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Átalakítják a rokkantnyugdíjak felülvizsgálatát 

 
Nem kell újra a bizottság elé állnia annak, akiről már megállapították, hogy 

egészségromlása visszafordíthatatlan. A kérelmek elbírálását is felgyorsítják. 

 
Kisebb szakértői bizottságok végzik majd a rokkantnyugdíjak felülvizsgálatát, kevesebb lesz a 

személyes találkozás a minisztérium szociális rendeleteket módosító javaslatai alapján – 

értesült a Népszava. A javaslatok másfél évvel azután készültek el, hogy az alapvető jogok 

biztosa Balog Zoltán emberierőforrás-miniszterhez fordult, mert a sorozatos panaszok után 

indított vizsgálatok azt mutatták, hogy a megváltozott munkaképességű emberek állapotának 

felmérését végző intézményrendszer nem ritkán több hónapos késéssel tudja csak elbírálni a 

kérelmeket. 

 

A felülvizsgálatot végző bizottságokban jelenleg a vezető és az egyik tag is orvosszakértő, 

mellettük pedig szociális és foglalkozási rehabilitációs szakember mond véleményt 

mindenkiről. A legfontosabb változás az lenne, hogy az eddig négytagú szakértői bizottságok 

a jövőben három taggal is működhetnének. Ezt a feladatot egyre kevesebb orvos vállalja és 

még inkább visszaesne a számuk, ha a most hatályos miniszteri rendeletnek az a passzusa is 

életbe lépne, amely szerint egészségbiztosítási szakképesítést is fel kellene mutatniuk. Az 

elfogadásra váró javaslat ehelyett három év türelmi időt adna a speciális ismeretek 

elsajátítására. 

 

A jövőben nem kellene személyesen megjelenniük a szakértők előtt azoknak, akikről előzőleg 

egy bizottság már kimondta, hogy az egészségromlása végleges, sőt, akkor sem, ha a leletei 

vagy más iratok alapján egyértelműen el lehet dönteni, hogy alkalmas-e vagy sem valamilyen 

munkavégzésre. 

 

A komplex felülvizsgálatok száma egyébként 2013-ban majdnem elérte a 37 ezret, ebből 

kilencezer főt találtak rehabilitálhatónak. 

 
forrás: hir.24.hu 

 

 

Magyar nyugdíjasok tízezrei tűntek el: mi lehet a magyarázat? 

 
Míg az öregségi nyugdíjasok száma folyamatos növekedést mutat, addig hozzátartozói 

nyugdíjat egyre kevesebben kapnak. Évente tízezerrel csökken a számuk, vajon mi lehet 

ennek az oka? 



Az idén januári adatok alapján hazánkban több mint 2 millióan kapnak öregségi nyugdíjat, az 

elmúlt négy évben számuk csaknem 300 ezerrel növekedett. Az öregségi nyugdíjasok 

számának folyamatos növekedése a népesség korösszetételének változásával magyarázható. A 

60 év feletti korosztály létszáma 1869 óta megszakítás nélkül emelkedik Magyarországon. 

Míg az 1990-ben a 60 év felettiek a népesség 18,9 százalékát tették ki, addigra ez a szám 

2014-re 24,4 százalékra emelkedett. 

A KSH becslései szerint ötven év múlva 7,9 millióra csökken Magyarország lélekszáma, a 

lakosság elöregedése miatt pedig muszáj lesz felemelni a nyugdíjkorhatárt. 

 

Hozzátartozói nyugdíjak 

Míg az öregségi nyugdíjasok száma folyamatos növekedést mutat, addig hozzátartozói 

nyugdíjat egyre kevesebben kapnak. 

 

2011-ben a hozzátartozói nyugdíjban részesülők száma 223 893 fő volt, 2015-ben már csak 

167 201. Minden évben csaknem 10 000 fővel csökkent a létszámuk. Továbbá a hozzátartozói 

nyugdíjban részesülők között mindig többségben voltak a nők. Az idei év januárjában csupán 

41 ezer férfi kapott ilyen nyugdíjat, ellenben a nők létszáma ennek közel háromszorosa: 125 

ezer fő volt. 

 

Miért kapják egyre kevesebben? 

A hozzátartozói nyugellátások létszámának elmúlt évekbeni visszaesése több tényező együttes 

hatásának következménye. 

- válaszolta lapunk megkeresésre Rézmovits Ádám, az ONYF Közgazdasági és 

Nyugdíjelemzési Főosztályvezetője. 

 

A főosztályvezető elmondása szerint fontos tényező, hogy az aktív korúak halálozási mutatói 

egyre kedvezőbbek, ami csökkenti az árvaellátásokat és az özvegyi nyugdíjak számát is. 

Másfelől pedig az időskorúak egyre nagyobb hányada részesül saját jogú nyugdíjban, így a 

saját ellátásuk mellett házastársuk halálakor csak kiegészítő özvegyi nyugdíjat kapnak - ez 

pedig nem növeli az ellátottak létszámát. 

 

Ezen felül az özvegyi nyugdíjak döntő hányadát nők kapják, akiknek a részaránya az öregségi 

nyugdíjakon belül fokozatosan emelkedik. Az árvaellátás csökkenéséhez pedig az érintett 

korosztály létszámcsökkenése is hozzájárul, hiszen a születésszám csökkenés volt 

megfigyelhető az elmúlt 1-2 évtizedben. 

 

Kinek jár? 

 

Hozzátartozói nyugdíjat a meghatározott szolgálati idő megszerzése után a biztosított (volt 

biztosított) hozzátartozója kaphat. Ilyen lehet az: özvegyi nyugdíj, az árvaellátás és a szülői 

nyugdíj: 

Özvegyi nyugdíjat kaphat: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és élettárs is, 

amennyiben eleget tesz a törvényben leírt feltételeknek. 

Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a 

haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte. 

 

Szülői nyugdíjra az jogosult, akinek gyermeke öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek 

gyermeke haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte. 

Megváltozott munkaképességűek nyugellátása 



A megváltozott munkaképességűek száma is évről évre egyre kevesebb, itt azonban fontos 

kiemelni, hogy a 2011-es adatok a rehabilitációs járadék és a rokkantsági nyugdíj együttes 

számát, míg 2012-2014-ig kizárólag a rehabilitációs járadékban részesülőket tartalmazzák. 

 

Megváltozott munkaképességűek nyugellátása 

 

2011. 

január 

2012 

január 

2013. 

január 

2014. 

januá

r 

Férfi 366 624 12 263 6 366 2 024 

Nő 379 943 13 528 6 899 2 129 

 
forrás: penzcentrum.hu 

 

 

 

Ezek a gyerekek étkezhetnek ingyen szeptembertől - itt a lista 

 
Sokkal több gyerek jut szeptembertől ingyen ellátáshoz a bölcsődékben és az 

óvodákban. Az új szabályozás szerint számít a jövedelem, és például azokban a 

családokban, melyekben az egyik gyerek tartósan beteg, vagy fogyatékos. 

 

 
Szeptember elsejétől sokkal több kisgyermek étkezhet ingyen az óvodákban és bölcsődékben. 

Bővült azok köre, akiknek az állam gondoskodik a napközbeni étkeztetéséről. Rétvári Bence, 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) parlamenti államtitkára tájékoztatása 

szerint gyermekétkeztetésre idén 58 milliárd forintot fordít a kormányzat. Adataik szerint az 

intézményi gyermekétkeztetés könnyítése szeptembertől 3,5 milliárd, 2016-ban 11,4 milliárd 

forint megtakarítást jelent majd az érintett családoknak - az óvodás, a bölcsődés szülők 

majdnem kétharmadának - a jelenlegi helyzethez képest. 2016-tól a gyermekétkeztetésre 

fordított összeg már 71,7 milliárd forint lesz. 

Nézd meg, a te gyereked ingyen ehet-e: 

Aki eddig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült, az szeptember 1. után is 100 

százalékos étkezési kedvezményt kap. Ehhez 3 hónapnál nem régebbi, a kedvezményre 

jogosító határozat másolata szükséges - írja az ittlakunk.hu. 

A három vagy többgyermekes családban élő gyermek eddig 50 százalékos kedvezményben 

részesült, szeptember elsejétől viszont 100 százalékos kedvezményt kap. Ehhez elegendő lesz 

a szülő nyilatkozata. 

A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek eddig 50 százalékos kedvezményben részesült, 

szeptembertől 100 százalékos kedvezményt kap. A jogosultsághoz szükséges a 3 hónapnál 

nem régebbi, magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, illetve tartós 

betegség esetén a szakorvosi igazolás, fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye (másolatban). 

Aki olyan családban él, ahol tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, ott 

szeptembertől 100 százalékos kedvezményben részesül az egészséges gyermek is. A 



jogosultsághoz szükséges a 3 hónapnál nem régebbi, magasabb összegű családi pótlék 

megállapításáról szóló határozat, illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, 

fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (másolatban). 

Aki olyan családban él, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó 

minimálbér 130 százalékát, vagyis a 89.408 forintot, ezentúl 100 százalékos kedvezményben 

részesül. A jogosultsághoz a szülő nyilatkozata szükséges, melyhez külön nyomtatványt 

fognak adni. Ez az EMMI szerint a gyerekek 90 százalékát érinti majd. 

Mit fognak enni a gyerekek? 

Amellett, hogy sokan ingyen kapják az ebédet szeptembertől, az is újdonság, hogy 

egészségesebb, táplálóbb ételeket kapnak a gyerekek. Az utóbbi időben fokozatosan tértek át 

sok menzán a jövőre már kötelező egészséges étkeztetésre. Ennek részeként például: 

 

 

kerülni kell a túlzott zsírfogyasztást: meghatározza a rendelet, hogy bő zsírban sült 

élelmiszereket nem kaphatnak a bölcsődés gyerekek 

egy kész terméket nem lehet utánacukrozni. - pl. grízes tészta 

sótartalmú ételízesítők használata tilos 

egészségtelen ételalapanyagok használata is tilos 

a zsíros húsok és felvágottak felhasználása is korlátozott lesz 

folyadékpótlásra csak egészséges italok adhatók (pl. megszűnik az túlcukrozott tea, nem 

ihatnak szénsavas vagy cukrozott üdítőt, szörpöt) 

édesség kizárólag főétkezésként nem adható 

Ezek mellett az idén hatályba lépett rendelet szerint a közétkeztetőnek minden, általa 

biztosított étkezéshez étlapot kell készítenie, és azt az intézmény a gyerekek, valamint a 

szülők által is jól látható helyen ki kell függeszteni. Az étlapon szerepelnie kell minden 

étkezés 

 

számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmának 

a számított sótartalomnak, 

valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén 

összetevőknek 

A rendeletben az is szerepel, mik azok az élelmiszerek, amiket korcsoportok szerint naponta 

meg kell kapniuk a gyerekeknek. 

 

Egész napos étkeztetés esetén 

 

fél liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék, 

négy adag zöldség - ide nem értve a burgonyát - vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag 

nyers formában, 

három adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell 

lennie. 

Bölcsődei étkeztetés esetén 

 

négy deci tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék, 

három adag zöldség - ide nem értve a burgonyát - vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag 

nyers formában, 

két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább kétnaponta egy adagnak teljes 

kiőrlésűnek kell lennie. 

Napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább 

három deci tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék, 



két adag zöldség - ide nem értve a burgonyát - vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag 

nyers formában, 

két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell 

lennie. 

Napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább egy adag zöldség - 

ide nem értve a burgonyát- vagy gyümölcs, a tíz élelmezési nap átlagában legalább három 

alkalommal nyers formában. 

 
forrás:  penzcentrum.hu 

 

 

 

A mozgássérültek elfogadásáért tart előadásokat diáktársainak 

 
Trexler Erik mozgássérültként úgy döntött, hogy tenni fog sorstársai elfogadásáért, 

elhatározta,hogy előadásokat fog tartani a diákoknak a mozgássérültek 

mindennapjairól. 

 

 
 
Trexler Erik úgy döntött, hogy mozgássérültként tenni fog a sorstársai elfogadásáért, 

elhatározta,hogy előadásokat fog tartani diákoknak a mozgássérültek mindennapjairól. Az 

első előadásra június 4-én az egészségnapon kerített sort a csolnoki általános iskola az 5-6 

évfolyamának. Azóta több felkérést is kapott már. 

  

Az előadásnak két fontos célkitűzése is volt. Egyrészt, hogy megmutassa a gyerekeknek, 

miképp lehet segíteni a mozgássérülteknek. Hiszen Erik szerint sok a jószándékú ember, aki 

szívesen segítene, csak nem tudja, hogyan. Másrészt pedig, hogy empátiát ébresszen az új 

nemzedékekben, akik így a megfelelő háttértudás birtokában könnyebben fogadják el a sérült 



embereket. Hiszen attól, hogy valaki mozgássérült, még ugyanúgy gondolkodik és érez, mint 

bárki más. 

  

Erik a mindennapokban is lépten-nyomon szembesül a mozgássérültek nehézségeivel. Hite 

szerint a társadalom gondolkodásmódjának gyökeres megváltoztatását már az iskolapadban el 

kell kezdeni, mivel a segítő szándék nem hiányzik az emberekből, csak a probléma 

ismeretlensége gördít akadályokat a mindennapokban a tettek megvalósításához. 

  

Erik, még te is nagyon fiatal vagy. Van valamiféle személyes motivációd ebben a mai 

fiatalokra nem igazán jellemző célkitűzésedben? 

  

Sajnos, magam is születésem óta érintett vagyok, és szembesülök a sérült embereket érintő 

problémákkal. Az előadások után gyakran odajönnek hozzám a gyerekek, és érdeklődnek: mi 

történt velem, nem találnám-e sértőnek a segítségüket? Ez is jól mutatja, hogy a látszólagos 

közöny zavartságot és tájékozatlanságot takar. Szerintem a problémák feltárása és ismertetése 

révén segítőkészebbé válhat a felnövekvő generáció. 

  

Az előadásaid mennyiben és főként miben teszik felkészültebbé a segítő szándékú fiatalokat? 

  

Véleményem szerint a legfontosabb, hogy megismerjük egymást. Fontos, hogy szem előtt 

tartsuk, hogy a gyerekekben tudatosuljon, a sérült emberek ugyanolyanok, mint bárki más, 

viszont több odafigyelésre szorulnak társaiktól. A segítséget sem felajánlani, sem elfogadni 

nem szégyen. Merjünk segítséget nyújtani! 

  

Szerinted a most felnövekvő új generáció toleránsabb lesz a mozgássérültekkel? 

  

Legfőbb célom a kezdeményezéssel, hogy így legyen, ezért is folytatom az előadásokat. 

Szerencsére a gyerekek nagyon érdeklődőek. 

  

Mennyiben segítik, vagy teszik könnyebbé a mozgássérültek mindennapjait az előadásaid? 

  

Talán még annyira nem. Az előadásaimat az új generáció gondolkodásmódjának alakításért 

végzem, és bízom benne, hogy munkámmal hozzájárulhatok egy sérült emberekkel 

toleránsabban bánó, egyúttal pedig segítőkészebb társadalom kialakításához. 

  

A gyerekek szívesen cselekednek másokért. Kedves emlék, amikor egy előadásom után 

elkezdtem összepakolni, és egy egész osztálynyi gyerek jött oda hozzám érdeklődve, hogy 

miben tudnak segíteni. Nagyon jó érzés volt. Ezek a gyerekek egy napon felnőnek, és talán 

tagjai lesznek egy olyan világnak, ahol az emberi szándék és jócselekedet összhangban 

tevékenykedik majd. 

 
forrás:  szeretgom.hu 

 

 

A Demokratikus Koalíció közleménye 

 
DK: Gömöri Zsolt fizesse vissza a 17,5 milliós jutalmát! 

 

    A Magyar Olimpiai Bizottság közlése szerint Gömöri Zsolt a 2012-es londoni paralimpia 

után 17,5 millió forintos jutalomban részesült. A Magyar Paralimpiai Bizottság volt elnöke 



ezt az összeget tehát a 3 millió forintos végtörlesztése, a 10 millió forintos autója, a havi 1,5 

millió forintos fizetése és a saját cégének juttatott több millió forinton kívül kapta. 

 

Ha egy paralimpikon éveken át tartó felkészülés, edzőtáborozás és rengeteg munka után 

emberfeletti erővel el tud érni egy paralimpiai ezüstérmet, akkor jut 18 millió forint 

jutalomhoz. A parasportolók nem kapnak 1,5 millió forintos havi fizetést, nem kapnak 

végtörlesztést és 10 millió forintos autót sem, számukra négy évente a paralimpia az egyetlen 

lehetőség egy ekkora összeghez jutni. Gömöri számára elég volt a Fidesz és Deutsch Tamás 

barátsága is. 

