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A betegek és fogyatékkal élők jubileuma a szentévben - vatikáni sajtótájékoztató 
 

Június 10-e és 12-e között tartják a betegek és a fogyatékkal élők jubileumi napjait 

Rómában és a Vatikánban. Erről szólt a sajtótájékoztató csütörtökön délelőtt a 

Szentszék sajtóirodájában. A megjelent média szakembereket Rino Fisichella érsek az 

Új Evangelizálás Pápai Tanácsának elnöke, ugyanazon Tanács titkára és helyettes 

titkára tájékoztatta a várható programokról. 

 

Fisichella érsek előadásában felidézte az elmúlt hetek szentévi eseményeit Megemlítette a 

diakónusok és a papok jubileumát és a Szentatya három elmélkedését, melyeken a pápai 

bazilikákban 6000 pap vett részt, akik a világ minden részéről érkeztek Rómába. Legújabb 

adatok szerint az eddig eltelt mintegy 6 hónap során több, mint 9 millió zarándok érkezett a 

városba, hogy átlépje a négy nagy római pápai bazilika és az Isteni Szeretet római szentély 

szentkapuját. Mindehhez hozzá kell adni azt is, hogy a világ számos részén is megnyitották az 

irgalmasság szentkapuit, melyeken megszámlálhatatlanul sok hívő haladt át.   

A betegek és a fogyatékkal élők jubileumi eseményei 

Újszerű kezdeményezések lehetővé teszik, hogy az egyház és a világ figyelme a betegek és a 

rokkantak felé irányuljon, ami azért is fontos, mert sajnos általában közöny veszi körül e 

személyek problémáit – hangzott el a sajtóértekezleten. 

Június 10-én, pénteken a jubileum a megszokott módon kezdődik, azaz elindul a menet az 

Angyalvártól és a végig halad a Conciliazione út zarándokoknak fenntartott folyosóján a 

Szent Péter bazilika felé, hogy ott átléphessék a szentkaput. Ugyanezen a napon a Santa Maria 

in Vallicella belvárosi templomban katekézist tartanak, melyre mindenkit, de főként a vakok 

és süketek-hallássérültek csoportjait várják. Az elmélkedést egy vak és süket pap, Ciryl 

Axerold redemptorista atya tartja, akinek híre már bejárta az egész világot, kezdve Kínával, az 

Egyesült Királyságon és Dél-Afrikán keresztül.   

Június 11-én, szombaton két esemény köré gyűjtötték a jubileumi programokat 

Délelőtt 10 óra és 11 óra között az „Irgalmasság az öröm forrása” téma kapcsán különböző 

nyelveken lesznek katekézisek római templomokban. Este 6 és 8 óra között az Angyalvárt 

körülvevő parkban szórakoztató műsoron vesznek részt a betegek és a rokkantak. Az 

ünnepség mottója „Túllépni az akadályokon”. Az est során az olasz csendőrség fúvószenekara 



muzsikál, fellépnek közismert dal és tánc művészek, köztük fogyatékkal élők is, továbbá az 

„Amoris Laetitia” kórus és a „Fehér Kezek” énekkar. Ez utóbbi tagjai szellemi fogyatékos 

fiatalok, akik egy római népi negyedet és a súlyos ökológiai problémákkal küzdő területet, az 

un. Tűzföldet (Caserta környékét) képviselik. 

Június 12-én, vasárnap zárul le a betegek és a fogyatékkal élők jubileuma 

Az ünnepi pápai szentmise délelőtt fél tizenegykor kezdődik a Szent Péter téren. Az eseményt 

jelbeszédes streaming programon keresztül is lehet követni a világ minden részén. A 

szertartáson beteg és rokkant személyek működnek közre, tehát ők olvassák az 

olvasmányokat és down-kóros gyermekek ministrálnak. Az első olvasmányt egy spanyol 

rokkant, a másodikat pedig  egy vak lány olvassa braille írásból. A mise minden olvasmánya 

nemzetközi jelrendszer használatával hozzáférhető lesz a jelenlévők számára. Most történik 

majd először, hogy az evangéliumi olvasmány dramatizált változata is szerepel, melyet 

szellemi fogyatékosok jelenítenek meg, hogy ezzel elősegítsék a szöveg megértését mindenki 

számára. Az áldoztatás során a Szixtusz kápolna kórusát felváltja az „Amoris Laetitia” kórus, 

mely más énekkarokkal együtt előadja és rokkantak közreműködésével megjeleníti a Mennyei 

Kenyér közismert éneket. A szentmise előtt az egybegyűltek a szentolvasót imádkozzák, majd 

pedig tanúságtételek hangzanak el a magzat védelméről és a betegség hittel történő 

elfogadásáról.  A tanúságtételeket énekek és felolvasások váltogatják. A szentmisén 

kihelyezik a Salus infirmorum, a betegek üdvössége kegyképet, melyet a Campo Marzio 

Szent Mária Magdolna templomból hoznak ide. 

