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Fogyatékos és egészséges fiatalok együtt táboroztak a Skanzenben 
 

Harmadik éve szervez a Szabadtéri Néprajzi Múzeum integrált tábort, ahol együtt 

fogadnak fogyatékossággal élő és egészséges fiatalokat. A társadalmi felelősségvállalást 

kiemelten kezelő múzeum táborában a sérült és ép fiatalok közötti kapcsolat kialakítása, 

egymás megismerésének elősegítése, a toleranciára nevelés kap kulcsszerepet. A tábort 

2015-ben Múzeumpedagógia Nívódíjjal tüntették ki. 

 

2016 nyarán nyolc halmozottan fogyatékos és hat egészséges fiatal ismerte meg a Skanzen 

kiállításain és programjain keresztül egymás képességeit, lehetőségeit, mindezt teljes értékű 

partnerként, életre szóló élményeket szerezve. A hét folyamán a sérült és ép diákok párokat 

alkottak, és a párok mindennap cserélődtek, hogy mindenki alaposabban megismerhesse 

egymást. Az egészséges fiatalok számára hatalmas élmény volt, hogy felnőtt módra 

vállalhattak felelősséget és nyújthattak segítséget. Örömteli felismerést jelentett számukra, 

hogy megtapasztalhatták, sérült társaik mennyire közvetlenek és szerethetőek. 

 

A tábor alatt a résztvevők egytől egyig rájöttek arra, hogy talán nincs is olyan nagy különbség 

az egészségesek és a kerekesszékesek vagy vakok, értelmi sérültek között.  Az egyszerű 

paraszti munkák kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy „egyenrangúnak” érezhessék magukat 

a fiatalok, hiszen ki az, aki manapság vajat köpül, vályogot vet, kukoricát morzsol vagy fát 

vág?  A népdalok, mondókák, ritmusgyakorlatok eljátszása, egyszerű mozgássorokkal történő 

megjelenítése vidámmá tette a tábort, és érzelmileg is összehangolta a társaságot. 

 

 



 

A gondoskodás nemcsak egymásra, hanem a tanya állataira is kiterjedt. A jószágokkal való 

testközelség minden érzékszervre hatott. A trágyaszag, a szőrös és tollas állatok tapintása, az 

etetés, itatás öröme még a tikkasztó meleget is elfeledtette. Természetesen nem maradt el a 

Skanzen idén átadott új gyermek-élménypontjainak kipróbálása és a vonatozás az 

akadálymentesített múzeumi kisvasúton sem. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

Egyenlő esélyű hozzáférés a fogyatékos személyeknek a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz 

 
A hitelintézeteknek a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés lehetőségének elősegítését megteremtő stratégiát kell készíteniük.  

 

A stratégia elválaszthatatlan részét képezi a hitelintézet irányítási jogkörrel rendelkező vezető 

testülete által elfogadott, a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférésre vonatkozó hitelintézeti szabályzat. 

A hitelintézet a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megelőzően köteles 

felhívni az ügyfél figyelmét, hogy kérés esetén tájékoztatást nyújt szóban vagy írásban a 

vonatkozó szabályzatban rögzített, a fogyatékos ügyfeleknek egyenlő esélyű hozzáférést 

biztosító szolgáltatások köréről és a hozzáférés módjáról. 

A stratégia egy általános tartalmú dokumentum, a szabályzat a stratégia végrehajtási és 

részletszabályait tartalmazza. Mindkét dokumentumot legkésőbb szeptember 15-ig kell 

elkészíteniük a hitelintézeteknek. 

A hitelintézetnek 2016. október 1-től kezdődően a fogyatékos ügyfelek tájékoztatása 

érdekében a honlapján - elkülönített, jól látható helyen, akadálymentes módon – 

nyilvánosságra kell hoznia legalább a következő információkat: 

 a fogyatékos ügyfelek igényei és száma alapján készített szolgáltatási térképet, 

 a fogyatékos ügyfelek számára nyújtott, a pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférését biztosító szolgáltatások körét és a hozzáférés módját bankfiókok 

szerinti bontásban, 

 a fentieknek megfelelő bankfiókok elérhetőségeit. 

Joganyag: 22/2016. (VI. 29.) NGM rendelet a hitelintézetekben a fogyatékos személyek 

pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról 

Megjelent: MK 2016/94. (VI. 29.) 

