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Bővült a Kanizsa Rehab 
 

Az egykori Szociális Foglalkoztató, azaz a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2015. 

november 1-je óta működik a Petőfi úti telephelyen. Az összesen 110 megváltozott 

munkaképességű dolgozó közül a habilitációs részlegen vannak a legtöbben, 78-an. 

 

Mint azt Lérántné Mátés Valéria ügyvezető elmondta: az ő munkával való ellátásuk a 

leginkább problémás, hiszen a legtöbben szakképzetlenek, vagy egészségi állapotuk miatt 

nem alkalmasak egyes feladatokra. Az intézmény bérmunkákat vállal, hogy az ő 

foglalkoztatásukat is biztosítsa. 

 

Lérántné Mátés Valéria a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte: „Jelen 

pillanatban ennek a részlegnek a létszáma a duplájára növekedett, és ott tartunk, hogy a teljes 

létszámot el tudjuk látni munkával, sőt most már tudunk válogatni is a megkeresések között. 

A döntésnél, hogy melyik munkát vállaljuk el, két szempontot veszünk figyelembe. Egyrészt, 

hogy a rendelkezésre álló munkavállalói állomány milyen képességekkel, milyen tudással 

rendelkezik, ahhoz igazítjuk az elvállalt munkát. A másik szempont pedig a gazdaságosság, 

hiszen nagyon fontos, hogy a működés stabilitását biztosítani tudjuk, folyamatosan.” 

 
forrás: kanizsaujsag.hu 

 

 

 

A 13 éves lányom ápol, szeretném visszaadni a gyerekkorát 

 
Éva szeretne biciklizni, táncolni, és a múltkor miniszoknyát is felvett. Mindez talán nem 

tűnik akkora bátorságnak egy 42 éves nőtől, de Rucz Éva egyik lábát karácsony előtt 

amputálták. Most protézissel és két bottal közlekedik. Nemrég megtanult lépcsőt járni, 

jókedvű, és további tervei vannak. Az SOS Gyermekfalvak Gyereksorsok blogjának 

riportja. 

 

 

Éva háromgyerekes anya. Az SOS Gyermekfalvak orosházi családmegerősítő programjában 

vesz részt. Férjétől régen elvált, a férfi nem fizet tartásdíjat, a gyerekekre sem kíváncsi, Éva 

egyedül nevelte fel őket. Két szívinfarktusa, két agyi infarktusa volt az elmúlt években, és egy 

ritka vérképző betegségben szenved. Ráadásul nemrég egy fürdőszoba nélküli, egyetlen 

szobából álló, nem is lakáscéllal épült helyiségbe kellett költöznie. Éva a betegsége miatt 

most nem tud dolgozni, de szeretne ismét elhelyezkedni – az eredeti szakmája 

baromfifeldolgozó, most a segélyből, a fogyatékossági támogatásból és a családi pótlékból 

élnek, a rokkantnyugdíjhoz hetven napja hiányzik. 

http://sos.hu/


A családmegerősítő programtól nem is anyagi, hanem lelki segítséget vár, mint mondja, 

szereti maga megoldani a gondjait. 

„A 13 éves lányom végigasszisztálta, hogy üszkösödött a lábam, ő ápolt, most is ő lát el. 

Lelkifurdalásom van, úgy érzem, elvettem a gyerekkorát.” 

A középső gyerek, Karcsi kollégista, csak hétvégén tud segíteni. Jázmin egy osztálytárs 

családjánál lakott a rehabilitáció ideje alatt, a költözést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

intézte nekik. Rajtuk kívül még egy, a kardiológiai osztályon megismert ápolónőre számíthat, 

ő járt kötözni a csonkot hetekig a műtét után, és ő viszi orvoshoz Évát. Karcsi egy volt 

osztálytársának az anyukája pedig segít ügyet intézni, és sétálni viszi. A programban Jázmin, 

a kislány pszichológushoz járna, és művészetterápiás foglalkozásra, hogy kicsit megint 

kiskamasz lehessen, az anya is pszichológus segítségét veszi igénybe. 

„Nekem is rendbe kell tenni a lelkemet” – mondja Éva, bár kifele optimizmust mutat: 

„Nem bánkódom a lábam elvesztése miatt, már másnap megköszöntem az orvosomnak, 

mert elmúlt a fájdalom. Megmentették az életemet.” 

