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Ennyit adóznak a magyar olimpiai bajnokok 
 

Az évekig tartó kemény erőfeszítésekkel elért sikerek jutalma a csillogó érmen és díjon 

kívül egy sor kedvező adószabály is - írta az Adózóna.hu. 
 

A személyi jövedelemadóról szóló (szja) törvény számos adómentességet biztosít a diák-, az 

amatőr és a versenysportolók számára. 

 

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló (ekho) törvény pedig lehetővé teszi, 

hogy a hivatásos sportolók és a sporttal kapcsolatos meghatározott tevékenységet 

hivatásszerűen folytató magánszemélyek és foglalkoztatóik az általános szabályoktól eltérő, 

egyszerűbb módon és kedvezményesen fizethessék a közterheket - írja az adózási portál. 

Az olimpiai játékokon, a világbajnokságon, az Európa-bajnokságon, a speciális világjátékon 

(paralimpia) vagy a Heraklész-program (nemzeti utánpótlás-nevelés) keretében való 

versenyzést, illetve az arra történő közvetlen felkészülést szolgáló ilyen juttatások a sportoló 

30 napnál hosszabb folyamatos elszállásolása (szállodai elhelyezése) esetén is adómentesek. 

Ugyancsak adómentes az olimpiai játékokon és a fogyatékos sportolók világjátékán 

(Paralimpia, Siketlimpia, Speciális Olimpia, Szervátültetettek Világjátéka) szerzett 1-6. 

helyezéshez kapcsolódó érem, trófea tárgyiasult formája, valamint összeghatártól függetlenül 

a sportversenyen vagy sportvetélkedőn nyert érem, serleg, trófea. 

 
forrás: napi.hu 

 

 

Szociális intézmény lenne a Rakovszky utcai iskolából 
 

Megoldódni látszik a volt Rakovszky utcai általános iskola épületének problémája. 
 

Információink szerint halmozottan fogyatékos gyermekek ellátásával foglalkoznának a 

reformátusok a Rakovszky és az Ótemető utcák találkozásánál lévő, évek óta üresen álló 

egykori általános iskolában. Az épület udvarát nyaranta sokszor embermagasságú gaz veri fel. 

Viharos múlt 

Az önkormányzat közgyűlése 2011-ben döntött arról, hogy bezárja a Rakovszky Dániel 

Általános Iskolát, az intézményt szervezetileg beolvasztották a Nagysándor József Általános 

Iskolába. Az ingatlant 2013 júniusától átadták a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és 

Mentőcsoportjának ingyenes hasznosításra. 

Ugyanazon év decemberében indulatoktól fűtött lakossági fórumot tartottak az Ótemető utcán. 

A rendezvényen a környéken élő 30-40 környékbeli az ellen emelte fel a hangját, hogy 

kiszivárgott hírek szerint a Simonffy utcai hajléktalanok nappali melegedőjét esetleg a 

Rakovszky utcára, a volt iskolába költöztetnék. 

 

http://hvg.hu/gazdasag/20160815_Na_mennyit_adoznak_a_magyar_olimpiai_bajnokok


Ez nem valósult meg, viszont 2014 decemberében a közgyűlés arról határozott, hogy a házat 

közfeladat (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások) ellátása céljából a Debrecen–

Nagytemplomi Református Egyházközség rendelkezésére bocsátják, szintén térítési díj 

fizetése nélkül. 

Fogyatékos gyerekek ellátása 

Győri Zsófia, az Immánuel Otthon és Iskola vezetője most azt közölte lapunkkal, hogy az 

átadásról szóló szerződést azóta aláírta ugyan a Nagytemplomi Református Egyházközség és 

az önkormányzat, de az átadás-átvétel még nem történt meg. 