 

A Demokratikus Koalíció felszólítja a Magyar Paralimpiai Bizottságot, hogy fizettesse vissza 

Gömöri Zsolttal a londoni paralimpia után kapott jutalmát! A DK szerint vérlázító, hogy egy 

fideszes káder a semmiért kaphatott annyi pénzt, amennyit egy paralimpikon csak csodálatra 

méltó teljesítményért, egy paralimpiai ezüstérem megszerzése után kapna. 

 

Gréczy Zsolt 

Szóvivő 

Demokratikus Koalíció 

 

Kiadó: Demokratikus Koalíció 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

 

Tét nélkül készül a parakerékpáros vb-re a riói kvótás magyar 

 
Tét nélkül készül a július végén rajtoló svájci parakerékpáros világbajnokságra Butu 

Arnold Csaba. 

 
Butu és társa, Ivanics Gergely tavalyi teljesítményével szerzett indulási jogot a jövő évi riói 

paralimpia tandemkerékpáros versenyére. 

Butu edzője, Garamszegi Ottó az MTI kérdésére szerdán elmondta, a kvótát meg kell védeni, 

ehhez az szükséges, hogy elinduljanak a jövő heti világkupán vagy az azt követő 

világbajnokságon. Butuék mindkét versenyen rajthoz állnak, ezzel biztossá tehetik a riói 

indulást. 

“Nagyon elszántak és motiváltak vagyunk” – mondta a hirado.hu-n látható videóban 

Garamszegi. Hozzátette: a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Magyar Paralimpiai Bizottság 

egyaránt támogatja őket. 

Butu Arnold Csaba kifejtette, a tandemkerékpárjukat egy tajvani gyártóval közösen tesztelték, 

fejlesztették. Az elektromos váltóval ellátott bringával sík úton akár 60 km sebesség elérésére 

is képesek. 

 
forrás: boon.hu 

 

 

 

 

 



Olimpia 2024 – MOB: az olimpiai megvalósíthatósági tanulmány elkészült 

 
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szerint a parlamenti frakciók titoktartási 

nyilatkozat aláírása nélkül megkapták a 2024-es olimpiarendezésről szóló 1300 oldalas 

tanulmányt, ugyanakkor a MOB felhívja a figyelmet, hogy egyetlen pályázó sem tesz 

közzé részletekbe menő elemzést, azzal ugyanis jelentős nemzetközi versenyhátrányba 

kerülne. 

 
MOB – amint a hétfői közleményében is kiemelte – a 2024-es olimpiarendezés kapcsán, a 

társadalmi párbeszéd program keretében számos szakmai konferenciát, lakossági tájékoztatást 

szolgáló eseményt rendezett Budapesten és vidéki nagyvárosokban. 

“A partnerszervezetekkel és az együttműködésre fogékony médiumokkal folyamatosan 

egyeztetett, egyeztet és tájékoztatást ad minden felmerülő kérdésről, amennyiben hozzá 

fordulnak. A MOB február 6-i közgyűlése felkérte a magyar államot, készíttesse el a 

lehetséges budapesti olimpiarendezéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányt. A 

tanulmány elkészítésére felkért PricewaterhouseCoopers (PwC) határidőre végzett az 1300 

oldalas tanulmánnyal és annak 100 oldalas vezetői összefoglalójával. A parlamenti pártok 

frakcióvezetői június 17-én ismerhették meg a vezetői összefoglaló tartalmát, majd a teljes, 

1300 oldalas tanulmányt is megkapták a vitanapot megelőzően és július 6-án döntöttek a 

kérdésben” – áll a közleményben. 

A MOB jelzi, hogy az átláthatóság jegyében egyeztetésre hívta a parlamenti pártok 

frakcióvezetőit, majd a parlamenti képviselőcsoporttal nem rendelkező parlamenti pártok 

vezetőit is, akiknek lehetővé tette, hogy részletekbe menő szakmai konzultációt 

folytathassanak a tanulmányt készítő PwC szakembereivel. 

“A MOB további szakmai egyeztetésekre is alkalmat adott, biztosította a lehetőséget a 

megvalósíthatósági tanulmány behatóbb megismerésére, a felmerülő szakmai kérdések 

megvitatására. Ez utóbbi lehetőséggel kizárólag a Jobbik és az MSZP élt.” 

Az 1300 oldalas tanulmányt a parlamenti frakciók titoktartási nyilatkozat aláírása nélkül 

kapták meg – derül ki közleményből, amely szerint a “MOB felhívta a figyelmet arra, hogy 

egyetlen pályázó sem tesz közzé ilyen részletekbe menő elemzést, azzal ugyanis jelentős 

nemzetközi versenyhátrányba kerülne, és számottevően gyengülnének a budapesti pályázat 

esélyei a 2024-es olimpia és paralimpia megrendezésére. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy 

az ország érdekeit szem előtt tartva egyetlen parlamenti párt sem hozta nyilvánosságra a teljes 

tanulmányt.” 

A MOB szerint még a nemmel szavazó és konstruktív hozzáállást ígérő és tanúsító Schiffer 

András, az LMP frakcióvezetője pénteken megjelent nyilatkozatában is úgy fogalmazott, 

hogy: a dokumentumnak a pályázó erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és a veszélyeket 

összegző SWOT-elemzés is része, így elvileg jogos igény, hogy a riválisok ne 

hivatkozhassanak az analízisben elismert hiányosságokra. 

