, ő lett a női 

ülőröplabda-válogatott szövetségi kapitánya, így távol került szeretett csapatától. Azonban a 

kapcsolat megmaradt, Petró János révén mindenről értesül, és amikor csak teheti, 

meglátogatja a tanítványokat. 



 
 
Hétfő óta Mórahalmon edzőtáborozik a kis csapat. Ez köszönhető kollégánknak, Horváth 

Leventének is, aki a közelmúltban egy pályázaton első helyen végzett a csapatról írt cikkével, 

és a nyereményt, azt a pénzösszeget, ami ezzel a sikerrel járt, a Csakazért SE-nek ajánlotta fel.  

 

Mórahalmon Petró János mellett Csíkos Gábor is bekapcsolódott a munkába. Délelőtt és 

délután foglalkozások szerepelnek a programban, amelyeknek a sportcsarnok az otthona. 

Nemcsak a labda kerül előtérbe, hanem rengeteg ügyességi feladat is. A taktikai elemek 

gyakorlása, a helyezkedés, a blokk, a nyitás, a nyitásfogadás is fontos szerepet tölt be.  

A gyerekek Mórahalomtól is sok segítséget kapnak, így mindennap szerepel a menetrendben 

egy nagy fürdőzés. Nemcsak lubickolnak a vízben, a két edző által meghatározott penzumot is 

le kell úszniuk. Persze a szórakozás is fontos, így rengeteg olyan program tölti ki az idejüket, 

ami a nevetésről, a jókedvről szól. 

 

video: https://youtu.be/4yB24x1rRW4 

 
A fiatalok meghívására edzőmeccsre érkezett hozzájuk a lapunkra épülő Szegedi 

médiaválogatott. Komoly bemelegítés után a gyerekek – Csabi, Laci és Bogi vitték a prímet – 

az első játszmát 25:21-re nyerték, majd a másodikat 25:19-re a tollforgatók. Jöhetett a döntő 

szett, ami hihetetlen izgalmakat hozott. Petró edző remek húzásai – időkérés, cserék – 

hatékonynak bizonyultak, mert hiába volt meccslabdája az újságíróknak, a „Békák" végül 

28:26-ra nyerték a szettet Tomi parádés ejtése után, így 2–1-re diadalmaskodtak.  

 

Bittmann Emil, a VTV Szeged sportriportere mondta a meccs után, hogy amikor két éve 

először játszottunk a gyerekekkel, csak egy-két ütes jellemezte a meccset. Most pedig? 

Záporoztak a bombák, a remek szervák, jól működtek a blokkok, hihetetlen, mennyit fejlődtek 

a gyerekek, így teljesen megérdemelt volt a győzelmük. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

https://youtu.be/4yB24x1rRW4


A parasportolók új elnöke az egykori sonkás szendvicses dezinformátor 

 
Ismerős volt valahonnan Szabó László? Nem véletlen! Ő volt az MTVA kommunikációs 

igazgatója, aki olyan kamu képeket közölt, mintha a székház előtt éhségsztrájkolók 

titokban szendvicseztek volna. Deutsch helyettes államtitkára is volt régen és ő a 

Nemzeti Színház kommunikációs vezetője is. 

 

Elsöprő fölénnyel választották meg hétfőn a botrányos körülmények között lemondott Gömöri 

Zsolt utódát a Magyar Paralimpiai Bizottság élére. Szabó László kommunikációs szakember 

33 szavazatot kapott, a kerekesszékes rögbis Koller Sándor 3-at. 

 

Nekem kapásból rettentően ismerős volt Szabó. Aztán rájöttem, hogy ezer helyről ismerem, 

mióta újságíró vagyok. 