 

 
 

Éva kedvenc filmje az Életrevalók, a kerekesszékbe kényszerült lebénult milliomos és a 

gettóból érkező segítőjének édesbús története, többször megnézték már a kislányával együtt. 

Éva büszkén meséli, hogy Jázminnak a betegség miatt sem romlottak a tanulmányi 

eredményei. A 19 éves Karcsi is kiváló tanuló, részt vesz az Arany János Tehetséggondozó 

Programban, ami hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok továbbtanulását segíti. A legidősebb 

lány pedig Európa- és világbajnoki bronzérmes birkózó volt korábban. A betegség miatt 

sajnos a mind három gyerek lelke sérült, Éva ezen is szeretne segíteni. 

Az SOS Gyermekfalvak fél éve jelent meg Orosházán, a Battonyáról ideköltöztetett 

gyermekfalu mellett egy családmegerősítő programot is indítottak. A cél az volt, hogy a 

peremhelyzetbe került családok ne veszítsék el a gyerekeiket, ne kelljen őket kiemelni a 

családból. Harminc család került be a programba, összesen 75 gyerekkel, a válogatáshoz 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20141118/keznyom-csalad-gyerek/
http://www.nlcafe.hu/csalad/cikk/sos-gyermekfalvak-keznyom-kampany/


kikérték az iskolák, az önkormányzatok és a gyermekvédelem ajánlását, majd egy szociális 

munkás családlátogatáson is megismerkedett velük. Olyan családokat igyekeztek választani, 

ahol legalább két gyerek van, alacsony a jövedelem, a szülők munkanélküliek vagy csak egy 

szülő van jelen, esetleg fogyatékos gyereket is nevelnek, tehát a fokozott kockázatnak 

kitetteket. 

„A cél az, hogy képesek legyen egyedül megoldani a problémáikat” – mondja Vigh Alexandra 

programvezető. Ehhez a szülők részt vehetnek családterápián, csoportterápián vagy egyéni 

pszichológusi segítségnyújtáson, indul egy művészetterápiás foglalkozássorozat is. A 

családok negyedévente adományokat is kapnak, amire épp szükségük van, pénzt viszont nem. 

A programban részt vevők közül legalább tíz családnak lakhatási gondja van: vagy van ugyan 

saját lakásuk, de ott nagyon rosszak a körülmények, vagy szívességi alapon laknak egy 

ismerősnél, aki bármikor kiteheti őket. Egy család a program kezdetekor vesztette el a lakását, 

őket csak anyaotthonban tudták elhelyezni. 

 

A program munkatársai próbálnak együttműködést kialakítani az önkormányzattal és szociális 

bérlakásba bejuttatni pártfogoltjaikat, ám a kevés és lelakott bérlakás tele van. A bonyolult 

feltételeknek sem egyszerű megfelelni, van előírt minimális jövedelem, ami egy olyan 

családnál nem teljesíthető, ahol mindkét szülő munkanélküli. A piaci alapú albérletek pláne 

nem megfizethetők ennek a körnek. Évának például az a problémája, hogy a legtöbb 

albérlethez kéthavi kauciót le kellene tenni egyben, ennyi megtakarításuk pedig általában 

nincs a nehéz helyzetbe került családoknak. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

 

ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK A NAPRAFORGÓ VÁROSI 

NAPKÖZIS TÁBORBAN 
 

Szemléletformáló és érzékenyítő nap keretében ismerhették meg közelebbről a 

fogyatékkal élők világát a Napraforgó Városi Napközis Tábor negyedik turnusában a 

tanulók. A tábor rendszeres résztvevője, Marton Dóra siketnyelv oktatást tartott a 

gyerekeknek, de ezen kívül is számos érdekességgel, például Braille-írás fejtéssel, 

továbbá vakvezető kutya-bemutatóval is várták őket. 
 

Június 29-én kezdődött el az idei Napraforgó Városi Napközis Tábor, ahol a szervezők 

összesen hat turnusban várják egészen augusztus 5-ig az általános iskolás gyermekeket. A 

Székesfehérvár Önkormányzata által szervezett táborban változatos programokat biztosítanak 

a tanulóknak, melyek keretében hasznos és szórakoztató elfoglaltságokkal élvezhetik a nyári 

szünetet a Bregyó Sportcentrumban. A negyedik heti turnusban a játékos ismeretterjesztő 

alkalmakon kívül többek között a rendőrség, a mentőszolgálat, a Fehérvári Kézművesek 

Egyesülete, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi 

Intézete, a Rév Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia és a Polgárőrség tagjai is tartanak 

érdekes foglalkozásokat a táborban megjelenteknek. 