“A MOB a jövőben is kiemelt feladatának tekinti a pontos, hiteles tájékoztatást, ezúton is 

felajánlja segítségét minden, az olimpiai pályázással foglalkozó újságírónak. A korrekt 

együttműködés egyik alapfeltétele azonban az újságírói etika szabályainak következetes 

betartása” – zárul a MOB közleménye. 

 
forrás: boon.hu 

 

 

 

 



Először simogasd meg! Kleopátra és Pumukli viszonozza a szeretetedet 

 
AZ ORSZÁG ELSŐ, mindmáig egyetlen alpakaterápiája a fogyatékosok ügyét felkaroló 

miskolci Szimbiózis Alapítvány baráthegyi majorságában működik. Az alpaka 

végtelenül jámbor teveféle. A számos jószágot nevelő majorság kedvencei Cleopátra és 

Pumukli, akikkel öröm a terápia: rengeteg szeretetet kapnak és adnak. 

 

 
 
Az alpakákkal való foglalatosság épeknek és fogyatékosoknak egyaránt jót tesz  
Fotó: Németh András Péter 

 
Bohus Viktória, az állatok asszisztálásával végzett terápiák vezető munkatársa a 25 éves 

autista Danit és a 27 éves, enyhén szellemi fogyatékos Gyuszit kéri meg, hogy tartsanak 

bemutató foglalkozást a selymes-gyapjas barna Pumuklival és a fekete Kleopátrával. A 

majorságban nyílt titok, hogy dúl a szerelem az elválaszthatatlan alpakapár között, s 

Kleopátra vemhes. Most épp gondozójuk, Házy Julcsi – aki egyúttal terapeuta is – vezeti ki 

őket a karámból. Közben Gyuszi elviszi a kutyákat, hogy a füves téren kialakíthassák az 

akadálypályát. A szokásos simogatás után kézbe kerülnek a kötőfékek: Kleopátrát Dani és 

Julcsi, Pumuklit Gyuszi és Viktória vezeti. Miközben a nap is kisütött, minden feladat 

rendben „elvégeztetett”. 

– Gyuszó borsodi árva fiú, állandó lakcíme a majorság – mondja az irodában Viktória, aki 

agrármérnök és lovas iskolában is tanított. – Hatalmas a lelke, s állatbolond. A szobája ablaka 

alatt kis tavacskát alakított ki, ahol ékszerteknősöket tart. A pesti Dani zárkózottabb, néha 

hazajár. Remek a kézügyessége, a kézműves műhelyben dolgozik. Az otthonban lakók zöme 

autista vagy baleseti sérült, szellemi fogyatékos. Mindenki dolgozik valamit, amihez ért vagy 

kedve van. Az alpakákat mindenki egyformán szereti. Rajtuk kívül a majorságban sokféle 

állat él: kecskék, nyulak, baromfik, lovak, kutyák. Régi vágyunk volt, hogy terápiás célra 

alpakát szerezzünk be, mert az Olaszországban, Ausztriában tett tanulmányutakon láttuk, 

hogy milyen jó hatással vannak az emberre, az egészségesekre is. Élmény velük dolgozni, 

mert nemcsak a gyapjuk puha és a léptük halk, de „selymes” a természetük is. 



Az alpakáknak a dél-amerikai Andokban élő vad őseit az inkák háziasították évszázadokkal 

ezelőtt. Rendkívül finom gyapjukból – melyben nincs lanolin, így allergiát sem okoz – anno a 

királyok öltözéke készült. Itt ma a kézműves foglalkozások értékes alapanyaga. Pumuklit és 

Kleopátrát tavaly ősszel vásárolta az alapítvány. A kanca egy családnál született Nógrádban, a 

csődör magánállatkert lakója volt Pest megyében. A terápiát azért nem kezdték meg rögtön, 

mert nekik is fel kellett készülniük. Alapos előtanulmányok után vágtak bele. 

– Ma már sokféle állatterápia létezik, a kérdés az: kinek mi a jó? Akad, aki nem mer lóra ülni. 

Mások félnek a kutyáktól. De az alpakával mindenki hamar megbarátkozik. Gyengédek, 

jámborak, csupán a jelenlétük is lelki békét teremt, mosolyt csal az emberek arcára – meséli 

Viktória. – Ezért vettük tervbe, hogy kijárunk velük az iskolákba, idősotthonokba, bárhová, 

ahol szükség lehet rájuk. E terápia csökkenti a szorongást, a stresszt, a depressziót, enyhíti a 

viselkedési zavarokat, növeli a koncentrációs készséget és az önbizalmat. Javítja a 

mozgáskoordinációt, tehát épeknek és fogyatékosoknak egyaránt ajánlott. A foglalkozás 15-

20 percig tart, és nem véletlenül kezdődik úgy: „Először simogasd meg!” Mert az alpakák 

szeretetre éhes lények, s amennyi érzelmet kapnak, ugyanannyit adnak vissza. 

 
forrás: szabadfold.hu 

 

 

 

„Én mozgássérült szeretnék lenni” – interjú Muntag Vincével 

 
 Muntag Vince, a kerekesszékes egyetemi hallgató sok szempontból különleges. 

Mozgássérültként látszólag röghöz kötött, mégis olyan szellemi magasságokba vezet el, 

ami legtöbbünk számára elérhetetlen. A Fazekasban érettségizett, kétszeres OKTV és 

OTDK első helyezett, szervezett Ottlik-konferenciát, publikált a Jelenkorban. A 

lakóhelyéhez legközelebb eső templomba nem tud egyedül bemenni, sem felszállni a 

trolira. 

 

 
 
Nagy evangélikus család sarjaként magad is gyakorló hívő vagy. Hogyan látod, 

mennyire akadálymentesek a gyülekezeteink? 