 

1994 és 95 között a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségének (HÖKOSZ) elnöke 

volt, hogy az első Fidesz-kormányban már helyettes államtitkár legyen. HÖKOSZ-vezetőként 

egy időre országosan ismert lett, mert ő volt a tandíj elleni tiltakozás egyik vezetője. 99 és 

2002 között volt az Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) helyettes államtitkára, miközben 

Deutsch Tamás volt a miniszter. Hogy miért nem 1998-tól dolgozott együtt a duó? Ha 

emlékszel, Orbán Viktor tanár úr kezdő miniszterelnökként ekkor húzta meg élete 

legosztályfőnökösebb lépését: a pozícióra kiszemelt Deutschot csak azzal a feltétellel volt 

hajlandó kinevezni, hogy leteszi az államvizsgáját, mert csak abszolutóriuma volt neki. És ez 

99-re sikerült. Szabó 2002-ben Schmitt “Schmittelő” Pál - sikertelen - kampányfőnöke volt a 

főpolgármesteri kampányában, hogy utána a budapesti közgyűlés Fidesz-MKDSZ 

frakciójának kabinetfőnöke legyen. A meztelenül diszkoszt vető Harrach Péterről készült 

grafikákat sorsolunk ki azok között, akik Google nélkül emlékeznek arra, mi volt az az 

MKDSZ. 

 

Szabó kampányfőnökként nem volt valami sikeres, a következő pártmelója ugyanis a 2006-os 

választási kampány kommunikációs igazgató-helyettessége volt. A jutalma az lett, hogy 2007-

től a Magyar Televízió Közalapítvány, aztán 2009-től a Hungária Televízió Közalapítvány 

kuratóriumi elnökségének Fidesz által delegált tagja volt. A közmédia kommunikátorként 

bejöhetett neki, 2011-től ugyanis az MTVA tanácsadója, az év márciusától pedig 

kommunikációs igazgatója volt, míg 2012 elején fel nem mondott. Vagyis nem azonos az 

MTVA-nál vezéhelyettesi majd vezérigazgatói posztot betöltő Szabó László Zsoltttal. 

 

És ebből az MTVA-s korszakából származik az utolsó emlékem róla, amiről beugrott, hogy 

ismerem, és utána visszajött a többi emlék is. Abban az időszakban, 2011-ben történt, amikor 

egy csoport kirúgott, fanatikus MTVA-s elkezdett éhségsztrájkolni és tüntetni a közmédia 

óbudai székháza előtt. Szabót idegesítették a tüntetők, ezért elővette a kommunikációs 

szakértelmét: létrehozott egy Facebook-oldalt, “Mtva: az éhségsztrájkról valójában” címmel, 

amire kiposztolt egy konyhában lefényképezett sokás szendvicset és pár szatyrot, messziről. 

 

A negatív kampányolás céljából bevetett fotók azonban nem bizonyítottak semmit, az sem 

biztos, hogy egyáltalán az éhségsztrájkolóké voltak az ennivalók, amit Szabó nem sokkal 

később be is vallott a hvg.hu-nak: 

 

Megkeresésünkre Szabó László elmondta: ő valóban úgy gondolja, hogy a tiltakozók nem 

éhségsztrájkolnak. Szerinte ha valaki 15 napig nem venne magához ételt, akkor sokkal 

rosszabb fizikai állapotban lenne, mint a tiltakozók. Arra a kérdésünkre, hogy bizonyítják-e a 



Facebook-oldalra feltett fotók, hogy a tiltakozók nem ettek, a kommunikációs igazgató 

nemmel válaszolt. Hozzátette: arra sincsen bizonyíték, hogy az éhségsztrájkolók eddig nem 

ettek. 

