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Csodát tett a kormány a súlyosan fogyatékos férfival 
 

Ja, nem. Csak annyi történt, hogy hiába mondták azt az orvosok, hogy a felülvizsgálata 

nem szükséges és állapota végleges, az új szakvélemény alapján megvonták tőle a 

fogyatékossági támogatást. 

 

Tibor történetéről a Népszabadság számol be, 1974-ben született egy borsodi faluban. 

Kisegítő iskolába járt, írni és olvasni nagyjából megtanult, de a képességei messze 

elmaradnak az átlagostól. Az ezredforduló környékén készült orvosi vizsgálatok súlyos fokú 

debilitást állapítottak meg nála, IQ-ját ötvenesre mérték, 67 százalékos rokkantnak, önálló 

életvitelre képtelennek minősítették. 

 

Akkor azt írták a papírjára, hogy felülvizsgálata nem szükséges, állapota végleges. A kormány 

döntése nyomán ugyanakkor felülvizsgálták a fogyatékossági támogatások folyósítását. Így a 

felülvizsgálat után, bár állapotjavulás nem következett be Tibornál, az új szakvélemény 

szerint egészségkárosodásának mértéke 40 százalékra csökkent. 

 

Ezek után az államkincstár megyei igazgatósága megvonta tőle a fogyatékossági támogatást, a 

kormányhivatal elutasította a nevelési ellátás iránti kérelmet. A család ezért a Nemzeti és 

Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodához fordult segítségért. 

 

„A borsodi család szegénységben él, havi néhány tízezer forintos kiesés komoly érvágást 

jelent. Nonszensz, hogy Tibor semmilyen ellátásra nem jogosult, miközben az IQ-ja maradt 

50, amennyi tizenöt évvel ezelőtt is volt” – mondta a lapnak Iványi Klára, a NEKI 

munkatársa. Több hivatalnál is járt, sikertelenül. Azt a tanácsot kapta, Tibor regisztrálja magát 

álláskeresőként, és egy évig tartó együttműködés után lehetősége lesz közmunkásként 

elhelyezkedni, de addig egy fillért sem kap. 

 

„Mindenki tudta, hogy a kormányzati szigorításnak súlyos következményei lesznek, egész 

egyszerűen lassú éhhalálra ítélik a fogyatékosok egy részét. Külön tragédia, hogy az orvosok 

nem mutatnak ellenállást a kormány nyomásával szemben” – mondta Iványi. 

 
forrás: hir.24.hu 

 

 

 

 

 

 

 



XXII. Streetball Challenge Utcai Kosárlabda Fesztivál eredmények 
 

Egy napra újra a kosárlabdáé volt a fõszerep a város Fõterén, hiszen immár 22. 

alkalommal rendezték meg az Streetball Challenge kosárlabda fesztivált. 

 

Az 50 csapatot 7 pálya várta, a küzdelmek délelõtt 9.00 órakor kezdõdtek meg. A Körmendi 

Napok keretében megrendezett eseményen Bebes István polgármester köszöntötte a 

résztvevõket. A szervezõk a csapatokat 12 korcsoportba sorsolták be. 

Az idõjárás ezúttal nem fogadta kegyeibe a résztvevõket, hiszen a több mint tíz napja tartó 

kánikulában került sor a mérkõzésekre. A legnépesebb mezõny a Vegyes és a Speciális 

Olimpia kategóriában indult. Kicsit meglepõ, hogy a harmadik legtöbb induló a legrutinosabb 

korosztályban, a 35 év feletti férfiaknál volt.  

Az integráció jegyében már hagyományosan vettek részt - önálló kategóriában - fogyatékos 

fiatalok a rendezvényen. A kilenc csapat Kõszegrõl és Iváncról érkezett és a Speciális 

Olimpia kategóriában mérték össze kosárlabda tudásukat. 

Nagy küzdelem folyt több kategóriában is a gyõzelemért, ami a szeptember 26-i budapesti 

országos döntõn való részvétel joggal is együtt járt. 

 
forrás: kormend.hu 

 

 

 

Beregszászba látogatott Czibere Károly államtitkár 
 

Egynapos látogatásra vidékünkre érkezett Czibere Károly, Magyarország szociális 

ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, aki Beregszászban találkozott 

és megbeszéléseket folytatott a Kárpátaljai Református Egyházkerület és a Diakóniai 

Osztály vezetőivel, Brenzovics László parlamenti képviselővel, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnökével, valamint Babják Zoltánnal, Beregszász 

polgármesterével. 