Egészségpontok a betegek jubileuma során    

A három napig tartó jubileum során a 4 pápai bazilika közelében „Egészségpontok” (Health 

Points) működnek, amelyek ingyenes orvosi ellátást nyújtanak főként a városban élő számos 

hajléktalannak. 350 önkéntes, katona és egészségügyi szakember fogadja majd a 

nincsteleneket általános orvosi és különböző szakorvosi vizsgálatokra. A nők kérhetnek 

mammográfiai és nőgyógyászati szűrővizsgálatot is. Az irgalmasságnak ezeket az orvosi 

jócselekedeteit a Gemelli katolikus kórház egy orvosa, Raffaele Landolfi professzor 

koordinálja.   

További jubileumi események júniusban 

18-án és 30-án két rendkívüli általános kihallgatást tart Ferenc pápa, hogy ezzel válaszoljon a 

számtalan beérkezett kérésre. A Szentatya szavai szerint az Irgalmasság Evangéliuma 

továbbra is nyitott könyv, amelybe Krisztus tanítványai beírják a szeretet konkrét 

cselekedeteit, mert ezek a legszebb tanúbizonyságok. Mindannyian hivatást kaptunk, hogy 

tovább írjuk az evangéliumot és elvigyük az Örömhírt  minden embernek. Gyakoroljuk 

naponta az irgalmasság testi és lelki jócselekedeteit, mert ez a keresztény ember igazi 

életstílusa. Egyszerű, de mégis erőteljes, sőt olykor akár láthatatlan gesztusokon keresztül is 

eljuthatunk mindazokhoz, akik szükséget szenvednek, vigyük el nekik Isten gyöngédségét és 

vigaszát. „Ezzel a lelkülettel jutottunk el a jubileumi esztendő feléhez és ezzel akarjuk 



folytatni a november 20-áig hátralévő részét is” – így összegezte beszédét Rino Fisichella 

érsek a csütörtökön délelőtt tartott sajtóértekezleten. 

 
forrás: hu.radiovaticana 

 

 

 

Idén négyszáz tanuló érkezett 

 
Fogyatékos és tanulásban akadályozott diákok versenye Zánkán 

 

Idén négyszázan érkeztek  Fogyatékos és tanulásban akadályozott diákok versenyeznek 

Zánkán 

 Idén is az Erzsébet Üdülőközpont és Tábor ad otthont a tanulásban akadályozott, illetve 

fogyatékkal élő iskolások országos diákolimpiájának. 

Ezúttal csak az atlétika versenyeket rendezik a zánkai táborban, a viadal pénteken kezdődött 

és szombaton kora délután ér véget. Toponáry Gábor, a Fogyatékosok 

Országos Diák és Szabadidősport Szövetségének ügyvezető elnöke tájékoztatása szerint 

mintegy négyszáz fiatal vesz részt a programon, amely a versenyzés mellett a szórakozást is 

szolgálja. 

 
forrás: veol.hu 

 

 

 

Együtt minden könnyebb és vidámabb lehet – Családi napot rendeztek 

Debrecenben 

 



Debrecen – Családi napot tartott kedden a Debrecen Megyei Jogú Város Városi 

Szociális Szolgálat Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ibolya Utcai 

Nappali Intézménye, többféle játékos foglalkozással, a környékbeli óvodásokat is 

bevonva a közös építő időtöltésbe. 

 

A szociális szolgálat közleményéből kiderül: a Fogyatékos Személyek Ibolya Utcai Nappali 

Intézménye 3-8 éves korú halmozottan sérült, mozgásában és értelmében akadályozott 

gyermekek gondozási és nevelési színtere. Az intézmény szervesen együttműködik a 

Pedagógiai Szakszolgálat és a Bárczi Gusztáv EGYMI gyógypedagógusaival és a Kenézy 

Gyula Kórház mozgásfejlesztőivel. Velük párhuzamosan, tervszerű és komplex 

foglalkozásokkal segítik a kisgyermekek fejlődését, illetve szinten tartását. A speciális 

nevelési igényű gyermekeket itt érik az első közösségi élmények. 

 

 
 

Fontos feladatnak tekintik az intézményben, hogy érzelmi biztonságot nyújtsanak számukra, 

testi, lelki szükségleteiket kielégítve komfortérzetet biztosítsanak, hiszen csak így válnak 

befogadóvá az új ismeretek megszerzésére, elsajátítására. Lényeges, hogy a gyermekek 

szocializációját és képességeik fejlődését a szülőkkel, partneri kapcsolatot kiépítve együttesen 

segítsék és szolgálják – olvasható az ismertetőben. A családi napra az ellátottak családtagjain 

és hozzátartozóin kívül az elmúlt évben is meghívták a környékbeli óvodásokat, akik, mint 

írják, nagy örömmel kapcsolódtak be a programokba, ezért hagyományt szeretnének teremteni 

azzal, hogy idén is hívták őket, ezzel elősegítve, hogy az azonos korú fogyatékos és ép 

gyermekek közelebb kerüljenek egymáshoz. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

 

 

 

 



 

Webakadálymentesítés: még az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz sem tudnak 

online fordulni a vakok 
 

 

Adóbevallás, uniós pályázatok, ingatlannyilvántartás, websebességmérés, színházműsor-

böngészés, földhivatali adatlekérés – néhány példa állami és nem állami kezelésű 

honlapokon elérhető szolgáltatásokra, amelyeket nem tudnak vakok online elérni. Vak 

szerzőnk cikke – saját tesztelései, illetve gyakorlott vak felhasználók tapasztalatai 

alapján. 
  