Kár, hogy a focizsargonban már nem használják a fregoliember kifejezést, mert az tökéletesen 

illene Szabóra, aki mindezek mellett a Vidnyánszky Attila-féle Magyar Teátrumi Társaság 

titkára is. És ha ez nem lenne elég, ő a Nemzeti Színház kommunikációs vezetője is. Sőt, a 

feleségével kis híján igazi színházi családdá válhattak volna idén év elején, Orbán Viktor 

miniszterelnök ugyanis a korábban Zuglóban jegyzősködő, illetve a Fidesz elnöki 

kabinetjében dolgozó Papp Csillát nevezte ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem 

kancellárjának. Csakhogy akkora lázadás tört ki a politikai ejtőernyős miatt, hogy egészen 

példátlan lett a vége: Papp lemondott és Orbán végül az iskola által is elfogadott, gyönyörű 

nevű Vonderviszt Lajost nevezte ki. 

 
forrás: cink.hu 

 

 

 

Élet a kerekesszékben – Lélekben fel kell állni 

 
Mit kezdjen az ember az életével, ha 23 évesen leesik a háztetőről, és deréktól lefele 

lebénul? Hogyan alakítja át az életét? Miként tud ismét beilleszkedni a társadalomba, 

teljes értékű életet élni? Ez irányban próbál utat mutatni az a nem mindennapi 

kézikönyv, amelyet Anton Ciprian mutatott be Sepsiszentgyörgyön. 

 

A most 35 éves fiatalember 2003-ban egy építkezésen dolgozott, amikor hét méter magasról a 

mélybe zuhant, a hátára esett, és gerincvelő-sérülést szenvedett. Csak lassan és igen nehezen 

barátkozott meg a gondolattal, hogy nem tud többé járni, hogy élete hátralévő részét 

kerekesszékben fogja tölteni. 

 

– Két évig ki sem mertem menni az ajtón, féltem, hogy mit mondanak az emberek. Leginkább 

attól tartottam, hogy sajnálni fognak, hogy együttérzően csóválják majd a fejüket, hogy „jaj, 

szegény fiú, mi történt vele”. Aztán rájöttem, hogy így nem lehet élni. Hogy igenis, lélekben 

„fel kell állni”, és hasznos, értékes tagja kell lenni a társadalomnak. 

 
Részt vett egy tanfolyamon, ahol hasonló problémával küzdő társaival egy külön házban 

éltek. Megtanulták profi módon használni a kerekesszéket, kikerülni, „átlépni” a kisebb 

akadályokat, főztek, mostak magukra, úgymond „normális” életet éltek. Sportolni kezdett, ma 

országos bajnok kerekesszékes teniszben, egyedül jár, hol autóval, hol vonattal, hol repülővel 

nemzetközi versenyekre.  

 

Ezeket a tapasztalatokat foglalja össze a Gerincsérültek kézikönyve című, a sérülteknek, de a 

hozzátartozóknak és ápolóknak is ajánlott kötetben. 

 

– A sajnálat demoralizál. Ha jót akarnak egy kerekesszékben élő emberrel, akkor ne 

sajnálkozzanak, hanem próbáljanak meg feladatot adni neki, hogy hasznosnak, tevékenynek 

érezze magát, mert ez többet ér minden segítségnél – mondja Anton Ciprian. 

 

A Mariana State pszichoterapeutával együtt írt könyvben külön fejezetben foglalkoznak a 

baleset lelki feldolgozásával, az orvosi szakkifejezések hétköznapi „fordításával”, a gyógyulás 



különböző fázisaival, az új életstílus kialakításával, a szociális reintegráció megvalósításával, 

de beszélnek olyan tabutémákról is, mint a sérült emberek szexuális élete. 

 

– Mindenféle előítéletek vannak, hogy egy mozgássérült embernek perverz hajlamai vannak, s 

hogy kizárólag mozgássérült gyereke születne. Ezeknek a világon semmi tudományos alapja 

sincs, csak éppen nem akarunk, vagy nem tudunk nyíltan beszélni róla – állítja az egyébként 

nagy életerőt sugárzó fiatalember. 

 

Mariana State azt mondja: sokan ott hibáznak, hogy csodát várnak az orvosi kezeléstől, és ha 

ez nem következik be, akkor frusztráltak, depressziósok lesznek, ami legalább akkora veszélyt 

jelent, mint maga a sérülés.  