Az egyházi intézmény halmozottan fogyatékos gyermekek teljes körű ellátásával akar ott 

foglalkozni. Ez előtt azonban még fel kellene újítani az épületet. A munkákhoz szükséges 

pénzt pályázati forrásból szeretné az egyház biztosítani. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

XXIII. Streetball Challenge Utcai Kosárlabda Fesztivál eredmények 
 

XXIII. Streetball Challenge Utcai Kosárlabda Fesztivál Körmenden 
 

Egy napra újra a kosárlabdáé volt a főszerep a város Főterén, hiszen immár 23. alkalommal 

rendezték meg az Streetball Challenge kosárlabda fesztivált. 

Az 59 csapatot 8 pálya várta, a küzdelmek délelőtt 9.00 órakor kezdődtek meg. Az  

eseményen Bebes István polgármester köszöntötte a résztvevőket. A szervezők a csapatokat 

13 korcsoportba sorsolták be. 

Az időjárás ezúttal kegyeibe a résztvevőket, utcai sportra alkalmas időben került sor a 

mérkőzésekre. A legnépesebb mezőny az U16 és a Speciális Olimpia kategóriában indult. Az 

idei esztendőben "nemzetközivé" vált a körmendi streetball, melyen négy ukrán csapat is 

szerepelt. Az integráció jegyében már hagyományosan vettek részt - önálló kategóriában - 

fogyatékos fiatalok a rendezvényen. A kilenc csapat Kőszegről és Iváncról érkezett és a 

Speciális Olimpia kategóriában mérték össze kosárlabda tudásukat. 

Nagy küzdelem folyt több kategóriában is a győzelemért, ami a szeptember 24-i budapesti 

országos döntőn való részvételi joggal is együtt járt.  

 
forrás: kormend.hu 

 

 

 

 

Vízi lecke a sétahajón - valóra váltottuk mozgássérült gyerekek kívánságát 
 

Tiszai sétahajózásra vágyott a szegedi Fekete-iskola mozgássérültcsoportja. Lapunk 

valóra váltotta kívánságukat. Kacarászva fotózkodtak utunkon a gyerekek, és csodálták 

az ,,úszó" árvízi emlékművet - pont, mint ép társaik. 
 

Jó ismerősként üdvözölték egymást a szülők és a gyerekek, amikor hajózni indultunk a 

Szegedi Fekete István Általános Iskola mozgássérültcsoportjával, rutinosan segítették 

egymást a beszállásban. 

 

Rendszeres olvasóink az őket kísérő anyukák és apukák, és a tizenöt fős gyerekcsoport, 

ugyanis vezetőjük, Papp Esztergyakran küld szerkesztőségünkbe kirándulásaikról képeket. 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/papp_eszter/59205/


Lapunk új mellékletével, a Kincskeresőkkel most egy régen vágyott kalandra indultunk, egy 

tiszai hajókirándulásra a Roosevelt téri sétahajó-kikötőből. Noé – amíg a hajóbelsőt vizsgálta 

– elmondta: várja már a szeptembert, most lesz másodikos. – De nagyon szeretek otthon lenni 

is – tette hozzá. 

 

 
 

A „nagyok" mellette lelkes fotózkodásba kezdtek. Ében kerekesszékkel érkezett, elmondta, 

hogy ugyan lábra tud állni, de most nagyon fáj a térde. Gyorsan helyet csináltak asztaluknál a 

szintén alsós, élénken figyelő Virágnak. A kislány járókerettel közlekedik, Makóról hozták 

be, ahogy mindennap az iskolába is. Nem bánja a sok utazást. – Ennél több kell, hogy 

elszontyolodjon – mondta anyukája, miközben visszaintegettek a mellettünk lebegő 

kajakosoknak. 

 

 



Szelfizés és a nyári élmények cseréje után egy kis tanulással hangolódott a csapat a közelgő 

iskolakezdésre. Megbeszélték, melyik oldalon épít, melyiken rombol a Tisza, és 

megfigyeltük, hogyan találkozik a zöldes folyó a barnás Marossal. Napsütés ide, hullámok 

oda, az ősz közeleg, ami segítséget is hoz. Iskolabusz hozza-viszi a csoportot, de csak a 

szegediek szállítását tudják megoldani. Szeptembertől ugyanis nem kell külön gyógytornára, 

fejlesztőfoglalkozásokra járni, az iskolában több szakember foglalkozik velük. 