 

Szerdán az esélyteremtéssel és érzékenyítéssel kapcsolatos programokat tartottak a 

Napraforgó Városi Napközis Táborban. A tábor rendszeres résztvevője, Marton Dóra 

siketnyelv oktatást tartott a fiataloknak. Mint mondta, napjainkban erre különösen nagy 

szükség van, ugyanis a családokban kevés szó esik a fogyatékos, vagy akadályoztatott 



emberek életéről, valamint arról, hogyan kell hozzájuk viszonyulni. A tematikus foglalkozás 

keretében a szakember útmutatása alapján a gyerekek első ízben a fonomimikai ABC-t 

sajátították el – az eljárás ráadásul azoknak is hasznos, akik valamilyen logopédiai segítségre 

szorulnak. Ezt követően a megszólítást, valamint nevük eljelelését tanulták meg. A 

gyermekek nagy kedvvel és érdeklődve vettek részt a foglalkozáson, így könnyen 

megtanulhatták, hogyan léphetnek kapcsolatba siket embertársaikkal. A tanulók ezen kívül a 

hétfői Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjhoz kapcsolódóan a Siketlimpia 

történetét is megismerhették Marton Dórától. 

 

 
 

Közben a Miskolcról érkező Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola kiképzői tartottak 

vakvezető kutya-bemutatót. A szervezet 2006 óta dolgozik azért, hogy javítsa látássérült 

embertársaink életminőségét. A társadalmi szemléletformáláson és az ismeretterjesztésen túl 

az interaktív ismertetőn azt is megtudhatták a gyermekek, hogyan élhetnek függetlenebb, 

önállóbb és biztonságosabb életet látássérült embertársaink vakvezető kutyával az oldalukon. 

A Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház jóvoltából a program során a 

fehérbot szerepét is testközelből tapasztalhatták meg a gyermekek. Mindeközben a Los 

Andinos együttes gondoskodott a jó hangulatról különleges indián zenékkel. 

 

 



Báles István táborvezető elmondta: az elmúlt három turnusban összesen 1.150 beíratás történt, 

a mostani héten pedig 310 gyermek táborozik a Bregyó Sportcentrumban. A jelentkezéseket 

folyamatosan, továbbra is a tabor@varosgondnoksag.hu e-mail címen, illetve személyesen 

a Bregyó Sportcentrumban fogadják legkésőbb három nappal a táborozás megkezdése előtt. 

 
forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

 

 

Két busz is otthagyta a kerekes székest, a BKK nem indít eljárást 
 

Július 10-én egy dunakeszi mozgássérült férfi és családja szeretett volna Budapestről 

hazajutni, de két busz is otthagyta őket. A sofőrök ellen nem indul eljárás, mivel a BKK 

szerint a hasonló esetekre jelenleg nem vonatkoznak kötelező előírások – írja a Bors.  

 

Az újságnak Szőcs Gergelyné, a férfi felesége nyilatkozott. Elmondása szerint múlt vasárnap 

kora este a négy kerekű elektromos kerekes székes férfi, felesége és kislányuk a 196-os buszt 

várták a Rákospalotai köztemető megállójában. 

Háromnegyed hét után pár perccel a busz meg is érkezett, a nő pedig jelezte a sofőrnek, hogy 

hajtsa le a rámpát, hadd szálljanak fel, de a BKK dolgozója egy kormányrendeletre 

hivatkozva nemet mondott. A sofőr szerint kerekes székes személy szállítása megterheli a 

buszt és balesetveszélyes. A sofőr továbbhajtott, kis idő múlva pedig majdnem ugyanez 

játszódott le a következő járat vezetőjével is. 

Az estét végül a mozgássérülteket szállító szolgálat mentette meg, akik a nő hívására az 

eredeti hét-nyolcezres tarifa helyett csupán kétezer forintért végül hazavitte a családot. 