Nem tudják használni a súlyos látássérült emberek az általános nyomtatványkitöltő 

keretprogramot (ÁNYK), mert a szoftver megírásánál nem figyeltek oda az alkotók az 

ernyőolvasó szoftveres hozzáférhetőség megteremtésére. Pedig az elektronikus űrlap “már 

nemcsak a NAV, hanem a közigazgatás más szervezeteinek a nyomtatványait is képes 

kezelni” – írja az adóhatóság saját honlapján. 

Aki tehát ernyőolvasó szoftverrel netezik, hiába próbálná meg önállóan, elektronikusan 

beadni adóbevallását, semmire sem menne. Ha pedig ezek után úgy dönt a vak ember, hogy 

az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordul, mégpedig úgy, hogy nem szeretne szívességet 

kérni másoktól – pl. borítékot címezni, feladóvevényt kitölteni -, megint hoppon marad: 

elektronikusan az EBH-hoz is az ÁNYK-n keresztül vezet az út. Hagyományos e-mailben 

közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezni nem lehet. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvények előírják 

az egyenlő bánásmód követelményét és az esélyegyenlőség előmozdítását. A közforgalmú 

honlapok és szoftverek esetében a látássérült emberek használatból történő kizárása e szerint 

tilos. Lenne. Hazánkban ugyanis sem a közigazgatás, sem a forprofit szféra nem sokat törődik 

maradéktalanul a jogszabályok vonatkozó paragrafusaival. 

Pedig a vak emberek számára a világhálón történő ügyintézés, vásárlás, információszerzés 

jelentette életminőség-javulást szinte lehetetlen lenne túlbecsülni. Ezek a lehetőségek a 

történelem során eddig soha nem tapasztalt mértékben szüntethetnék meg az érintetteket sújtó 

kiszolgáltatottságot. 

Márpedig – a közhiedelemmel ellentétben – az akadálymentes hozzáférés biztosítása nem 

igényelne sem különleges berendezéseket, sem drága fejlesztéseket. A látássérült emberek 

gyakorlatilag ugyanakkor kezdtek el személyi számítógépeket használni, mint ép társaik. 

A 90-es évek eleje óta töretlen az a trend, hogy a nem látók is a bárki számára hozzáférhető 

computereken dolgoznak, a különbség pusztán egy ernyőolvasó szoftver, mely a képernyőn 

megjelenő szöveges információt olvassa fel vagy küldi át egy Braille-kijelzőre nekik. 

 
forrás: blog.atlatszo.hu 

 

 

 

Nehéz lesz az autósok élete a Szabadság híd lezárása miatt 
 

 

Csütörtöktől több mint két hónapra lezárják a Szabadság hidat a dél-budai villamosok 

akadálymentesítése miatt a gépjárművek előtt, de gyalog és kerékpárral használható 

marad a híd. A bringások viszont elveszthetik a Bartók Béla úti és a Fehérvári úti 

kerékpársávokat - írja az Index.  

 

 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV


2016. június 16-án kezdődik az 55 dél-budai villamosmegálló akadálymentesítését és 

korszerűsítését magában foglaló fejlesztés. Augusztus 28-ig 35 dél-budai peront építenek át 

szélesebbre és magasabbra, ezért a Bartók Béla úton és a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond 

körtértől kifelé nem közlekedhetnek a villamosok. Helyettük buszok járnak majd az Erzsébet 

híd és a Petőfi híd felé kerülve. 

 

A Szabadság híd azért lesz zárva az autósok előtt, mert a budai hídfőnél a hídra kanyarodó 

vágányokat is átépítik, akárcsak a Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér közötti 

vágányszakaszt. A Szabadság hídon ezért augusztus végéig csak gyalog vagy kerékpárral - a 

forgalmi sávokon tekerve - lehet átkelni. 

 

Az 55 dél-budai peront azért kell szélesíteni és meghosszabbítani, hogy passzoljanak az új 

CAF villamosokhoz és akadálymentesen lehessen őket használni (a szélesebb peron a jobb 

kerekesszékes megközelítést teszi lehetővé). Az új megállóhelyek egységesen 26 centiméter 

magasak és legalább 36 méter hosszúak lesznek. Az akadálymentesítés mellett a BKK a 

vágányok és felsővezetékek karbantartását és a földkábelek építési munkáit is elvégzi. 