 

A magyarországi vendég ellátogatott a Beregszászi Városi Tanács és az egyházak, valamint a 

jótékonysági szervezetek által az Amfiteátrum épületében kialakított ingyenkonyhára, ahol 

Babják Zoltán polgármester, Zán Fábián Sándor református püspök és Nagy Béla egyházi 

főgondnok, a Kárpátaljai Református Egyházkerület Diakóniai Osztályának vezetője 

kíséretében megtekintette az ebédosztást. Az államtitkár úr a rászorulókat személyesen 

megajándékozta egy-egy frissen sült kenyérrel is. 

Czibere Károly Kárpátaljai programja kapcsán a sajtónak elmondta: „Igyekszem évente 

kétszer-háromszor Kárpátaljára jönni, teljesebb képet kapni az itteni helyzetről. Minden olyan 

partnerrel konzultálunk, akiknek tapasztalataik vannak abban, hogy hogyan kell 

eredményesen segíteni, hol vannak a nehézségek, hogyan tud a magyar kormány még többet, 

még jobban, hatékonyabban segíteni… Nagyon sokszor az anyagi támogatásnál is erősebb 

segítséget nyújt egy közösségnek, ha azt látja, hogy az anyaország a legmagasabb szinten 

érdeklődik és kíván jelen lenni a közösség életében, és nem hagyja magára a közösséget. A 

másik fontos célja a látogatásaimnak az, hogy folyamatosan tájékozódjunk a támogatás és 

segítségnyújtás lehetséges formáiról.” 

A szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár elmondta, hogy 

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának koordinálásával számos akció zajlik, 

folyamatosan, heti turnusokban nyaralnak kárpátaljai magyar gyerekek a Balatonnál, ukrán 

gyerekek a Velencei tónál, 85 milliós koordinált keret segítségével igyekeznek segíteni a 



kelet-ukrajnai háborús konfliktus áldozatait a Caritason keresztül. Megvalósult egy jelentős 

segélyszállítmány eljuttatása is. Elmondta továbbá, hogy a kárpátaljai partnerek kérését 

figyelembe véve, ezúttal a Derceni Református Egyházközségnek átad egy kisbuszt is, amely 

az ott folyó diakóniai munkát lesz majd hivatott segíteni. Az év folyamán reményei szerint 

adományoznak majd Mezőváriba is egy kisbuszt, amelyet a fogyatékos gyerekeket segítő 

rehabilitációs központnak szánnak. 

 
forrás: refua.tirek.hu 

 

 

 

 

Új lehetőség a mozgássérülteknek Pécsen 
 

Átadták a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) gyógyászati 

segédeszközök kölcsönzésére szolgáló logisztikai bázisát Pécsen csütörtökön. 

 

A Mohácsi és a Tüskésréti út sarkán emelt 420 négyzetméteres ingatlan része a szervezet hat 

logisztikai központból álló országos hálózatának, amelyet szeptember végéig alakítanak ki - 

mondta el Kogon Mihály, a MEREK igazgatója az eseményen újságíróknak. 

 

Hozzátette: az egymilliárd forint európai uniós támogatásból a pécsihez hasonló központ épült 

Győrben, Debrecenben és Mórahalmon, a székesfehérvári és a miskolci egység a következő 

hetekben készül el. 

 

Kogon Mihály közölte, a Guruló Műhelyhálózattal együttműködve megvalósított projekt 

olyan házi gondozást segítő kellékek kölcsönzésére, nyújt lehetőséget, mint az elektromos 

ágyak, emelők, higiéniai, továbbá a járást és otthoni akadálymentesítést segítő eszközök. 

 

A MEREK igazgatója elmondta: Magyarországon kevésbé ismert, hogy lehet kölcsönözni 

gyógyászati segédeszközöket, ezért feladatuknak tekintik, hogy a szolgáltatást, a kellékeket 

ismertté tegyék az érintettek körében. 

 

Korszerű, hatékony eszközökről van szó, amelyek jelentősen megkönnyítik a családok 

helyzetét, segítik a felépülést, a mielőbbi visszatérést a munkába - mondta Kogon Mihály. 

 

Az eseményen kiosztott sajtóanyagban olvasható, hogy a logisztikai hálózat különösen nagy 

segítség lehet az évente 13-15 ezer csípőtájéki operáción átesett betegnek, 3-4 ezer elektromos 

kerekesszéket használó és 8-10 ezer súlyosan, halmozottan fogyatékos embernek, továbbá 

gondozóiknak. 