A Bors megkereste a Budapesti Közlekedési Központot is, hogy arról a bizonyos 

kormányrendeletről érdeklődjenek. Mint kiderült, a kérdéses rendelet „nem szabályozza 

részletesen a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekes székének és 

egyéb mozgást segítő eszközének szállíthatóságát." A BKK azt is kifejtette, hogy 

kezdeményezésükre nemrégen a mozgássérülteket képviselő szervezetek és a közlekedési 

szolgáltatók egyeztetettek. A cég a hasonló esetekre részletes szabályrendszert alakít majd ki. 

A sofőrök ellen nem indult eljárás. 

 
forrás: nol.hu 

 

 

 

Még izgalmasabb lett a magyar Oscar-verseny 
 

Tavaly ilyenkor már rég megvolt, melyik filmet küldi Magyarország az Oscar-

versenybe: naná, hiszen a Saul fia addigra már meglepetésfilmként letarolta a 

fesztiválok jó részét. Idén nem ennyire egyértelmű a választás, ráadásul az utolsó előtti 

percben egy újabb jelölt is befutott a két másik mellé. Szeptemberben fog dönteni a 

héttagú bizottság, a Liza, a rókatündér rendezője is voksol. 
 

Tavaly június 10-én a világ összes országa közül elsőként hazánk jelentette be, hogy melyik 

filmet nevezi a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára. A választás evidens volt: a Saul 

fia egy hónappal korábban megkapott egy olyan jelentős díjat Cannes-ban, amilyet magyar 

film előtte harminc éve nem nyert, és Nemes Jeles László alkotásának amerikai forgalmazási 

http://www.borsonline.hu/aktualis/egyik-buszsofor-sem-vette-fel-a-kerekesszekest/115923
http://www.origo.hu/filmklub/blog/dijak/20150610-magyarorszag-a-saul-fia-nevezi-oscar-dijra-nemes-jeles-laszlo.html
http://www.origo.hu/filmklub/blog/dijak/20150524-a-saul-fia-nyerte-cannes-2015-nemes-jeles-laszlo-ifjusag-carol.html


jogait az a Sony Pictures Classics vette meg, amelyik már évek óta dominálja az idegen 

nyelvű kategóriát az Oscaron. A filmről a nemzetközi filmes szaklapok az első cannes-i 

vetítéstől fogva Oscar-éllovasként írtak. 

 

Az idén azonban nincs olyan magyar film, ami ilyen egyértelműen kiemelkedik a mezőnyből. 

Magyar mozikban vetített filmek versenyezhetnek 

A 2017-es idegen nyelvű Oscarra azokat a filmeket lehet nevezni, amik 2015. október 1. és 

2016. szeptember 30. között legalább egy hétig futottak adott ország mozijaiban. Ennek a 

kritériumnak a következő magyar filmek felelnek meg az idén: 

 

Veszettek, LogIn, Anyám és más futóbolondok a családból, Új esély, Az éjszakám a 

nappalod, Szerdai gyerek, Hajnali láz, A Lovasíjász, Gondolj rám, Az itt élő lelkek nagy 

része, Zero, Hurok, Tiszta szívvel, Liliom ösvény, Kút, Ernelláék Farkaséknál 

Egy hónappal ezelőtt részletesen kielemeztük azt a tizennégy magyar filmet, ami szóba jöhet 

nevezésként, és arra jutottunk, hogy a legvalószínűbb, hogy vagy Till Attila Tiszta szívvel, 

vagy Fekete Ibolya Anyám és más futóbolondok a családból című filmjét küldjük jövőre az 

Oscarra. 

 

Most azonban egy harmadik film is megjelent lehetőségként,ráadásul igen esélyes jelölt lehet 

a mezőnyben: ez Hajdu SzabolcsErnelléák Farkasékkal-ja, ami pár héttel ezelőtt elnyerte az 

A listás Karlovy Vary-i filmfesztivál fődíját, az egyik főszerepet játszó Hajdu pedig megkapta 

a legjobb színésznek járó elismerést. 

 

Most már biztos, hogy az Ernelláék Farkaséknál szeptemberben a magyar mozikba kerül, és 

így nevezhetővé válik. Korábban már kétszer is küldtünk Hajdu Szabolcs-filmet az Oscarra: 

2006-ban aFehér tenyér-t, 2010-ben pedig a Bibliotheque Pascal-t, de azt se felejtsük el, hogy 

Hajdu volt a főszereplője a Félálom című filmnek, ami az 1991-es magyar Oscar-nevezett 

volt. 