 

Mivel különböző évfolyamokba járnak, ép társaikkal tanulnak. 

 

– Néhányuknál veleszületett a mozgáskorlátozottság, más balesetben sérült meg. A szülők 

reménykednek a teljes gyógyulásban.  Nehéz elfogadni a gyermekeik fájdalmait, és nehéz 

végigasszisztálni a fejlődést, amely lassan és apró lépésekben következik be – számolt be 

tapasztalatairól Papp Eszter. 

 

– Elszigetelt környezetben nem tudnának beilleszkedni, pedig mindannyiunknak jó, ha a 

társadalom hasznos tagjai lehetnek. Közben csoportként megbeszélhetik az olyan bajaikat, 

problémáikat, amiket esetleg a többi gyerek nem ért. A szülők is támogathatják, biztathatják 

így egymást – magyarázta a csoportvezető, amíg a gyerekek ugyanúgy együtt kacarásztak, 

rágcsálták a ropit és mutogattak az „elúszó" árvízi emlékműre vagy a dómra, mint ép 

utastársaik, 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

A buli ugyanaz, csak a mozgás más 
 

Amikor elképzeltem, hogyan fogok bulizni a Sziget elmúlt időszakának legzsúfoltabb 

napján egy kerekesszékes sráccal, akkor egyáltalán nem úgy képzeltem, hogy (Rihanna 

helyett) majd egy brutál drum n bass partin táncolunk, és a haverjainak random 

rajongó csajokat kell leszedni róla. Mert Dani, ha akarná se tudná leszedni magáról a 

csajt, ugyanis a kezét nem tudja használni, mióta 11 évvel ezelőtt – az ő szavaival élve – 

banális autóbalesetet szenvedett. És a lábait sem tudja használni, mert a nyaki ötös 

csigolyája tört el, ezért kerekesszékkel mozog. Most egy olyan programot népszerűsít, 

aminek az a célja, hogy a kerekesszékkel élők szakmai segítség mellett, biztonságos 

módon, de önállóan mozdulhassak ki és szórakozhassanak. A projekt első állomása a 

Sziget Fesztivál volt. 
 

Dani 32 éves, és 2005-ben, akkor húsz évesen egy főiskolai buli után eltörte a nyakát. 

„Bebasztam a bulin és mondta egy haverom, hogy hazavisz, elaludtam a hátsó ülésen. Ő is 

eléggé be volt baszva, de nem voltam olyan állapotban, hogy ezt felmérjem. Nem is mentünk 

gyorsan, de nem sokkal a házuk előtt elaludt a volánnál és árokba borultunk. Aztán csak ült és 

röhögött ezen, én meg magamhoz tértem, és rájöttem, hogy semmimet nem tudom 

megmozdítani. A haveromnak semmi baja nem lett. Mondta, hogy kivesz az autóból, de én 

tudtam, hogy a gerincemnek lehet baja, és nem engedtem neki. Kihívta a mentőket, akik 

szakszerűen kivettek. Az utolsó emlékem az, hogy megadom a mentősnek a szüleim 

telefonszámát. Utólag az derült ki, hogy a fejem előrebukott az ütközéskor, aztán 

ostorcsapásszerűen hátra, és ez a hatalmas erő reccsentette meg a csigolyát” – meséli Óbudán, 

a lakásában, ahol két cicával (nevezett Kicsi cica és Nagy cica) lakik, és az éppen aktuális 24 

órás segítőjével. Ők egyben a haverjai is, akik elég nagyok ahhoz, hogy mind a 70 kg-ját 



megemeljék, meghosszabbított kezeiként és lábaiként asszisztálnak. Ma Peti a segítő, aki 

Dani öccsét bölcsődés kora óta ismeri, most heti háromszor az a munkája, hogy Daninak 

megtesz mindent, amire csak szüksége van. A képen Kicsi cica van, meg a túrakerekek, 

amiket fel kell tenni a Sziget előtt. 