 

Az Ecou Egyesület gondozásában, az árkosi Tinta kiadónál megjelent könyvben ez irányban 

is találnak eligazítást. A 18 lejbe kerülő antonciprian@yahoo.com e-mail-címen (telefon 

0742.041.180) megrendelhető könyvet a tervek szerint magyarra és angolra is lefordítják.  

 

Erdély András 

Székely Hírmondó 

 
forrás: erdely.ma 

 

 

A doktornő üzenete egy rokkantnak: „Remélem, minél előbb jó létre szenderül” 

 
V. Zs. doktornő üzenete kiverte a biztosítékot a Facebookon, amikor egy rokkantnak ezt 

a kívánságot küldte: „Kezelésre szorul, kedves hölgyem. A természet a legjobb orvos, 

szelektál. Remélem, minél előbb jó létre szenderül”. 

 
Az ominózus poszt óta hullámokban érkeztek a panaszos levelek a szerkesztőségünkbe a 

korhatár alatti rokkantaktól. Mivel régóta kapcsolatban állunk a szervezettel, azt kérték írjunk 

erről, tudja meg a világ, hogy mi folyik hazánkban a korhatár alatti rokkantak felülvizsgálata 

körül. Tudja meg mindenki, hogyan válnak a súlyos betegek a politikai akarat áldozatává. A 

sors furcsa fintora, hogy az orvosok leleplezésében éppen egy orvos kommentje segített. 

  

Egy, a Korhatár Alatti Rokkantak Országos Szervezetének (KAROSZ) honlapján megjelent, 

Hová tűnt az orvosi tisztesség című cikk a komplex minősítés körüli aggályokat taglalja, és 

sok szó esik egyes orvosok hozzáállásáról is, konkrét példával alátámasztva az elképesztő 

módszert. 

  

Sokan panaszolták el a súlyos betegek közül, hogy a felülvizsgálatuk során milyen 

mondvacsinált ürügyekkel és hamis szakvéleményekkel távolították el őket az 

ellátórendszerből. Hozzáértő orvosok, szakorvosok, munka-alkalmassági igazolásokat kiállító 

orvosok, orvos-szakértők, de a háziorvosok is elmondták már a betegeiknek, hogy mi folyik 

ellenük kormányzati parancsra. Az érintett rokkantak nem mernek megszólani az ügyben, de 

pontosan tudják, hogy ki van adva az ukáz az orvos-szakértőknek: jogtalanul kell 

visszaminősíteni a rokkantakat a felülvizsgálatokon, hogy elvehessék, vagy lecsökkenthessék 

a pénzellátásaikat. 

  



Olyan orvosok is állítják ezt, akik nem mernek kiállni a megfélemlítések miatt, mert féltik az 

állásukat - erről írtak a hozzánk intézett panaszos leveleikben azok a rokkantak, akik 

megkerestek minket. Azon is elképedtek, hogy miközben a kormányprogram erre a csalásra 

és bűnrészességre kényszeríti a súlyos betegek ellen az orvosokat, mégis a kiszolgáltatott 

betegeket nevezi csalónak. 

  

A cikk alatt rengeteg a hozzászólás, személyes tapasztalatok, sorstörténetek jelentek meg, 

mind-mind alátámasztva az írást. A felháborodott betegek mellett, akik személyesen 

megtapasztalták ezeket a szörnyűségeket, megjelent V. Zs. doktornő kendőzetlen 

őszinteséggel írt posztja a másik oldalon lévők, egy orvos szemszögéből nézve. 