Hatályos: 2016. 06. 30. 

Megjegyzés: új jogszabály 

 
forrás: ado.hu 

 

 

 

Vizsgálják a fogyatékos jelentkezőket 
 

A felsőoktatásban jelentkezéskor igazolásként kizárólag részletes szakértői vélemény 

fogadható el. 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600022.NGM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT


Az illetékes megyei kormányhivatalnál kérheti vizsgálatát az a jelentkező, akinek a 

fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányai ideje alatt nem állt fenn. 

Azoknak a jelentkezőknek, akik az idei általános felsőoktatási felvételi eljárásban 

fogyatékosság jogcímen többletpontot szeretnének igazolni, oda kell figyelniük arra, hogy 

igazolásként kizárólag részletes szakértői vélemény fogadható el, aminek egyértelműen 

tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését és/vagy BNO-kódját. Ha már középiskolás 

korban fennállt a fogyatékosság, sajátos nevelési igény, s emiatt kedvezményt is kapott a diák, 

akkor a szakvéleményt a megyei pedagógiai szakszolgálat, vagy ezek szakértő bizottságai 

állíthatják ki – írja a heol.hu portálja. 

 

Az illetékes megyei kormányhivatalnál kérheti vizsgálatát az a jelentkező, akinek a 

fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányai ideje alatt nem állt fenn. 

Akik tanulási zavar megállapítását kérik, szintén a megyei kormányhivatalhoz kell, hogy 

forduljanak. A többletpont-jogcímeket igazoló dokumentumokat legkésőbb július 12-ig kell 

beküldeni. 

 

A megyében a felsőoktatásban résztvevők fogyatékosságának igazolásával kapcsolatban a 

vizsgálatot a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály rehabilitációs szakterülete 

2016. július 4-én minden kérelmezővel szemben már elvégezte. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

 

Kerékpártúra az olimpiára 

 
Vasárnap reggel népes csapat gyűlt össze a szegedi Dóm templom mellett: három bátor 

férfi, akik kerékpárjukkal indultak el 3097 km-es útjukra, hogy a riói olimpiára érjenek 

és büszke családtagjaik, munkatársaik, barátaik, akik 6 héten át szurkolnak az elszánt 

sportolóknak, akik közül Bozsó István az EDF DÉMÁSZ mozgássérült munkatársa. 

 

Az elszánt bringásoknak ez nem első útjuk, Makra Zsolt kecskeméti tanár és Czimbalmos 

Zsolt, BV dolgozó már hetedik alkalommal tekernek az olimpia helyszínére. Két éve 

szervezik útjukat, hiszen Buenos Aires-től Rió-ig 25 nap alatt kísérő autó nélkül kell 

tekerniük Argentína-Uruguay-Brazília-Argentina-Paraguay-Brazília útjain, kisebb és óriási 

dél-amerikai településeken áthaladva. A három bátor bringásnak nem csak a több ezer 

kilométerrel, hanem az időjárással és a vadállatokkal is meg kell birkóznia. Az utazás, a 

szállás, a felszerelések megszervezésében sokan voltak segítségükre. Az EDF brazil 

leányvállalata az EDF Norte Fluminense, amely egy hőerőművet üzemeltet és Rió 

áramellátásának 22 %-át adja, meghívta a magyar kerékpárosokat, hogy tartsanak 

élménybeszámolót az EDF-es kollégáknak korábbi olimpiai útjaikról. A kerékpáros hősöket 

Brazília budapesti nagykövete is támogatja, Valter Pecly Moreira nagy érdeklődéssel várja azt 

a Brazília kevéssé ismert vidékeit megörökítő fotós/filmes útinaplót, ahol a magyar sportolók 

az ötkarikás játékokig elhaladnak. 

 

Vasárnap reggel a Dómtól indultak a több mint 3000 km-es útra az ötkarikás játékokig. A 

helyszínen átvették a Jezsuita rend és Szeged-Csanád egyházmegye támogató leveleit és 

Kondé Lajos, a Dóm plébánosa az úton lévők áldását kérte a három bátor sportemberre, akik a 

barátok és munkatársak lelkesítő búcsúja után indultak Kecskemét irányába ,majd onnan 

http://www.heol.hu/heves/kozelet/vizsgaljak-a-fogyatekos-jelentkezoket-673565


Budapestre, hogy hétfőn repülőre szállva kezdjék meg hetedik olimpiai kerékpártúrájukat Rió 

de Janeiroba. 