 

Mivel a magasabb peronok és a róluk levezető rámpák több helyet foglalnak, a Bartók Béla út 

belső szakaszán a szélesebb villamosperon mellett két közúti sáv nem fér el. Erre találta ki a 

BKK régebben, hogy ha két közúti sáv nem, de egy plusz egy kerékpársáv el fog férni. A 

tervek el is készültek, ám a főpolgármesteri hivatal nem adott ki tulajdonosi hozzájárulást. Az 

új terv értelmében így azokon a szakaszokon ahol nincs villamosmegálló marad a két sáv - 

esetleg kerékpáros piktogramokkal kiegészítve - a megállók melletti szakaszokon viszont egy 

sáv lesz. Ennek hatására azonban nem növekszik a közút áteresztő-kapacitása, sőt a mostani 

helyzethez képest még csökken is. 

 
forrás: portfolio.hu 

 

 

 

Idén is újdonság várható a Design Terminál mentorprogramjában 
 

zeptemberben negyedik alkalommal indul újra a Design Terminál mentorprogramja, 

amelynek célja az innovatív magyar vállalkozások nemzetközi piacra lépésének 

elősegítése. Az év elején bevezetett újítások után az idei jelmondat: több női startup 

vállalkozót!  

2016 elején nagy sikerrel debütált a Design Terminál mentorprogramjának bővítése. A 

designcégek mellett a program a következő, ősszel induló szemeszterében is nyitott a 

technológiával és városfejlesztéssel foglalkozó csapatok számára. A tapasztalatok alapján a 

különböző területek együttműködéséből születnek a legjobb ötletek. 

  

Mivel a mentorprogram tavaszi szemeszterére jelentkező technológiai cégek csapatai 

jellemzően csak férfiakból állt, ezért ősztől a Design Terminál külön figyelmet fordít arra, 

hogy a mentorált cégek között minél több női startup vállalkozó legyen. 

  

A program során a designcégek, az urbanisztikai és technológiai vállalkozások egymástól is 

tanulnak. Emellett pedig számíthatnak a mintegy 150 fős nemzetközi mentorcsapatra is, akik 

a világ minden tájáról kapcsolódnak be az innovatív magyar vállalkozások fejlesztésébe.  

  



A program szigorú kiválasztáson alapul, de a bekerülő cégek számára teljes egészében 

ingyenes. 

  

A vállalkozások a programnak köszönhetően az üzleti modell, a szervezetfejlesztés, a jogi 

háttér és a marketing területén lépnek előre, és felkészülnek első befektetőjük fogadására. 

Emellett a Design Terminál – a Magyar Nemzeti Kereskedőház partnerségével – minden 

mentorált vállalkozását eljuttatja legalább egy jelentős nemzetközi szakkiállításra vagy 

vásárra is. 

  

Az eddigi mentorált vállalkozások közül több cég is sikeres pályára állt. Daubner Anna 

divattervező másfél éve az első mentorprogramban vett részt. Kollekciói azóta több külföldi 

üzletben is megtalálhatók és egy befektető is fantáziát látott az Anna Daubner márkában.  

  

A kerekesszékes és babakocsis közlekedőknek akadálymentes navigációs rendszert fejlesztő 

Route4U a program során számos rangos díjat nyert el: az ITU Telecom World Best Startup 

versenyének első helyezése mellett a washingtoni 1776 inkubátor globális versenyének 

döntőjébe is bejutott.  

  

Szász Levente, a mentorált Laborom társalapítója pedig ekképpen osztotta meg a programról 

szerzett tapasztalatait: „A program alatt nekünk az üzletfejlesztésen és az üzlet kiépítésén volt 

a fókusz. Sok segítséget kaptunk a megfelelő irány felkutatásában, amivel most jól tudunk 

haladni. Extrém mennyiségű és minőségű megjelenési lehetőséget kaptunk, be tudunk 

mutatkozni az Egyesült Államokban, Angliában, Franciaországban és ennek köszönhetően 

létfontosságú visszajelzéseket tudtunk beszerezni.” 

  

A tavaly mentorált vállalkozások 2016. június 17-én, Demo Day-en mutatják be a program 

során elért eredményeiket. 

Az idei mentorprogramra a Design Terminál honlapján lehet jelentkezni, 2016. augusztus 5-

ig. 

 
forrás: hirek.prim 

 

 

 

Évzáró - Ötösre vizsgáztak a Tigrisek 
 

A kerekes székes kosárlabdások másodikak lettek a bajnokságukban; az 

utánpótláscsapatok is eredményes szezont tudhatnak maguk mögött. Évet értékeltek a 

Tigriseknél. 
 