 

 



- Két tapasztalatom volt itt Pesten, az egyik a Fasor, ahol elég nagy lépcső van. Meg lehetne 

oldani az akadálymentesítést, de nincs megoldva. A másik a Deák tér, ahol ezt viszonylag jól 

kezelik. Igaz, még gyermek-bibliaórás koromból vannak olyan emlékeim, hogy rángatnak fel 

a csigalépcsőn a gyülekezeti terembe, az kemény volt, de most már a lifttel fel lehet jutni. 

Vidéken viszont katasztrofális a helyzet. És ez csak rosszabb lesz, mert az akadálymentesítés 

komoly pénzbe kerül, ami nem megy gyülekezeti önerőből, a pályázáshoz pedig tudni kellene 

pályázni. A szándék meglétét nem vitatom, de ilyen értelemben másodlagos, hogy akarják, és 

nem megy, vagy nem akarják, és nem megy, mert a végeredmény ugyanaz. 

- A nagy, műemlék templomokat, amikhez hosszú lépcsősor vezet, nem egyszerű 

akadálymentesíteni. Amikor ez szóba kerül egy gyülekezetben, általában azt hozzák fel 

ellenérvként, hogy „azt a néhány kerekesszékest, aki nagy ritkán ide keveredik, majd 

felvisszük valahogy.” 

- Ez több szempontból sem tartható. Egyrészt, ahogy édesanyám szokta mondani: az ember 

dereka fogyóeszköz. Hosszútávon nem megoldás, hogy hoznak-visznek. Másrészt, ezt nem 

lehet szívességi alapon működtetni, ez lelkileg is megterhelő mindenkinek. Amikor a 

Fazekasba kerültem, akkor abból a megfontolásból fordultunk segítő szolgálathoz, mert ugyan 

meg tudtam volna oldani a napi teendőimet az osztálytársaim segítségével, de nem háríthatok 

rájuk ilyen mértékű felelősséget. Kinek a felelőssége, hogyha egy mozgássérült el akar jutni a 

templomba, akkor legyen ott egy ember időre, aki olyan erőben van, hogy fel tudja vinni a 

lépcsőn? Hogyan tervezhető rendszeresen az, hogy amikor véget ér az alkalom, akkor valaki 

még ott marad beszélgetni, hogyha a kerekesszékes társa még beszélgetni akar? Amint 

szívességi dimenzióba kerül a dolog, abból csak konfliktus keletkezhet. Aztán van a 

problémának a technikai része, hogy például az elektromos kocsit nem lehet felemelni, mert 

ezek 100-150 kilós akkumulátorral rendelkező jószágok. Vagy radikalizáljuk a dolgot: mi 

van, ha nem egy elektromos kocsi van ott, hanem három? És akkor még nem számoltunk a 

kismamákkal, a vakokkal, az idősekkel.  

Az akadálymentesítés nem együttérzés vagy szándék kérdése, hanem elsősorban biztonsági és 

technikai kihívás: mindig úgy kell megoldani, hogy ha semmi nem jön össze, akkor is fel 

lehessen jutni. 

- Jól gondolom, hogy a rámpa egy ilyen megoldás? 

- A rámpa például elég nagy százalékban működhet, bár bizonyos meredekségű lépcsőkhöz 

bizonyos hosszúságú rámpa szükséges, amit nem biztos, hogy térben meg lehet oldani. A 

kocsi tömege sem mindegy, és, hogy mekkora a rámpa teherbírása. Bizonyos lépcsőknél 

egyszerűen nem lehet megoldani a rámpát. Ez például az úrvacsorakor is fontos szempont, 

mert az oltár előtti lépcsőkhöz nem lehet rámpát tenni, túl kicsik ehhez. 6-8 lépcsőfok és a 

fokok méretének bizonyos minimuma kényelmes egy rámpa szempontjából.  

Engem oda tudnak térdeltetni az oltár elé, nyilván tartani kell, de én tudok Úrvacsorát venni. 

De mondjuk egy mozgássérült passiónál, amikor ott van húsz kerekesszékes, kérdés, hogy egy 

úrvacsorai folyamat hogy néz ki. A szentség vétele olyan hangsúlyos része a liturgiának, hogy 

azért annak ki kell néznie valahogy. És az sem mindegy, hogy az adott mozgássérült kézbe 

tudja-e venni az ostyát és a kelyhet. 

- Ilyenkor előre kell egyeztetni a lelkésszel? 

- Kellene, igen. 

- És nem szokott ez megtörténni? 

- Van, amikor megtörténik, van, amikor nem. Általában egy mozgássérült passiónál a 

szervezők szóba szokták hozni. 



 
„Engedjétek hozzám jönni” 

 

- Milyen hozzáállás tapasztalsz a lelkészek, gyülekezeti tagok részéről? 

 

- Ez nem egyház-specifikus, ugyanazokat tapasztalom, mint máshol. Rossz szándékot, nyílt 

kirekesztést nagyon ritkán. A problémák ügyetlen, elfogadhatatlan kezelését annál 

gyakrabban. Mindenki átéli, hogy a faragatlanságnak és az ostobaságnak is vannak változatai. 

Mozgássérültként ezzel igen gyakran kell szembesülnöm. De ez is viszonylagos. Sokszor 

gondolok például összehasonlításképpen a hajléktalanok helyzetére. Nekünk az általános 

társadalmi megítélés szempontjából nagyságrendekkel jobb a helyzetünk. Az például fel sem 

merülhet, hogy a mozgássérültség jelenlétét kriminalizálják, mint ahogyan ez a 

hajléktalansággal megtörtént. A közvetlen rosszindulat helyén viszont gyakran érzékelek 

közönyt, figyelmetlenséget, tudatlanságot, illetve értetlenséget, tanácstalanságot. 