Nincs tuti recept arra, hogy milyen filmet érdemes Oscarra nevezni ahhoz, hogy később 

jelölést is kapjon, de mindenképpen segít, ha a nevezett filmnek Oscar-barát témája van, 

felkarolta már egy amerikai forgalmazó, pozitív kritika jelent meg róla a neves filmes 

szaklapokban, illetve ha van némi hype körülötte, sokat emlegetik a véleményformálók. 

 
Balsai Móni és Fenyvesi Zoltán a Tiszta szívvel forgatásán 

http://www.origo.hu/filmklub/blog/osszeallitas/20160617-egyszeri-csoda-volt-a-saul-fia-oscar-dija-tiszta-szivvel-ernellaek-farkaseknal-anyam-es-mas.html


A három szóban forgó magyar film közül még egyiknek sincs amerikai forgalmazója, de úgy 

tudjuk, hogy az Ernelláék Farkaséknál és a Tiszta szívvel iránt több amerikai cég is 

érdeklődött Karlovy Varyban. Oscar-barát téma tekintetében a huszadik század történelmét 

egy család életén keresztül bemutató Anyám és más futóbolondok a családból és a testi 

fogyatékkal élők világához nagy empátiával nyúló Tiszta szívvel jobban teljesít, mint Hajdu 

Szabolcs visszafogott kamaradrámája (de ez sincs kőbe vésve, például a Dogtoothcímű, 2011-

ben a végső öt jelölt közé került görög film témája minden, csak nem Oscar-barát). 

 

Till Attila kerekesszékes gengszterfilmjéről és az Ernelláék Farkaséknál-ról is ujjongóan 

pozitív kritikákat írtak a legfontosabb amerikai szaklapok, a legjelentősebb brit filmes 

magazin, a Sight & Sound pedig pont tegnap ajnározta mindkét magyar filmet a Karlovy 

Varyról szóló összefoglalójában, azAnyám és más futóbolondok a családból-lal még nem 

foglalkoztak a fontos médiumok. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

Táborozás Balatonföldváron 
 

Július 11.-e és 17.-e között zajlott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat idei 

Mozgáskorlátozott Tábora Balatonföldváron, amelyen mintegy 200 fiatal vett részt. 

 

A táborban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat meghívására részt vettek a nagykárolyi 

Werdnig Hoffman Egyesület tagjai is. A tábort Kozma Imre atya, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat elnöke nyitotta meg hétfő délután egy szabadtéri szentmisével. A 

mozgáskorlátozott tábor idejére a szállást és a tópartot előzetesen akadálymentesítették, így a 

kerekesszékes vendégek rámpán gurulhattak be a vízbe, de felszállhattak vitorlás hajókra, 

különféle sportágakat próbálhattak ki, és éjszakai diszkó is várta 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. Köszönjük a 

meghívást, és a sok szép pillanatot!" - tette hozzá Veres Róbert, az egyesület elnöke. 

 

 

http://www.origo.hu/filmklub/blog/riport/filmfesztival/20160706-tiszta-szivvel-till-attila-karlovy-vary-thuroczy-szabolcs.html
http://www.origo.hu/filmklub/blog/riport/filmfesztival/20160706-tiszta-szivvel-till-attila-karlovy-vary-thuroczy-szabolcs.html
http://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine/comment/festivals/best-karlovy-vary-2016


 
 

 
 
forrás: nagykaroly.szatmar.ro 

 

 

 

 

 

 



Majdnem rabosították Németh Kristófot a rokkantkártyás parkolás miatt 
 

A színész a TV2 Mokkájában nem akart magyarázkodni, amiért nemrégiben megrázó 

erejű, illegális parkolást ábrázoló fotó készült róla. 
 

Néhány nappal ezelőtt bukott le Kertész Géza Németh Kristóf, hogy Budapest 

belvárosában rokkantkártyával parkolt, pedig szemmel láthatóan a világon semmi baja 

sincs egészségével. Az egykori színházigazgató már akkor is állította, hogy ő ilyen esetre nem 

emlékszik, és a rokkantkártyát csak akkor használja, ha egyébként arra jogosult édesanyja is 

vele van, és a TV2 Mokkájának ma reggeli adásában ugyanezt a mantrát fújta. Persze azzal 

kezdte, hogy az ő olvasatában egy fotó semmit sem bizonyít, és egyáltalán nem akar 

magyarázkodni, de. 