 

 
 

A bejegyzésre folyamatosan érkeztek a megdöbbent rokkantak reakciói: véleményük szerint a 

doktornő az orvostársadalom nevében elismerte, hogy parancsra minősítik át a rokkantakat. A 

válaszolók nem sok jót kívántak a további munkájához, és habár több mint 100 komment 

érkezett még az ő posztjára, az oldalon többé nem jelentkezett. Egy rokkant hölgy azonban 

levélben, privát üzenetben kereste meg a doktornőt, alább a levelét és a választ is láthatják: 

 

 
 
A KAROSZ honlapján még mindig szerepel a doktornő kommentje, onnan pedig el lehet jutni 

a közösségi oldalon lévő profiljára is. Az általa megosztott cikkek és egyéb bejegyzések 

alapján arra lehet következtetni, hogy szélsőséges nézeteket vall pl. menekült-kérdésben is, 

illetve nemrégiben az ügy kapcsán nyilatkozó Toroczkai Lászlóról azt írta: "Most ő az ország 



első embere! FRONTVONALBAN...Minden tisztelet Toroczkai Lászlónak, amit a magyar 

Hazáért eddig is, és jelenleg is tett! Támogassuk őt MINDENBEN!!!!!!!" 

  

A KAROSZ képviselői is jelezték felháborodásukat, hiszen egy orvostól etikátlan az a 

viselkedés, amiről V. Zs. doktornő az első bejegyzésében írt. A vallomása sokkoló az 

érintettek számára. A súlyos beteg korhatár alatti rokkantak nem térnek napirendre a 

kijelentése felett. 

 
forrás: hirhatar.hu 

 

 

Ti odaadnátok ezeket a babákat a gyerekeiteknek? 

 
Nekem mindig elolvad a szívem, ha olyan kezdeményezésre bukkanok, ami megerősít 

abban, hogy a világ egy szép hely. És most pont láttam egyet. 

 

A brit szülők ugyanis úgy gondolták, hogy szeretnék, ha fogyatékkal élő gyermekük olyan 

babákkal játszhatna, amik hűen tükrözik a valóságot, és már gyerekkorban éreztetné velük, 

hogy sorstársak a babák szintjén is vannak. Mert nem csak tökéletes Barbie-k léteznek, ugye? 

 

 
 
Eleinte létrehozták a találó elnevezésű Toy Like Me Facebook-oldalt, ahol megosztották az 

általuk valamilyen módon átalakított babákat. Erre felfigyelt az angol Makies cég, aki egyedi 

babákra specializálódott, és piacra dobták a szülőkkel együtt az első kollekciót: egy bottal 

közlekedő babát, egy tűzfoltosat és egy hallássérültet. A szülők ráadásul nagyon eltökéltek, 

folyamatosan bombázzák az átalakított játékokkal a különféle játékcégeket, biztatva őket arra, 

hogy kövessék a példájukat. 

 
forrás: vous.hu 

 

 

https://www.facebook.com/toylikeme
https://mymakie.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

BÁCSKAI HÍREK! 

 

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS  

 

Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívülálló személyeket is a hagyományos A 

Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója 

hajdúszoboszlói gyógyüdülésre. Időpontja: 2015. november 8-15-ig. (8 nap 7 éjszaka, 

félpanziós ellátással) Költség tagok részére: 44500 Ft + IFA + útiköltség. Kívülállók részére: 

49000 Ft + IFA + útiköltség. A csoportos gyógyüdülés teljes időtartama alatt (7 éjszaka) 

jelenlévők közül – sorsolással - egy fő részére a Hőforrás Gyógyszálló visszatéríti az üdülés 

alapösszegét. Jelentkezéseket 10000 Ft előleg befizetésével várjuk!  

 

GYÓGYMASSZÍROZÁS  

Tájékoztatjuk tagtársainkat és az érdeklődőket, hogy a gyógy-masszírozás folyamatosan 

igénybe vehető. Időpont egyeztetés személyesen, vagy a 06-20/405-1876 telefonszámon 

lehetséges.  