A csapat útja folyamatosan nyomon követhető a csapat Kerékpárral a riói olimpiára  

Facebook oldalán. 

 
forrás:promenad.hu 

 

 

 

Rámpa, lift és egy kis odafigyelés 
 

A dél-alföldi régió mozgáskorlátozottai tartottak találkozót Gyulán, ahol a hétköznapok 

esélyegyenlőségéről szóló előadások mellett közös ebéd és ingyenes egészségügyi szűrés is 

várta az érdeklődőket. 

 

Lift, rámpa, de még egy igénybe vehető kerekesszék is segíti Gyulán az Almásy-

kastély mozgássérült látogatóit. Ezzel ugyanis sokkal könnyebben tudnak manőverezni a 

kastély egyébként rendkívül szűk tereiben. A gyulai Almásy-kastély 

Látogatóközpontot egyébként valamennyi fogyatékkal élő díjmentesen látogathatja. 

A turistalátványosságok mellett a hétköznapi ügyintézés során is igyekszik a város 

megkönnyíteni a mozgásukban akadályozottak életét. Többek között erről is szó volt azon a 

rendezvényen, amit a mozgáskorlátozottak gyulai székhelyű regionális egyesülete 

szervezett. Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, fejlesztéseiknél, beruházásaiknál 

mindig különös gonddal figyelnek az akadálymentesítésre. Ennek érdekében 

a Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális Egyesületének szakembereit is bevonják a 

tervezésbe. 

Szükség is van erre, hiszen csak Gyulán ezernél is több tagja van az egyesületnek, de több 

mint húsz kisebb csoport is tartozik hozzájuk. „Együtt vagyunk jóban-rosszban, segítünk 

egymásnak” – mondta Durkó Irén, a sarkadi csoport vezetője, amelynek 240 tagja van. 

A mozgáskorlátozottak mindennapjait a kormányzat többféle támogatási formával igyekszik 

segíteni. Az egyik ilyen a lakás akadálymentesítési állami támogatás. Kovács Ágnes, 

a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke elmondta, egy 

hosszadalmas egyeztetési folyamat eredményeként a lakás akadálymentesítési állami 

támogatás idén januárjától a duplájára emelkedett. Hozzátette, korábban csak egyszer volt 

igényelhető a támogatás, most viszont 10 év eltelte után, ha igazolt az állapotromlás, újra 

igényelhető lesz az állami segítség. Ezzel kapcsolatban az országos szövetség a napokban 

folytat tárgyalásokat a tárcaközi bizottsággal. Ha az új konstrukciót elfogadják, az elnök 

szerint olyan támogatási forma jöhet létre, amelyre mindannyian büszkék lehetnek. 

 
forrás: behir.hu 

 

 

 

Akadálymentes Balaton várja a táborozókat 
 

Mintegy 250 fiatal vesz részt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat idei Mozgáskorlátozott 

Táborának programjain. Az esemény szokatlan módon segíti a fogyatékkal élő emberek 

elfogadását és beilleszkedését. A máltai táborok sajátossága, hogy ide családtagjaik, 

állandó kísérőik nélkül érkeznek a kerekesszékes, vagy halmozottan sérült emberek, 

segítőik a közösen eltöltött idő alatt a feladatra felkészített fiatal önkéntesek. 



A szállást és a tópartot előzetesen akadálymentesítették, így a kerekesszékes vendégek 

rámpán gurulhatnak be a vízbe, de felszállhatnak vitorlás hajókra, különféle sportágakat 

próbálhatnak ki, és éjszakai diszkó is várja őket. Az egyhetes vakáció minden résztvevőnek 

sokat jelent, a mozgásukban korlátozott emberek önbizalmat és megerősítést nyerhetnek, 

kísérőik pedig családjuk és ismerőseik körében is leszámolhatnak a sérült emberekkel 

kapcsolatos tévhitekkel, előítéletekkel. A táborban így két oldalról is bontják a sajnálat és a 

tudatlanság emelte láthatatlan falakat. 