 

 
 

Dani készülődni kezd a Szigetre. Peti segít neki az öltözésben, és a vizeletürítéshez szükséges 

katéteres zacskó elhelyezésében. Ehhez először átemeli az ágyra, ott öltöznek, majd vissza a 

székbe, egyáltalán nem tűnik egyszerű műveletnek. Néha akár húsz perc is lehet a nadrág 

felvétele, és nem kizárólag azért, hogy menő legyen az öltözet, hanem hogy nehogy valahol 

egy gyűrődés kisebesítse Dani bőrét, ugyanis a sebből latin neve után Dani által dekunak 

becézett felfekvés alakulhat ki, az pedig elfertőződhet, és akkor akár végzetes is lehet. Most is 

elég hosszadalmasra nyúlik az öltözés, pláne, hogy amikor minden készen van, rájönnek, 

hogy nem a sportkerék van a széken, hanem a sima, úgyhogy újra kezdődhet az átemelős 

szakasz. 

 

Dani a mellkasától lefelé nem érzi a testrészeit, ezért fordulhatott elő egy komoly égési 

sérülés is a hasán pár éve. Ugyanis egyszer, amikor leitta magát vízzel, a segítője (nem a 

képen látható Peti, hanem egy másik) hajszárítóval akarta megszárítani a pólóját, Dani viszont 

nem érezte, hogy túl közel tartja a szárítót, és éppen szétégeti a bőrét. 

 

Amikor felkerül a sportkerék a székre, már csak az utolsó simítások vannak hátra az indulás 

előtt. Peti fogkrémet rak Dani fogkeféjére, a mosáshoz nincs szüksége segítségre, a vállai és 

valamilyen szinten a könyökei is mozognak. Összeszokott párosuk a készülődéskor és 

bulihelyzetben is tökéletesen összhangban van, az egész készülődés az indulás előtt nagyjából 

háromnegyed órát tesz ki. 

 

 

 

 

 



Dani egy ideje egy vadiúj programban dolgozik Zsolnay Dóra és Teofilaktu Alexandra 

konduktorokkal, aminek Mozduljunk ki! a neve. A program célja, hogy minél több 

kerekesszékkel élő szórakozhasson szakmai segítség mellett, biztonságos módon, de önállóan. 

„Bármilyen mozgássérült jelentkezhet hozzánk. A négy végtag sérülteknek, mint én is, 

nagyon kiszolgáltatott a helyzete. Az, hogy én rendszeresen eljárok bulizni, az annak 

köszönhető, hogy van állandó segítőm. A lányok konduktorként szintén sokat buliznak 

kerekes székesekkel, és egy csomó olyan helyzet állt elő, ami alapján arra jutottunk, hogy 

nagy szükség volna a változtatásra. Szerintem az már önmagában segít, ha látnak kerekes 

székeseket bulizni a többiek, hátha a spontán interakcióktól majd nem néznek űrlénynek 

minket” – mondja Dani. Ő a családja anyagi és lelki és mindenfajta támogatása miatt 

szerencsésnek mondja magát, de szerinte ő a fehér holló, mert a legtöbb kerekes székes 

nagyon el van szigetelve, nem a kortársaival tölti idejét, mivel a családja ápolja, vagy 

otthonban él, meglehetősen elzártan a külvilágtól. Daninak a rehabilitációról olyan ismerőse is 

van, aki végül elfekvőbe került, és ott meg is halt.  