- Milyen konkrét nehézségekkel találkozol? 

- Nagyon tanulságos például a Rehab Critical Mass kiáltványát megnézni. Ebben az látszik, 

hogy mi se nagyon találunk konkrétumokat, amelyeket problémává lehetne tenni. Ahhoz, 

hogy egyáltalán hangot, teret, pozíciót találjon a mozgalom a megszólaláshoz, fel kellett 

emelnie a dolgot a jog szintjére, hogy legyen mi ellen küzdeni. Mert így beindult a 

http://www.peticiok.com/rehabcriticalmass


szembeállítás logikája, hogy most ez a jogi helyzet, például, hogy nincs támogató szolgálat, 

például, hogy a törvényi kötelezettség ellenére nincs akadálymentesség, például, hogy a 

munkaerőpiacon számos helyzetben hátrány éri a mozgássérülteket, és ez ellen fel kell lépni. 

Majd mi most kiköveteljük, ami jár nekünk. De ez olyan, mintha egy lakóközösség életét a 

ház falainak a méretein keresztül próbálnád meg szabályozni: pont az siklik el, ami a dolog 

szemléleti-gondolati alapja lenne. Tudniilik az, hogy van egy közösség, annak részeként egy 

másik közösség, amelynek az érdekei különböznek, időnként ütköznek, és ezt kérdéssé, 

vitatémává kell tenni. Nem akarok mindenek felett álló jogokat és formális biztosítékokat 

arra, hogy... mire is? Itt kezdődik a probléma. 

Például arra, hogy ugyanúgy eljuthass A-ból B-be, mint bárki más? 

Azt gondolná az ember, hogy az a cél, hogy ugyanazt az életminőséget lehessen biztosítani a 

mozgássérülteknek, mint a nem mozgássérülteknek, vagyis ne tűnjön fel, hogy valaki 

mozgássérült. És ez már egy elvi hiba. Én nem akarok olyan lenni, mint egy ép testű ember. 

Én mozgássérült szeretnék lenni, én különbözni szeretnék. Ettől még ugyanazt a távot futom 

le, csak legyen máshol a rajtvonal. És nem mindegy, hogy az ember a négyes vagy az egyes 

pályán kerül a döntőbe. A táv legyen ugyanaz, de attól még nem leszek azonos, még csak 

hasonló sem. Kérem azt a mércét, ami mellé tehető a másiknak. Kérem azt a plusz kaput a 

templomomra, ami nem sérti egy templom műemlék-jellegét, mert én nem akarom, hogy az a 

templom amiatt legyen ronda, hogy én oda be akarok jutni. Én nem akarom, hogy az 

úrvacsorai liturgia menete amiatt bomoljon meg, hogy nekem körülményes eljutnom az 

oltártérig, és én nem szeretném azt sem, hogy bármilyen módon engem akár előnyben 

részesítsenek. Konkrétabban a saját szempontrendszert háttérbe szorítsák csak azért, mert 

nekem általában kevesebb lehetőségem van bizonyos dolgokra. Nem akarom ugyanazokat az 

esélyegyenlőségi problémákat újratermelni a megoldás folyamatában, mint amik ellen én 

harcoltam korábban a másik oldalon. Az integráció nem kiegészítést, javítást jelent, hanem 

belefoglalást egy új teljességbe. 

 
„A befogadás ott indul, ahol előnyként ismerik fel az idegenséget.” 

 

 



- Milyen teológiai vonatkozása lehet mindennek? 

 

- Elég groteszk példám van erre. Nem tudom, mennyire elfogadott exegetikailag a Brian 

életére hivatkozni, én most arra a jelenetére szeretnék, amikor egy volt nyomorék koldus, az 

„ex-leprás” arról panaszkodik, hogy meggyógyította Jézus és emiatt elveszett a megélhetése. 

Ha megnézzük, akkor ez nagyon mély értelmű olvasata a krisztusi gyógyítás-történeteknek. 

Komolyabb példa erre a János 9-ben látszik, amikor Jézus egy vak embert gyógyít meg. 

Vegyük végig a lépéseket. Meglátják őt Jézus és a tanítványai és azt kérdezik, ki vétkezett, ez 

vagy a szülei? Aztán megszólítja, odamegy, megvan a testi érintés. Mosd le – mondja Jézus – 

és gyere vissza. És utána a megnyílt szemű embert nem ismerik meg. Ebből a szempontból mi 

a fontos a történetben? Egyrészt az, hogy a „ki vétkezett, ez vagy a szülei?” kérdésben nem az 

a hiba, hogy őt másnak ismerik, mint magukat, hanem, hogy a vakságot, valaminek a 

hiányaként definiálják. Tehát a vakság számukra alapvetően és mindenekfölött csapás, rossz, 

hiba. Holott miért vak ő valójában? „Hogy nyilvánvalóak legyenek rajta Isten cselekedetei.” 

Az ok helyett a cél, az adott helyett a lehetséges válik fontossá. Tehát – visszatérve magamra 

– nekem szerencsém van azzal, hogy mozgássérült vagyok, hiszen, mivel látszik, hogy milyen 

az életem, sokkal több plusz figyelemmel jár az, hogy mozgok a világban. Ezáltal 

nyilvánvalóvá lesznek rajtam Isten cselekedetei. Tovább fűzve az ige értelmezését: odamegy 

Jézus a vak emberhez,, megvan a testi érintés, a vak elmegy, megmossa a szemét, visszajön, 

és onnantól kezdve úgy működik a szeme, mint bárki másnak. Mondhatni ugyanolyan, mint a 

többiek, és mégis kiemelt, mert ő szociológiailag és nem testileg volt vakként definiálva. 