 

Szerinte ez a 10 ezer forintért feljelentős, önjelölt paparazzi vonal eléggé érdekes és ahelyett, 

hogy fotózgatnák, inkább menjenek oda hozzá, ha úgy érzik, valami bűnt követett el, de nem 

akar magyarázkodni továbbra sem. De ha már Szebeni István ennyire bekérdezett neki, 

akkor elmesélte, hogy nemrégiben még a rendőrségen is kikötött egy hasonló parkolásos 

sztori miatt és egy órát kellett magyarázkodnia, pedig nem akart!  

 

Egy bevásárlóközpontba ugyanis szintén édesanyjával együtt ment, ám ott különváltak, és 

amikor Németh visszament az autóhoz, akkor már a rendőrök kiélesített gumibottal várták. 

Mivel a kártyára jogosult édesanya nem volt ott, ezért felháborító módon két rendőr kísérte el 

a színészt, és együtt keresték meg Németh anyukáját, így megelőzve azt, hogy esetleg 

rabosítás történjék. 

 

Már csak azt nem értjük, hogy ennek az egésznek mi köze az alap sztorihoz, hogy Németh 

Kristóf úgy parkolt rokkantak számára fenntartott helyen, hogy az édesanyja elvileg nem volt 

a közelben. 

 

De hát nehogy már nekünk kelljen magyarázkodnunk! 

 
forrás: bumm.hu 

 

 

 

Fogyatékosok és pszichiátriai betegek tekernek együtt  
 

Szentgotthárd  Idén hét intézmény sportolói és egy különleges vendég csapat tagjai 

kerékpároznak együtt DélVas megyében három napon át. 

 

 A központ a szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthona.  Először csak pici köröket, aztán 

nagyobbakat. Bevontunk más intézményeket is, aztán nemzetközivé fejlődött  mesélte a 2004-

es kezdetekről az azóta hagyományossá vált kerékpártúra ötletgazdája, Simon Karolina 

Magdolna. A csákánydoroszlói fogyatékosokat ellátó intézmény mozgásterapeutájaként 

dolgozott, úgy jött a túra ötlete. Szívesen jönnek a csapatok szerte az országból.  Már év 

közben is emlegetjük, hogy majd „a túra"  mondta a közös biciklizés kitalálója. Kiemelte, 

hogy nem csak a sport miatt fontos a háromnapos találkozás, hanem a beszélgetések miatt is. 

Volt, hogy Szerbiából, Ausztriából és Szlovéniából is jöttek csapatok, a legnagyobb 

rendezvény egy 131 fős kerékpártúra volt  idézte fel Magdolna. Idén sem lehet panasz az 

érdeklődésre: 67en kerekeznek együtt. A házigazda szentgotthárdi intézmény mellett, jöttek 

https://bummm.hu/2016/07/hirek-munka-helyett-nemeth-kristof-rokkantkartyaval-parkol-pedig-semmi-baja-nincs/


Magyarszerdahelyről, Csákánydoroszlóból, Sopronból, a szlovákiai Ekecsről, Győrből és 

Zsiráról is. A nyolcadik csapat tagjai a Magyar Speciális Olimpia Szövetség alpesi sí 

szakágának sportolói lesznek. Nekik jutalom ez a három nap, és edzés is természetesen  

mondta el az ünnepélyes túraindítón Szabó Attila, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

kerékpár szakágvezetője. Idén kimarad az ausztriai és a szlovéniai kiruccanás, maradnak a 

határon belül. Pénteken a Vendvidékre tekernek, szombaton a Vadásató lesz az úti cél, 

vasárnap pedig Őriszentpéterre, az Árpádkori templomhoz bicikliznek. Összesen körülbelül 

210230 kilométert tesznek majd meg a kerékpárosok, összesen 67en.  Az időjárás legyen 

velünk és a jó hangulat  ezt emelte ki dr. Kapócs Gábor intézményvezető, aki szintén 

biciklisekkel tart, hiszen a túra orvosa. Beszélt arról is, hogy idén is segített a szervezésben és 

a túra lebonyolításában a szentgotthárdi kerékpáregylet, és természetesen a Magyar Speciális 