A nemzetközi máltai mozgáskorlátozott táborokban az elmúlt három évtizedben több ezer 

fogyatékossággal élő fiatal fordult meg. A táborokban igazi barátságok szövődtek, sokan 

kaptak bátorítást, hogy éljenek aktívabb életet, tágítsák határaikat, legyenek nyitottabbak az 

őket körülvevő világra. Voltak, akik ilyen táborban találtak rá életük párjára. A nemzetközi 

máltai táborok példáját követve idén július 11. és 17. között a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat harmadik alkalommal szervezte meg mozgáskorlátozott táborát a Kárpát-

medencében élő fiatalok számára. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

Újabb kvótásokkal bővült a Magyar Paralimpiai Csapat 
 

Hatvannégy nappal a riói paralimpia előtt 39 kvótával rendelkezik a Magyar 

Paralimpiai Csapat, így lényegesen több sportolóval indul az érmekért, mint 2012-ben, 

Londonban. 
 

Vívás 

Már június közepén eldőlt, hogy öt kerekes székes vívó indulhat magyar színekben Rióban. 

 

 
 

Hajmási Éva mellett - aki az olaszországi IWAS Kerekesszékes Európa-bajnokságon aratott 

győzelmével egyenes ágon szerezte meg az indulási jogot -, egyéniben Dani Gyöngyi, 



Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla és Osváth Richárd is kvótát szerzett. Emellett a női tőr 

és párbajtőr csapatunk is ismét bizonyíthat Rióban. 

 

Tenisz 

Továbbá Németh Roland kerekes székes teniszező is kiharcolta indulását a riói paralimpián, 

miután szabadkártyát kapott az IPC döntése alapján. 

A kerekes székes tenisz egyébként 1976-ban indult az Amerikai Egyesült Államokból, mára 

70 országban mintegy 15.000 aktív játékossal bír.Ez az első olyan parasport, amelynek 

nemzetközi szövetsége - példaértékűen eljárva - az épek sportági szövetségébe integrálta a 

kerekes székes teniszt. 

 

 
 

Magyarországon 1989 óta űzik a sportágat, az 1996-os atlantai paralimpiai játékok óta minden 

paralimpián indult magyar teniszező. A legeredményesebb magyar kerekesszékes teniszező 

Farkas László, aki 1996-tól 2012-ig képviselte hazánkat paralimpiai játékokon. 
 

Atlétika 

Eldőltek az atlétika kvóták is, a már meglévő három kvóta mellé újabb két szabadkártyát 

kaptak a magyar paraatléták. A grosettói paraatlétika Európa-bajnokságon két ezüst- és két 

bronzéremmel zárt válogatott tagjai közül Biacsi Bernadett, Biacsi Ilona, Csontos Piroska, 

Kálmán Krisztina és Keresztesi Erika indulhat Rióban. 

 

Vízi sportok 

A kajakosok között komoly küzdelem folyt a férfi versenyzői kvótáért, amit a június 

közepén zajlott országos bajnokságon nyújtott teljesítményével Suba Róbert érdemelt ki. A 

riói kvóta mellé a június végén zajló moszkvai kajak-kenu Európa-bajnokságon még két 

aranyérmet is nyert a sportoló. 
 

 



 
 

Így a két női versenyző, Váczi Anita és Varga Katalin mellett két férfi versenyző, 

Rozbora András és Suba Róbert indulhat parakajakban Rióban.Továbbá Evezésben is lesz 

magyar induló, Lőrincz Krisztina szabadkártyás indulási jogot nyert. 

 

A magyar paralimpikonok eddig összesen 126 érmet nyertek paralimpiákon. Az első érem az 

1972-es heidelbergi paralimpián került magyar sportoló nyakába, Fejes András atlétika 

sportágban nyert bronzérmet. 2012-ben Londonban, egyéniben 2 arany, 5 ezüst, 6 bronzérmet, 

csapatban 1 ezüstérmet nyertek 5 sportágban sportolóink, 33 kvótás sportoló indulásával. 

 

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke hangsúlyozta az eseményekkel 

kapcsoaltban, hogy a növekvő sportolói létszám és a parasportolók egyre erősödő nemzetközi 

jelenléte azt mutatja, hogy a magyar sportolók mindent megtesznek a sikerért. 