 

Szekeres Pál, a fogyatékosok társadalmi integrációjáért felelős miniszteri biztos arról szólt, 

hogy a MEREK logisztikai hálózata régi hiányt pótol. 

 

A bázisok megváltozott munkaképességű embereknek teremtenek munkahelyeket, és 

hozzájárulnak a társadalmi szemléletváltáshoz, a fogyatékkal élők integrációjához - mondta. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 



Íme egy fitneszapp tolószékeseknek 
 

Készülőben az első fitneszalkalmazás, ami kifejezetten a mozgáskorlátozott embereknek 

szól. 

 

Fitneszalkalmazás készült tolószékes embereknek. A Freewheel nevű találmány kiötlője Tyler 

Hively, aki maga is kerekesszékben él, és történetesen a Chaotic Moon szoftverfejlesztő 

cégnél dolgozik. 

 

A Freewheel lelkét egy a székhez rögzített eszköz adja, mely követi a felhasználó és a szék 

mozgásait, így meg tudja állapítani, pontosan mennyit haladtak aznap a székkel, és ezzel 

mennyi kalóriát égettek. 

 

Sőt, még az olyan mozgásokat is megfigyeli és belekalkulálja a napi mozgásunkba, mint a 

tolókocsi forgása. 

 
forrás: aktiv.origo.hu  

 

 

 

Kerekes székes gyerekeknek készít jelmezeket az apa 
 

 

Saját fia után más kerekesszékes gyerekeknek is szeretne örömet szerezni az ügyes kezű 

családapa. 

 

 
 

 

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/freewheel-the-worlds-first-wheelchair-fitness-tracker-may-eventually-map-the-world/


A férfi az azóta eltelt hét évben mindig készített valamilyen egyedi jelmezt Reese-nek, mely a 

kerekesszékét is magában foglalja. Idén pedig a feleségével úgy döntöttek, hogy más 

gyerekeknek is szeretnének segíteni, ezért elindították a Walkin’n’Rollin’ projektet. 

Az apa vállalja, hogy a fiáéhoz hasonló, ötletes jelmezeket készít más kerekesszékes 

gyerekeknek is. A gyerek családjának ezért nem kellene fizetnie, ehelyett közösségi 

adományozásból gyűjtik össze a jelmezek anyagának árát. Az eredetileg betervezett öt jelmez 

költsége máris összegyűlt, és folyamatosan érkeznek még további adományok, így 

valószínűlegmég több kerekesszékes gyerek kaphat majd egyedi jelmezt idén Halloweenre. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

Láthatatlan séta a SZIGETen 
 

Az Ability Park a fogyatékos emberek élethelyzeteit szórakoztató és játékos formában 

bemutató interaktív élménypark, amely idén a SZIGET Fesztiválra is kitelepült és Viki 

alig várta, hogy kipróbálhassa. Nézd meg a videót ITT! 

 

http://www.petofilive.hu/video/lathatatlan-seta-a-szigeten/ 

 
forrás: petofilive.hu 

 

 

 

Kerekes székes terep ralisok indultak Veszprémben 

 
Elszántság és csodálatos akaraterő. 

 
A terepralisok Világkupa-sorozatának magyarországi futamán, a HunGarian Baján két olyan 

versenyző is rajthoz állt, akik a hétköznapokon kerekes székbe kényszerülnek. Az olasz 

motoros, Nicola Dutto (45) egy 2010-es olaszországi viadalon bukott és törte el a gerincét, 

míg a katari autós, Mohammed al-Mannai 19 esztendeje, közúti balesetben (úgy, hogy nem is 

ő vezetett) szenvedett hasonló sérülést – mindketten lebénultak. 

 
– Bármilyen nehéz is volt szembesülni a megváltoztathatatlannal, egyetlen pillanatra sem 

adtam fel – mesélte Dutto, aki speciális, bukókerettel ellátott gépen ül, minden futamra vele 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150611/kerekesszek-utazas-nagy-bendeguz/
https://www.kickstarter.com/projects/432368103/walkin-and-rollin-costumes
https://www.kickstarter.com/projects/432368103/walkin-and-rollin-costumes
http://www.nlcafe.hu/szepuljunk/20141013/mozgaskorlatozott-nok-fotok/
http://www.petofilive.hu/video/lathatatlan-seta-a-szigeten/


tart egy társ, aki segít neki például a folyóátkeléseknél, vagy ha esetleg elesne. – Lelkileg a 

legnehezebb a Világkupa-visszatérés volt, hiszen Olaszországban indultam először a 

balesetem után. Sokan kérdezik, hogy honnan merítek erőt. Erre csak azt tudom válaszolni, 

imádok motorozni, s a nyeregben ülve még azt is elfelejtem, hogy nem mozognak a lábaim. 