Ahogy az elmúlt 18 évben mindig, úgy idén is az ágfalvai Vadon-lovas klubban tartotta meg 

az évzáróját a soproni Tigrisek sportegyesület. Mint azt Nagy Tamás elnök lapunknak 

elmondta, a tizenkettő csapatuk százhatvan sportolója vett részt a jó hangulatú "bizonyítvány 

osztáson". 

 

A legfiatalabb korosztályok csapatai bejutottak az országos döntőkbe. A kadettok és a 

juniorok pedig régióbajnokok lettek. Figyelemre és elismerésre méltó, hogy a kerekesszékes 

kosárlabdások a bajnokságukban második helyezést értek el. 

 

- A csapataink közül négy korosztály a várakozáson felül szerepelt - összegezett röviden Nagy 

Tamás. 

https://www.facebook.com/events/492964727580201/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1465812135232688
http://designterminal.hu/mentorprogram


 

- Az edzési, felkészülési lehetőségeink adottak, a fő bázisunk továbbra is a belvárosi 

sportcsarnok. A fő célkitűzésünk között továbbra is szerepel, hogy a tehetséges fiatalok 

beépüljenek az NBII-es felnőtt csapatba. A tervünk változatlan abban a tekintetben is, hogy a 

felnőttek stabil csapatként szerepeljenek a másodosztályban. 

 

Az évzárón beszámoltak arról is, hogy Taschner Kristóf Balogh Sándor emlékdíjat vehetett át. 

 

Halász Tamás pedig a legjobb edző lett. Az egyesületnél az elméleti képzésre is nagy 

hangsúlyt fektetnek. Edzői képesítést vehetett át Kincse Szabolcs, Erdősi Gyula, Sallai Gábor, 

Gadácsi Zoltán, Balogh Gergő. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

Luca mesét írt nehéz gyerekkoráról, győzött 
 

Magyarcsanád - A magyarcsanádi Farkas Luca nyerte meg idén korosztályában a 

Janikovszky Éva tiszteletére kiírt országos meseíró pályázatot. A díjnyertes történetet 

saját, megpróbáltatásokkal teli gyermekkora ihlette. 

 

Az, hogy a 13 esztendős Luca most egy országos pályázat győztese lett, szinte nem is csoda: 

kisgyermekkora óta a meseírás a szenvedélye, az elsőt 3 évesen diktálta le édesanyjának. 

Lapunk olvasói 4 évvel ezelőtt találkozhattak először a nevével. Akkor azért írtunk róla, mert 

megható, személyes hangvételű olvasói levélben köszönte meg orvosainak a folyamatos 

ápolást, s tett egyúttal tanúbizonyságot bátorságáról és élni akarásáról. 

 

Többféle, egyenként is gyötrelmeket jelentő rendellenességgel született, és kezelések, műtétek 

sorozatán esett át – mint mondja, eddig 60-szor operálták. Most is vár rá egy műtét, áprilisban 

volt a legutóbbi, de azt mondja, sokkal jobban érzi már magát, mint gyermekkorában. Akkor 

még azon aggódtak, egyáltalán megéri-e a tizenéves kort – a sok fájdalom, a veszély mostanra 

a múlté, teljes értékű életet élhet. 

 

 
Farkas Luca még nem tudja, író lesz-e. Fotó: Szabó Imre 

 



A felhők fölött mindig kék az ég című mese, amellyel 747 induló közül korcsoportjában a 

fődíjat elnyerte, egy kerekesszékes tündérlány szomorú véget érő, mégis felemelő utolsó 

kalandjáról szól. A történet elemeiben nem nehéz ráismerni Luca életének néhány 

momentumára. Mint mondja, az volt a szándéka a mesével, hogy ne csak hétköznapi 

tanulsággal szolgáljon olvasóinak, de érzelmeket is kiváltson belőlük. Néhány nap alatt írta 

meg, oklevelet és könyveket kapott érte jutalomként. 

 

Egyébként jó ideje nem foglalkozik mesékkel, ezt csak a pályázat kedvéért írta. Most 

személyes ihletésű ifjúsági regények ötletein gondolkozik, s közben falja a könyveket – már 

nemcsak az ifjúsági regényeket, hanem felnőtteknek szóló könyveket is. 

 

Amikor 9 évesen beszéltünk vele, azt mondta, hogy mikrobiológus akar lenni, és szeretné 

feltalálni az örök élet elixírjét. Mosolyogva jegyzi meg: még mindig szeretne kutató lenni, de 

mostanában egyre többen biztatják arra, hogy válassza az irodalmat. Jelenleg a makói József 

Attila Gimnázium diákja. 

 

– Ha másként nem, szenvedélyként biztosan megmarad nekem az írás – mondja. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Tovább bővül a kormányablakok tevékenységi köre - Száz új ügyet lehet intézni 

majd 
 

Újabb feladatokkal bővül a kormányablakok tevékenységi köre, a jövőben például a 

hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet is ott lehet intézni. Az erről 

szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg. 

 

A módosítás értelmében a kormányablakokhoz összesen több mint száz újabb ügyben lehet 

fordulni.  