 

Az elnök hozzátette, hogy elhivatottan, mindennapos edzésekkel készülnek a számukra is 

óriási jelentőséggel bíró sporteseményre: 

 

„szeretnénk, ha a paralimpikonokra minden magyar ember büszke lenne, ebben nagy 

szerepe lesz annak, hogy idén első alkalommal, a magyar köztelevízió élőben sugározza majd 

a paralimpiai versenyeket.  

 

Magyarország legszebb és legderűsebb csapata utazik szeptemberben Rióba, a 

paralimpiára.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A Magyar Paralimpiai Csapat hivatalos bemutatkozása 2016. július 15-én lesz a Várkert 

Bazárban. Az exkluzív eseményen kifejezetten a Magyar Paralimpiai Csapat számára 

tervezett formaruhát és a szintén magyar tervezésű, magyar gyártású sportruházatot ismert 

hazai személyiségek kíséretében mutatják be maguk a sportolók. 

 

 

A riói Magyar Paralimpiai Csapatnak jelenleg 39 kvótája van, az alábbi megoszlásban: 

 asztalitenisz (6): Arlóy Zsófia, Berecki Dezső, Csonka András, Major Endre, Pálos 

Péter, Zborai Gyula 

 atlétika (5): Biacsi Ilona, Biacsi Bernadett, Csontos Piroska, Kálmán Krisztina, 

Keresztesi Erika 

 erőemelés (2): Sas Sándor, Tunkel Nándor 

 evezés (1): Lőrincz Krisztina 

 judo (2): Burányi Flóra, Szabó Nikolett 

 kajak-kenu (4): Varga Katalin, Váczi Anita, Rozbora András, Suba Róbert 

 kerekesszékes vívás (5): Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Veres 

Amarilla, Osváth Richárd 

 kerekesszékes tenisz (1): Németh Roland 

 kerékpársport (1): országkvóta 

 sportlövészet (2): Dávid Krisztina, Gurisatti Gyula 

 úszás (10): Adámi Zsanett, Engelhardt Katalin, lllés Fanni, Kézdi Réka, Konkoly 

Zsófia, Pap Bianka, Ráczkó Gitta, Sors Tamás, Tóth Tamás, Vereczkei Zsolt 

HAJRÁ, MAGYAROK!  

 
forrás: 888.hu 

 

 



Lehet-e emeltetni a rokkantsági ellátáson? 

 
1989-ben leszázalékoltak 80 százalékra és csak 34475 forintot kapok rokkantsági 

járadékként. Az lenne a kérdésem, hogy meg lehet-e emeltetni. 

 

Állapotrosszabbodás jogcímén újabb felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a területileg illetékes 

kormányhivatalnál. Az újbóli komplex minősítés eredményétől függően kerül majd 

megállapításra az ellátási forma, az ellátás összege és a folyósítási időszak. Amennyiben 

állapota rosszabbodott, és ezt a szükséges orvosi dokumentáció alátámasztja, nagyobb esélye 

van arra, hogy a majdani ellátása összege magasabb lesz. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

Megható! Szó szerint tenyerükön hordozták a kerekes székes fiút a fesztiválozók 
 

Nincs fesztivál Endrédi Bálint nélkül. Ő az a fiatal kerekesszékes srác, aki ritka 

betegsége ellenére igyekszik valamennyi nyári szabadtéri rendezvényen részt venni. 

 

A fiatal fiú egy nagyon ritka, genetikailag öröklődő, a kisagyat támadó betegségben szenved, 

ami miatt a motorikus funkciói, a mozgása és a beszéde is akadozik. A Balaton Sound 

közönsége idén is régi ismerősként üdvözölte Bálintot, aki elmaradhatatlan résztvevője a 

Soundnak, a Szigetnek, a Voltnak és az EFOTT-nak is, csakúgy, mint a legismertebb magyar 

zenekarok koncertjének. Több előadót személyesen is ismer, nem véletlen, hogy mindenki 

barátként üdvözli, ha feltűnik a színpad közelében. Így volt ez hétvégén a Soundon is, 

aholBálintot az egyik koncerten magasba emelte a közönség, hogy jobban láthassa a 

színpadot.   

 

 
 



A fesztiválozók azt mondják, rendszeresen bodyszörföztetik Bálintot, aki hagyja, hogy 

felemeljék, mert szerinte ez mindenkinek örömet okoz. 

 
forrás: life.hu 
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