Al-Mannai is úgy döntött, visszatér az autósportba. 

 

Az első versenyemen aztán akkorát buktam, hogy újra eltört a gerincem, de nem adtam fel – 

mondta. – A katari kormány segítségével a teljes Világkupa-sorozaton részt veszek, de ez a 

mostani esztendő igazából a gyakorlásé, a fejlődésé. Ugyanis a sebességgel nincs gond, a 

kezemmel tudok gázt adni, de a fékezéseknél sokszor nullára kell lassítanom, azaz, van még 

mit csiszolni a technikámon. 

 

 

 
 

Mohammed al-Mannai egy kötúti balesetben bénult le – de nem adta fel, versenyautóval 

száguld 

 

A HunGarian Baját egyébként a Dakar-címvédő katari Nasszer al-Attijah (44) nyerte. 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.blikk.hu/blikk_sport/magyarorszagon-szarnyal-a-ketszeres-dakar-gyoztes-2389583
http://www.meosz.hu/
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-HÍREK- 

 

 

Elszakították egymástól a Down-szerelmespárt 
 

A Down-szindrómás férfi családi házba költözne párjával, gondnoka azonban 

nem engedi. Az alapvető jogok biztosához fordultak. 

 

Az alapvető jogok biztosához fordult a Down Alapítvány egyik munkatársa, miutánegyik férfi 

lakójuk hiába szerette volna igénybe venni az általuk támogatott lakhatási programot, azaz 

kiköltözni az otthonból egy, az alapítvány által biztosított családi házba. Szerelmével 

kezdhetett volna pedig új és önálló életet, amire orvosai, ápolói szerint fel is készült. 

Gondnoka - aki egyben testvére is - azonban nem engedte neki, sőt már ki is költöztette az 

alapítvány átmeneti otthonából és ismeretlen helyre vitte.  

 

Nincs döntési helyzetben egy gondnokolt  

 

Megtehette, hiszen a férfit még tavaly januárban helyezte a bíróság testvére kizáró 

gondnoksága alá - ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a gondnok köteles és jogosult 

bármilyen felmerülő kérdésben dönteni. Például arról is, hogy fogyatékos testvére hol éljen, 

még annak ellenére is, ha ő esetleg valami egészen mást szeretne.  

 

A Down Rómeó és Júlia  

 

Pedig a gondnokolt a Down Alapítvány átmeneti otthonába kerülése után szerelmes lett egy 

női lakóba, és azóta párkapcsolatban vannak. Az őket kezelő gyógypedagógus szerint ez a 

kapcsolat mindkettejük mentális egészségére és fejlődésére rendkívül jó hatással volt.  

 

Pont ezért gondolták úgy az alapítvány munkatársai, hogy helyet biztosítanak nekik a 

lakhatási programjukban, hogy végre valódi párkapcsolatban élhessenek. Az átmeneti 

otthonban ugyanis külön női-férfi szobák vannak, az együttes elhelyezés sajnos nem 

lehetséges. De nemcsak erről, hanem az önálló élet lehetőségéről is szó van, amitől 

megfosztotta most testvére a férfit.  

 

Feljelentették a testvért  

 

A Down Alapítvány úgy döntött, az eset kapcsán az ombudsmanhoz fordulnak. Szerintük 

ugyanis a gondnok testvér egyáltalán nincs tekintettel testvére fejlődésére, lelki jólétére, 

semmibe veszi az érzelmeit és a párkapcsolatát. Szerintük az sem kétséges, hogy a pár 

szétszakítása rosszabbodást hoz állapotukban. 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 



 

-PÁLYÁZATOK- 

 

• 

Így látom a világot-Fotópályázat amatőr és profi fotósoknak 

 
A Győri Fotóklub Egyesület fotópályázatot tett közzé amatőr és profi fotósoknak �Így 

Látom a Világot� címmel. A pályázók köre: 

A pályázat nyitott minden amatőr és profi fotós részére  

 
A pályázat további részletei  

 

Kategóriák:  

A. Színes  

B. Monokróm  

 

Pályázati kategóriánként egy szerzőtől legfeljebb négy (4) fotó küldhető be,  

sorozat, képpár nem adható be.  