Olimpia Szövetség.  Fontos kiemelni, hogy az integráció jegyében hívták életre a túrát a 

csákánydoroszlóiak és tartjuk életben közösen  erről is beszélt az intézményvezető. A 

csapatok képviselői felsorakoztak, majd a speciális olimpia zászlajának felvonása, valamint a 

rövid és ünnepélyes megnyitó után ajándékot vehettek át: apró kedvesség a házigazda 

intézménytől. Fontos, hogy nem verseny indul, hanem a részvétel, a jó hangulat a fontos a 

„Pedálozz velünk!" programon. Bakos Ágnes 

 
forrás: vaol.hu 

 

 

 

Hatszázezres bosszúság: tortúra a mozgássérültek autóvásárlása 
 

Sok bosszúságot okozott az, ami elsőre örömhírnek tűnt, panaszolta egy Kaposvár 

környéki olvasónk, miután 600 ezer forint állami támogatást kapott a család egy 

mozgássérülteknek járó autó megvásárlására. 
 

A 73 éves édesapa fia katona korában motorbalesetet szenvedett, megbénult. A felesége 

szállítja mindenhová kocsival, mert járni, buszon kapaszkodni nem tud. Tíz évvel ezelőtt már 

vettek igénybe hasonló állami kedvezményt, hogy autót vehessenek. Akkor egyszerűen 

kaptak egy utalványt, amit csak be kellett váltaniuk az autókereskedőnél. Az így megvett 

kocsi azóta 250 ezer kilométert megtett már, lecserélnék egy fiatalabbra. Azonban, ahogyan 

az idős édesapa fogalmaz, minden józan észt felülíró tortúrával szembesültek az érvényben 

lévő szabályozás miatt. 

– Kezdjük ott, hogy új kocsit mozgássérültek csak egy bizonyos márkát vehetnek állami 

támogatással, és csak egyetlen kijelölt autókereskedésben a lakóhelyünktől 100 kilométerre. 

De honnan is lenne egy fogyatékkal élőnek hatmillió forintja egy ilyen új személygépkocsira? 

– kérdezte az édesapa. – Marad a használt autó, de a kereskedők nem akarnak szóba állni 

velünk. Volt, aki rögtön letette a telefont, amikor meghallotta, hogy miről van szó, és a 

többiek is egyöntetűen elzárkóztak. A kormány ígérete szerint a vásárlás után a kedvezményt 

egy hónap alatt átutalják az eladónak. A kereskedők azonban azt állítják, nem kapják meg, sőt 

közülük van, aki egy éven át sem jutott hozzá. Megalázó, hogy a mozgássérülteket durván 

elutasítják emiatt. Mi végül a fővárosban és Pápán találtunk autókereskedést és szervizt, ahol 

szóba álltak velünk. De ötször fel kell utazni, hogy egyeztessünk velük, ez rengeteg pénz és 

időveszteség. Mondja meg az állam, ha a mozgássérültek támogatására nem jut elég pénz, 

tudomásul vesszük, és nem mérgelődünk. De az a gyanúm, hogy azért lett ilyen a rendszer, 

hogy elriasszák a fogyatékkal élőket, csak nem mondják meg egyenesen. 

 

 



Azt a réteget sújtják, akinek egyébként is nehézségei vannak, újabb összegekkel terhelik, 

kényszerpályára küldik őket, mutatott rá Karg Ferenc, kaposvári autókereskedő. Aki azt sem 

érti, hogyan kaphatta meg a monopólium jogát egy Fejér megyei kollégája, hogy új autó 

vásárlásakor csak vele köthessenek üzletet az állami támogatást igénybe vevő mozgássérültek. 

Adnánk el mi is szívesen kocsit, de így nem megoldható, tette hozzá. Szerinte nem az a döntő 

ok, amiért az autókereskedők elutasítják a mozgássérülteket, hogy túl későn kapják meg az 

állami támogatást, hiszen melyik az a komoly autókereskedő, aki nem tud 600 ezer forintot 

nélkülözni egy ideig? Inkább az játszhat szerepet ebben, hogy a használtautó-kereskedők egy 

része az illegalitás talaján mozog. Meghamisítják a külföldről behozott kocsik adásvételi 

szerződését, nem fizetnek adót és áfát, visszatekerik a kilométerórát. A szakmában anarchia 

van, a helyzet új szabályozásért kiált, tette hozzá Karg Ferenc. 