     

Például a fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásának bejelentését, a telepengedély kiadására irányuló kérelmeket is 

fogadják - és továbbítják - a kormányablakok. 

     

Egyebek mellett még az "alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, 

karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal történő nemesfém-

forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése", valamint a lovas 

szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése, illetve a nyilvántartásból való törlés iránti 

kérelem is intézhető a kormányablaknál. 

 
forrás: jogiforum.hu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Családháló Díjat kapott a Szimbiózis Alapítvány 

 

 
 

Budapest, Miskolc – Szombaton, Budapesten adták át a Családháló-díjakat. Különdíjat 

kapott a miskolci Szimbiózis Alapítvány által működtetett Mosolykuckó program, 

melynek keretében fogyatékos gyermekeket nevelő szülők tehermentesítése valósulhat 

meg. 

 
forrás: mon.hu 

 

 

 

Nyílt levél sérült gyermekek szüleihez 

 
Ha fogyatékos a fiad vagy a lányod, gyakran irgalmatlan nehéz lehet az életed.  

Talán még mindig azt kérdezgeted magadtól, hogy miért éppen a te gyermeked sérült meg. De 

biztosan eleged van a szánakozó pillantásokból és a lesütött szemekből. 

Torkig lehetsz az iskolákkal és óvodákkal, ahová nem veszik fel, vagy délben már haza kell 

vinned. A nappali intézménnyel, ahol hetente kétszer elfelejtenek inni adni neki. Fájóan sokat 

szenvedsz attól, hogy egyre szegényebb vagy, mert minden szolgáltatást magadnak kell 

megvásárolnod.  

http://ataszjelenti.blog.hu/2016/06/13/nyilt_level_serult_gyermekek_szuleihez


De ez mind nem elég. Mert egy sima ügyintézés is tortúrává tud változni. Csak bemész az 

okmányirodába, és kérsz a lányodnak egy új személyit. 

Az ügyintéző pedig rád néz, és kijelenti: “Anyuka, amíg nem helyezi gondnokság alá, semmit 

nem tehetek. Tessék már ezt elintézni.” 

Nem érdekli, hogy be kell perelned akit a legjobban szeretsz. 

A legtöbb dologra, ami téged nyomaszt, nem tudunk megoldást kínálni. 

De ebben talán segíthetünk. 

Képzeld csak el. 

Mit szólnál, ha az okmányirodában aláírhatnád a papírokat a lányod helyett? Mindezt úgy, 

hogy ő nem lenne gondnokság alá helyezve. Ha ez nem az ügyintéző kénye-kedvére lenne 

bízva, hogy neked mihez van jogod?  

Ha úgy igényelhetnél ápolási díjat, hogy nem kell sem őt, sem magad kitenni egy megalázó 

tortúrának? 

Mi lenne, ha be tudnád jelenteni a lakóhelyére anélkül, hogy a torkodban dobogna a szíved? 

Egyszóval, ha mindent, ami ahhoz kell, hogy normális hétköznapjaitok legyenek, el tudnál 

intézni. Őt pedig nem kellene gondnokság alá helyezni.  

Jól hangzik, ugye? 

A baj csak az, hogy a magyar jog ezt tiltja neked. 

Mert van már a magyar jogban gondnokság, ami jogfosztottá teszi a gyermeked. És van benne 

normális támogatott döntéshozatal, amiből őt kizárják, mert úgy döntöttek, hogy az csak 

azoknak jár, akiknek nincs jelentős fogyatékosságuk.  

Kapizsgálod már? A te gyerekednek nincs helye a magyar polgári jogban. 

De lehetne itt valamit, ami reményt adhat rá, hogy ez véget érjen: a hozzátartozó általi 

képviselet. Valami, ami a ti életetekben is megoldást hozhat. Legalább egy lehetnyi 

könnyebbséget. 

Egy aprócska jog arra, hogy a felnőtt lányodat képviselhesd ezekben az irodákban anélkül, 

hogy gondnokság alá helyeznéd. Igényelj, bejelents, kérvényezz vagy hivatalos papírokat 

kiválts. 

Készítettünk egy beadványt az ombudsmannak, hogy ezt az ici-pici jogot járja ki neked. 

Tudom, láttál már beadványt eleget, és nem hiszel benne, hogy ez meghatja. 

Hadd legyek ősztine: én sem hiszem. Írtam már egy pár ilyet, és egyikből sem lett igazi 

változás. Csak egy újabb papír egy újabb fióknak. 

De képzeld el, hogy mi lenne, ha a következő hónapban az ombudsman asztala leszakadna a 

te történeted alatt? 

http://tasz.hu/hozzatartozoi_kepviselet


És olvashatna vérfagyasztó sztorikat a kormányablakok poklából.  

A te történeted arról, amikor csak azért kellett gondnokság alá helyezni a lányod, hogy 

örökölhessen. Hogy milyen volt, amikor a közjegyző a hagyatéki tárgyaláson megkért, hogy 

pereld már be a gyereked, mert addig nincs örökség. 