Emiatt ő nem az lesz, aki most lát, hanem, aki vak volt, de most lát. És ez a kiemeltsége, ez a 

mássága egyenlő voltában is megmarad. Pontosan ez az, amiről Jézus akkor is beszél, hogy: 

„Menjetek el és mondjátok meg Jánosnak, amit hallotok és láttok: vakok látnak, bénák járnak, 

leprások tisztulnak meg, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium.” (Mt 11,5) Tehát maga 

a szembeállítás nem vész el, ettől még különböznek ezek a speciális emberek, pont azért, mert 

innentől kezdve a megbélyegzés, a szégyenbélyeg helyett Isten jele lesz rajtuk: a plusz 

figyelem formájában. Itt válik külön az azonos az egyenlőtől. És addig nem tudok 

mozgássérültként létezni igazán egy társadalomban, amíg ennek nincsenek meg a feltételei, 

vagyis, amíg az éptestű társadalom nem viselkedik éptestű társadalomként. 

 

- Vagyis, hogy lépcsőn mennek fel a mozgássérülteknek fenntartott lift helyett? 

 

- Igen, és végiggondolják azt, sőt, az identitásuk részévé válik az, hogy tudják használni a 

lábukat, tehát nekik lépcsőn kell menniük. Én más vagyok, és ő is más, és ez tök jó, mert 

ugyanoda fogunk jutni, vagy majdnem, de mindketten jól járunk a kölcsönös előnyök révén. 

A befogadás ott indul, ahol előnyként ismerik fel az idegenséget. Fel kell fognunk, hogy a 

mozgássérültek társadalmi jelenléte produktív erő. A kerék leköti egy óvodás figyelmét, és 

elhallgattathat egy hisztit. A mozgássérültek segítése később kielégíti a növekvő 

mozgásigényt, elindítja a szociális érzék fejlődését, Először csak könnyebb lesz így valakit 

rávenni a házimunkára, aztán emiatt lesz jó konfliktuskezelő, végül ennek a nyereségei teszik 

majd jó munkaerővé. Ezért kell először is egymáshoz képest lábnak ismerni a lábat,,s 

keréknek a kereket. És akkor lehet poénkodni, hogyha a lift egy kicsit följebb ér célt az 

iskolában, hogy én akkor magasabb szinten kezdek tanulni, de ez már nem szembenállás, csak 

a feszültségek kisütése. 

 

- Ha már az iskola szóba került: rangos iskolákba jársz és jártál. Hol tartasz most a 

tanulmányaidban? 

 

http://szentiras.hu/UF/Jn9


- A magyar szak folytatásaként az Irodalom és kultúratudomány mesterszakot végzem az 

ELTE-n, és emellett, bár most passzív félévem volt, de csinálom a színháztudomány szakot a 

Károlin. A továbbiakat illetően több konkrét ötlet felmerült, tervezem, hogy külföldre megyek 

tanulni, de még nem döntöttem, ezért nem szeretnék róla beszélni. 

 

 

- Hivatás szempontjából mik a terveid és milyenek a lehetőségeid? 

 

- Kutatónak készülök, bölcsészettudományi pályára. Ez az integráció szempontjából azt 

jelenti, hogy mivel én eddig szerencsére tudtam hozni azokat az eredményeket, amelyek az 

előrehaladásomat megalapozzák, ezért, ha a kerekesszék miatt megoldandó helyzetbe kerülök, 

akkor a környezetem is érzi, hogy szükséges, hogy a maradék technikai segítséget megadja. 

Ennek ellenére akadémiai szinten ugyanazok a problémák megvannak, mint a hetes busz 

Keleti pályaudvari megállójában. Például, amikor az történik, hogy nem férek be a liftbe a 

Színművészeti Egyetemen, ahová konferenciára hívtak előadást tartani, akkor zavarba jönnek. 

Érzékelik, tisztában vannak vele, hogy valamit kellene csinálni, de ahol ez megvan, ott az 

akadálymentesítéshez szükséges szakmai hozzáértés hiányzik. Ez legtöbbször jobban 

hiányzik, mint a pénz. Amint tudjuk, mire kell pályázni, sokkal jobban lehet pályázni. Amint 

konkrétan akarunk valamit elérni, sokkal könnyebb a meglévő problémával szembesülni. De 

amíg nincs végiggondolva, hogy melyik rétegnek mire van szüksége, addig nem nagyon 

tudunk előre lépni. Hiányzik a széleskörű társadalmi tájékoztatás is, hogy a krisztusi csodában 

részesült vak ember ne a teljes értetlenségbe csöppenjen. 

 

Olvassa el az akadálymentesítésről szóló riportunkat az Evangélikus Élet következő 

számában! 

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

 

-HÍREK- 

 

 

BÁCSKAI HÍREK! 
 

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója 

 

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS  

Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívülálló személyeket is a hagyományos 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. 

(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 

 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 
  

Pályázat a MEOSZ tagegyesületeiben ifjúsági csoportok, klubok számára 
 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a tagegyesületeiben 

működő meglévő ifjúsági csoportjainak, klubjainak további erősítésére, új ifjú tagok 

bevonására, újabb csoportok létrehozására, az érdekvédelmi munka megismertetésére 

és a szabadidő együttes eltöltésére alkalmas színvonalas programok, rendezvények 

szervezésére, valamint az ezeken történő részvétel támogatására pályázatot ír ki. 
Letölthető dokumentumok: 

 pályázati felhívás 

 pályázati adatlap 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 július 26. 
 

 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://meosz.hu/doc/palyazatifelhivas2015.pdf
http://meosz.hu/doc/palyazatiadatlap2015.docx
http://www.meosz.hu/