Bürokrácia nehezíti az eljárást 

Ötven, negyven napos, sőt két hónapos csúszás is előfordul, de olyanról még nem hallott 

Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének elnöke, hogy egy 

autókereskedő egy éven át ne kapja meg az állami támogatást. A bürokrácia kétségkívül 

nehezíti az eljárást, és feltehetően az okozott nehézséget, hogy a minisztérium mellett egy 

bank volt a közvetlen finanszírozója a programnak, de a pénzintézet közben tönkrement. 

Akkoriban szerezhettek rossz tapasztalatokat az eladók. Azóta azonban felgyorsult a tempó, 

mert nemrég egy lízingcég vette át a teendőket. Mozgássérülteknek járó állami támogatást 

autókra Hegedűs Lajos szerint lényegesen kevesebben vesznek igénybe manapság, mint a 

korábbi években, mert a szigorúbb elbírálás miatt a szakértői vizsgálat a mozgássérültek 60 

százalékát gyógyultnak nyilvánította. Ennek megfelelően nem számít mozgássérültnek, ha 

valakinek egy lába bénult, és nem tud lépcsőn járni, és az sem, akinek az egyik lába rövidebb, 

és két mankóval jár, sorolta a példákat. 

 
forrás: automotor.hu 

 

 

Nem csak a mozgássérültet, a babakocsist is otthagyják a buszok 

 
Hallgassa meg 

http://www.klubradio.hu/data/files/kovacsagnes_mozgaskorlatozottak.mp3 

 

Egy kormányrendeletre hivatkozva tagadta meg két sofőr is egy kerekesszékes férfi 

szállítását a 196-os busz vonalán. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetségének elnöke szerint nem csak a mozgáskorlátozottaktól, de már babakocsis 

utasoktól is kaptak panaszokat hasonló esetek miatt. 

Kovács Ágnes a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában azt mondta, annak ellenére, hogy 

Magyarország kötelezettségeket vállalt az ENSZ egyezmény ratifikálásával a közösségi 

közlekedésben is, rossz irányba haladnak a dolgok, ezeknek pedig komoly következményei 

lehetnek. 

 

Az érdekképviseleti vezető szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak jogszabályokkal 

kellene megszüntetnie, hogy a közlekedési vállalatok letolják a felelősséget magukról a 

sofőrökre. 

 
forrás: clubradio.hu 

 

 

 

http://www.klubradio.hu/data/files/kovacsagnes_mozgaskorlatozottak.mp3


 

Hihetetlen! Útfelújítás helyén tüntetett a néni, ezért körbeaszfaltozták 
 

 
 

Solihull — A szó szoros értelmében körbeaszfaltozták a munkások a hetvenéves, 

mozgássérült nagymamát, aki tiltakozásképpen ült ki a háza előtti járdára. 

 

Linda Mills hónapok óta kérvényezte a helyi útfenntartó hatóságnál, hogy otthona előtt 

szüntessék meg a magasított járdaszegélyt, és alakítsanak ki egy kis felhajtót, hogy autójával 

be tudjon állni háza bejárata elé. Óhaja azonban süket fülekre talált, a jelek szerint a június 

elején kezdődő járdafelújításban sem szerepelt Mills néni felhajtójának kiépítése. Az asszony 

végső elkeseredésében elhatározta, hogy ülősztrájkba kezd, és gurulós járókeretére telepedve 

helyet foglalt a félig elkészült – bár továbbra is magas peremű – járda közepére. 

Kisvártatva megérkeztek a munkások egy teherautónyi hevített aszfalttal, s közölték, hogy a 

magas szegélyű járdát fogják aszfaltozni. Mills néni erre annyit mondott, hogy márpedig ő 

nem megy sehova. A munkások ezért nekiláttak a demonstráló néni körül elteríteni a forró 

anyagot. Mills mama, aki döbbenetében tiltakozni is elfelejtett, tehetetlenül nézte az 

eseményeket, de később, miután a kihűlt aszfalton át elhagyhatta őrhelyét, rögtön panaszt tett. 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/meztelenul-feltartott-kozepso-ujjal-tiltakoznak-a-ligetvedok/wvgs2bc
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/meztelenul-feltartott-kozepso-ujjal-tiltakoznak-a-ligetvedok/wvgs2bc
http://www.meosz.hu/