És arról, hogy milyen érzés volt felvinni a harmadikra a bíróságon a lépcsőn. Hogy milyen 

volt az igazságügyi szakértő látogatása az otthonodban. Hogy milyen az, amikor a bíró 

kérdezgetni kezdi a beszédképtelen gyermeked, hogy ki Magyarország miniszterelnöke. 

Hogy milyen érzés gyűjteni a számlákat minden egyes kifli után, és bizonygatni a 

gyámhatóság előtt, hogy nem lopsz a gyerekedtől.  

De miért is írnál neki?                

Mert Székely László nem érti. 

Ő jogtudós, egyetemi ember aki őszintén szeretne tenni azért, hogy Magyarország jobb hely 

legyen, de valamiért azt hiszi, hogy a gondnokság úgy jó ahogy van. Azt hiszi, hogy neked az 

a legjobb, ha te felperes vagy, a lányod meg alperes. Ő azt hiszi, hogy ti ettől vagytok 

boldogabbak.  

Ébreszd fel. 

Mert ha te nem magyarázod el neki, akkor ki fogja?  

Nem tudom neked megígérni, hogy ettől megérti. De egy dolgot biztosan tudok: ha nem írod 

meg, akkor esélye sem lesz rá.  

És képzeld el: mi lenne, ha a következő hónapban felfogná, hogy a polgári jog milyen 

embertelenül bánik veled? Mert olyan részletesen írnád meg neki, hogy min mentek keresztül, 

hogy elkezdené érteni. 

Mi összeszedtük neki az összes jogszbályt, amire csak hivatkozni tudunk. 

De szerinted számít ez bármit is a te történeted nélkül? 

4 fontos összetevő az ombudsmannak írt levélhez 

Arra kérlek, hogy mától próbálj másképp tekinteni az ombudsmanra mint eddig. 

Ő az egyetlen, akihez emberi jogi ügyben még fordulhatsz. Ez a rossz hír. A jó hír pedig az, 

hogy őt érdekli a te bajod, és ha meg tudod győzni az igazadról, akkor tenni fog érted.  

Tehát: higgy az ombudsmanban, és írj neki egy levelet. 

Legyél egyértelmű. A cím legyen személyes és informatív. Például Kovács Kata története a 

gyámhivatalban. Mindenképpen legyen benne az alcímben legalább, hogy hozzászólás a 

TASZ AJB 3210/2016. számú beadványához. 

Csak az ügyintézésről írj. Ne írj az iskoláról, ne írj az óvodáról és ne írj a szegénységről. 

Azok is fontosak, de ha eredményes akarsz lenni, akkor csak erről az apró-cseprő ügyről írj, 

ami meg tudja keseríteni az életed.  



A saját történetedet írd meg. A saját történetednél nincs értékesebb hír most az ombudsman 

számára. Ezért azt írd meg neki, hogy min mentél vagy mész keresztül azért, mert a 

fogyatékos gyermekednek kell ügyeket intézned. Írd meg neki, hogy nem szeretnéd azért 

gondnokság alá helyezni őt, hogy a hivataloknak jobb legyen. 

Zárd konkrétan. A levél végén egyértelműen írd meg neki, hogy mit vársz tőle. Például: 

tegyen meg mindent azért, hogy bevezessék a legközelebbi hozzátartozó általi képviselet 

intézményét.  

Küldd el postán (dr. Székely László, Alapvető Jogok Biztosa, Alapvető Jogok 

Biztosának Hivatala, 1051 Budapest, Nádor utca 22.) vagy email-ben 

(panasz@ajbh.hu) is. 

  

És küldd el neki ma. 

Ettől a levéltől nem fog egycsapásra megváltozni a világ. És azt is tudom, hogy nem ez a 

legsúlyosabb terhed. 

De talán pont ez az apróság lesz az, amiben sikerrel járunk. És egy ici-pici könyebbséggel és 

méltósággal több jut neked és több tízezer családnak a közeljövőben. 

És tisztában vagyok vele, hogy vannak más ügyek. Az ápolási díj és a szegénység. És az 

iskola, ami elérhetetlen sokaknak. Ezeket is sorra kell venni.  

De most ez van az ombudsman asztalán. 

Ne hagyd elmenni a lehetőséget. 

Verdes Tamás 

forrás: ataszjelenti.blog 

 

 

 

Ez aztán az akaraterő! Így él a végtagok nélkül született kisfiú 

 
Indonézia népességének hat százaléka szenved valamilyen fogyatékosságban. A Az 

Egészségügyi Világszervezet vizsgálata kimutatta, hogy ezzel a százalékkal számuk 

elérte a 10 millió főt, míg a fejlődő országok teljes népességének 15 %-a (kb. 1 billió fő) 

szenved valamilyen testi rendellenesség miatt. 