 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ADOMÁNYOK  

Értesítjük tagtársainkat, hogy Balogh László vállalkozó és testvére Balogh Zsuzsanna, 

használt gyógyászati segédeszközöket ajánlott fel ingyenesen, rászoruló személyek részére. 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 
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(kerekes járókeretek, szobai kerekesszékek, WC székek) Ez irányú igényeiket ügyfélfogadási 

időben várjuk egyesületi irodánkban.  

 

A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDŐBEN  

– érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet 

váltható 8.500.- forintért, melyet hat hónap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással.  

 

EGYESÜLETI KIRÁNDULÁS!  

Időpont: 2015. október 23. (péntek)  

Program: Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark (Feszty Körkép) és a mórahalmi Mini 

Hungary Park megtekintése.  

Indulás: reggel 8 órakor  

Költség: Útiköltség, mórahalmi belépőjegy.  

Ópusztaszeri belépés: ingyenes!  

Tagoknak: 1.700.- Ft/fő  

Kívülállóknak: 2.200.- Ft/fő  

Étkezés: önellátó  

Jelentkezéseket október 8-ig várjuk!  

 

ELÉRHETŐSÉGEINK  

6449 Mélykút, Petőfi tér 17.  

Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és csütörtökön 9-12 óráig  

Telefon: 77/460-010  

Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József)  

E-mail: univerholz@gmail.com  

Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor)  

E-mail: mkmelykut@gmail.com  

Honlap: www.mmemelykut.hu, www.facebook.com/mmemelykut 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 
 

Információk a Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2015 akadálymentességéről 
 

Az Ostermann Forma1 Kft. az alábbi információkat juttatta el részünkre a rendezvény 

akadálymentességével kapcsolatban. 

 

 

A Gold 3 tribün legfelső sorában (13. sor) vannak a mozgáskorlátozottak és kísérőjük számára 

speciálisan kialakított helyek 

 

Illemhely e mögött a tribün mögött található 

 

Akadálymentesített tömegközlekedésről nem dudnak, de az Árpád hídtól közlekedő ingyenes 

buszjáratok nem akadálymentesítettek 

 

Van egy parkoló a Gold 3 tribün mögött, ehhez kérésre mi biztosítanak matricát, ha van 

mozgáskorlátozott igazolványa a vendégnek. Ezt előre kell igényelni, a gépjármű adatainak 



megadásával együtt (márka, típus, szín, rendszám, név, telefonszám). Mindenkinek kell jegyet 

vásárolnia, aki a pálya területére belép/behajt, tehát külön sofőrszolgálatra nincs lehetőség, 

csak ha a sofőrnek is váltanak valamilyen jegyet a rendezvényre. Ezekből a parkolóhelyekből 

elegendő áll rendelkezésre 

 

Nagyjából legkésőbb 10 óráig érdemes megérkezni a rendezvényre 

 

Távozásra két időpontot javaslunk a tömeg elkerülésére: vagy még a verseny leintése előtt 

15:30 körül, vagy pedig megvárja, míg levonul a nagy tömeghullám, és nagyjából 18 óra 

körül indul el 

 

Megrendezés dátuma: 2015 július 26 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET  

 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 
 

 

Kereskedelmi referens 
 

Jelige: "PAR2" 

Zuglói, 25. éve működő Cég keres önállóan dolgozó alkalmazottat.  

 

Feladata:  

- készletegyeztetés  

- jövedéki nyilvántartás és kiszállítások nyomon követése  

- készletgazdálkodással és kereskedelmi akciókkal kapcsolatos napi rutin és elakadások önálló 

elintézése  

- külföldi beszállítások támogatása  

 

Elvárások:  

- Excel magas szintű ismerete  

- angol nyelvtudás  

- logikus gondolkodás  

 

COBRA Conto NET program ismerete előny.  

 

Munkabér: megegyezés szerint.  

Munkaidő: teljes  

Munkavégzés helye: bejárós (Budapest)  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "PAR2" 

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 szeptember 8. 
 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