 

Technikai és formai követelmények:  

A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldala 1500 pixel.  

A fájlok maximális mérete 2 Mbyte lehet. (A pályázónak rendelkeznie kell a  

képek 3000 pixel nagyságú változatával, mert díjazás esetén ebben a méretben  

kéri be a rendezőség.)  

A képek és nevezési lap együttes fájlmérete nem haladhatja meg a 15 Mbyte-ot.  

A kiállításra beválogatott képeket a rendező klub nagyíttatja le 30 × 20 cm-es méretben.  

A képek fájlneve ékezet nélkül:  

KategóriaSorszám_Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg  

 

Nevezési díj:  

A fotópályázat nevezési díja pályázónként mindkét kaetgóriában: 3000 Ft  

Egy kategóriában történő indulás esetén: 2000 Ft  

 

Zsűri:  

Kerekes M. István, a FIAP platinadiplomás fotóművésze  

Dékán István a FOTÓVILÁG weblap tulajdonosa, a Digitális Fotómagazin alapítója  

Horváth Imre a MAFOSZ és a FIAP bronzdiplomás fotóművésze, a MAFOSZ elnöke  

 

Zsűrizés határideje: 2015. szeptember 20.  

 

Díjazás:  

 

Színes kategória:  

I. helyezett: MAFOSZ-plakett, Oklevél, Könyvjutalom  

II.-III. Helyezett: Győri Fotóklub Plakett, Oklevél, Könyvjutalom  

 

Monokróm kategória:  

I. helyezett: MAFOSZ-plakett, Oklevél, Könyvjutalom  

II.-III. Helyezett: Győri Fotóklub Plakett, Oklevél, Könyvjutalom  

 



Kiállított képek száma a díjazottakal együtt: 35db. Az elfogadott képek száma  

ennél több is lehet, a zsűri döntése szerint. Az elfogadott képek szerzői  

oklevelet kapnak.  

 

A rendezőség az elfogadott képeket a kiállítás népszerűsítése érdekében térítés  

nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével, a kiállítás anyaga  

később elérhető lesz a http://www.fotoklubgyor.hu oldalon és a pályázatról  

készülő katalógusban. A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a GYFE  

csak a pályázóval kötendő külön szerződés alapján jogosult.  

 

Értesítés az eredményről: 2015. október 1.  

 

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb adatait  

publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját a kiírás végén  

található linkre kattintva!  

 

A pályázat benyújtása  

 

A képeket JPG formátumban kell eljuttatni a palyazatgyorifotoklub@gmail.com  

címre, sRGB színmódban.  

 

Határidő: 2015. szeptember 1.  

 

Forrás (pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok)  

 

Így látom a világot � Fotópályázat amatőr és profi fotósoknak 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 szeptember 1. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2015/05/20/igy-latom-a-vilagot-fotopalyazat-

amator-es-profi-fotosoknak/ 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 
-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Fogyatékos ügyi szakértő 
 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) állást hirdet 

fogyatékosügyi szakértő munkakör betöltésére. 

Foglalkoztatás jellege: rész vagy teljes munkaidő beosztásban  

A foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű munkaviszony  

Munkavégzés helye: MEOSZ, 1032. Budapest, San Marco utca 76.  

Feladatok:  

• Szociológiai felmérések nyomon követése  

• Fogyatékos személyek igényeinek felmérése, statisztika készítése  

 



Elvárások:  

 

• Általános szociális munkás, szociálpedagógus szakképezettség  

• Tapasztalat a fogyatékosügyben, a gyógyászati segédeszköz ellátásban  

• Kapcsolat rendszer a fogyatékosügy területén  

• Együttműködési készség  

• Pontosság, megbízhatóság  

• Önálló munkavégzés  

• Büntetlen előélet  

 

Előny:  

• Megváltozott munkaképességűek előnyben  

 

Benyújtandó iratok, igazolások:  

• NRSZH szakértői vélemény a munkaképesség csökkenéséről  

• Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz  

• Motivációs levél  

• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata  

 

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: Folyamatos  

A jelentkezés benyújtásának határideje: Folyamatos, de legkésőbb 2015. szeptember 15.  

 

Jelentkezés módja:  

Az önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk: allas2@meosz.hu  

 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 szeptember 15. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