 
A 12 éves indonéz kisfiú, Tyo Satro hasonló nehézségekkel küzd, végtagok nélkül született, 

így éli mindennapjait, de ez nem akadályozza meg abban, hogy tegye a dolgát. Imád 

Playstationözni, megtanult szájjal írni és a körülmények ellenére sem nem keres kifogásokat. 

Ezen mindannyiunknak érdemes elgondolkoznunk. 

 

mailto:panasz@ajbh.hu


 
 

 
 



 
 

 
 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

Kerekes székeseknek készített fitneszappot az Apple 

 
Új fitneszfunkciók is lesznek az ősszel megjelenő watchOS 3 rendszerben, többek közt a 

kerekes székesek is figyelemmel tudják majd követni a napi mozgást. 

 
Az Apple Watch új operációs rendszeréről, a watchOS 3-ról is lehullt a lepel a WWDC 2016 

konferencián. Az újítások közt több kisebb-nagyobb apróságot is láthattunk, melyek közt egy 

érdekes fitneszappot is bemutatott a cég. 

Különféle fitneszalkalmazásokból már rengeteg van, olyat azonban még nem láttunk nagy 

cégtől, ami a kerekes székesek aktivitását méri. Az app figyeli, hogy a felhasználó mekkora 

távokat tesz meg,azt milyen gyorsasággal, és hogy hány kalóriát éget el a mozgással. 



 
 
A cég nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra 

 

Ugyan a mozgáskorlátozottak csak egy kis szegmenst tesznek ki a piacon, az Apple 

elmondása szerint mindenkit szeretnének kiszolgálni termékeikkel. 

 

A mozgás összekovácsol 

Még egy különös egészségügyi appot is láthattunk a rendezvényen: az Activity-t, ami az 

edzést hivatott közösségi élménnyé varázsolni. Az edzések eredményét megoszthatjuk az 

ismerőseinkkel, mindössze egy simítással meg tudjuk nézni, ki hogyan teljesített. Sőt,az 

Activity Sharing menüből közvetlenül tudunk üzenetet küldeni.Innen is teljesen eltűnt a 

virtuális gépelés: elküldhetjük a szívdobogásunk, emojit, hanggal vagy rajzolással bevitt 

szöveget is. 

 

 
Közösségi élménnyé teszi a mozgást 



SOS 

A szeptemberben érkező frissítéssel egy másik hasznos funkció is helyet kap az órán, egy 

SOS gomb, ami szintén a mozgáskorlátozottak számára jelenthet nagy segítséget.Vészhelyzet 

esetén ez automatikusan mentőt hív a viselőjének.Ha benyomjuk és hosszan tartjuk ezt az 

oldalsó gombot, az aktiválja az SOS funkciót, azaz vészhelyzet esetén hívja automatikusan a 

911 amerikai segélyhívót. 

 

Sőt, miután megtörtént a hívás, a felhasználó helyzetét elküldi üzenetben adott 

ismerősöknek.Persze mindezt csak akkor, ha az óra a telefon közelében van, vagy wifire 

csatlakozunk vele. 

 

A watchOS 3 fejlesztőknek szánt, előzetes verziója mától elérhető, majd ősztől kapják meg a 

felhasználók is a frissítést. 

Ha többet szeretne megtudni a watchOS 3-ról, olvassa el összefoglalónkat! 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.origo.hu/techbazis/20160613-teljesen-megujul-az-apple-osszes-szoftvere.html
http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

Fogyatékos emberek regionális szentmiséje július 16-án Szombathelyen 
 

2016. július 16-án 15-órai kezdettel tartjuk FOGYATÉKOS EMBEREK  REGIONÁLIS 

SZENTMISÉJÉT az oladi új templomban. 

 

A Vas Megyei Mozgássérült Egyesület szeretettel meghív minden érdeklődőt 2016. július 16-

án 15-órai kezdettel tartandó FOGYATÉKOS EMBEREK REGIONÁLIS SZENTMISÉJÉRE 

a szombathelyi, oladi új templomba. 

 

 
 

forrás: Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

ART - 2016 Fogyatékossággal élő emberek Kulturális Fesztiválja 
 

Vas Megyei Mozgássérültek Egyesülete szeretettel meghívja Önt 2016. június 11-én 9 

órakor kezdődő Fogyatékossággal élő emberek Kulturális Fesztiváljára a Celldömölki 

Művelődési Központba. 

 

Vas Megyei Mozgássérültek Egyesülete szeretettel meghívja Önt 2016. június 11-én 9 órakor 

kezdődő Fogyatékossággal élő emberek Kulturális Fesztiváljára a Celldömölki Művelődési 

Központ színháztermébe. Cím: Celldömölk Dr. Géfin tér 1. Celldömölki Kemenesaljai 

Művelődési Központ és Könyvtár. 

 

Megrendezés dátuma: 2016 június 11. 

Megrendezés helyszíne: Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. 

 
 forrás: Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete 
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Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