 

 
 

Irgalmatlan nagy sor van mindenhol Rihanna miatt a Szigeten, de mivel Danit kísérjük, ebből 

sokkal kevesebbet érzékelünk, mintha nem kísérnénk Danit. Mert a kerekesszék – bár Dani 

ezt láthatóan egyáltalán nem várja el, és nem is gondolja vagy érzi privilégiumnak – de egy 

örök VIP-kártyával ér fel. A legtöbb helyen szétnyílik előttünk a tömeg, előzékeny (vagy a 

helyzetet kezelni képtelen) emberek pattannak odébb vagy néznek irigykedve a kerekes 

székben ülő Danira, mi pedig a székhez tapadva loholunk a bejárat felé, ami egyáltalán nem 

egyszerű feladat, mert Peti olyan gyorsan tolja, hogy őket utolérni felér egy közepes 

intenzitású futóedzéssel. 

 

 

 

 

http://www.kalandrafel.org/


 

 
 

Dani dob egy gyors interjút a TV2-nek is a Mozduljunk ki! programról, ott van vele Bence is, 

az a kerekesszékes fiatalember, aki egész héten kint nyomja a program önkéntes segítőivel a 

fesztiválon. A fogyatékossággal élőknek berendezett tágas, kulturált és nyugalmas Ability 

kempingben rendeztek be neki egy hatalmas sátrat, amiben nemcsak ágya van, és a fürdéshez 

szükséges gyógyászati segédeszköze, hanem egy csomó őrületesen kúl diszkófénye is. A 

programban részt vevő segítők a helyszínen a kerekesszék használatában, evésben, ivásban, 

mosdóhasználatban nyújtanak asszisztenciát. Ezek hiányában a kerekesszékesek többsége 

nem tud kikapcsolódni vagy bulizni. Pedig a program szervezői azt mondják, 

Magyarországon körülbelül 50 ezer ember használ kerekesszéket, akik közül egy csomóan - 

bár nagyon szeretnének -, nem jutnak el a szórakozóhelyekre. Például, pusztán azért, mert 

nem akarják, hogy a szüleik kísérgessék őket vagy csak egyszerűen nincs biztonság-érzetük 

egyedül a totál új helyeken. 

 

Danival töltjük az egész napot, elvileg ma teltház van a Szigeten, ami akár kilencvenezer 

embert is jelenthet, de Danit is beleszámolva összesen öt kerekesszékest látok a fesztiválon. 

Pedig előzetes gondolataimmal ellentétben a bulizók egyáltalán nem szólogatnak be, nem 

röhögnek, nem mutogatnak, viszont egy csomószor szóba elegyednek a számukra vad idegen 

Danival, mint ez a holland nő is itt a fotón. A Mozduljunk ki! program ötletgazdái pontosan 

ezért (nem a holland nő miatt, hanem a spontán interakciók miatt) választották a 

szórakozóhelyeket célnak, mert a zenei rendezvények, koncertek, fesztiválok, kulturális 

rendezvények jellegükből adódóan szuper ideálisak ahhoz, hogy a társadalmi életet élő 

kerekesszékesek és nem-kerekesszékesek találkozzanak, beszéljenek, csajozzanak, 

pasizzanak, vagy amit csak akarnak. Együtt, és nem elzártan. 

 

 

http://www.kalandrafel.org/
http://www.kalandrafel.org/


 
 

A Szigeten a Nagyszínpadnál van egy emelvény a mozgás sérülteknek, ahonnan 

kerekesszékből is látják és élvezhetik a koncertet. Annyira jól látni onnan a koncertet, hogy a 

segítők azt mondják, láttak már olyat, hogy valaki reggel begipszelteti a lábát, hogy este 

onnan nézhesse a kedvencét. A nagy külföldi fesztiválokon, mint a Glastonbury-n például 

ezért az a policy, hogy friss sérüléssel nem lehet felmenni. 

 

Mivel elpiálgatjuk az időt, már akkor próbáljuk megközelíteni az emelvényt, amikor 

lehetetlen odajutni, ekkor már nem nyílik meg a tömeg a szék miatt, de nem azért, mert a 

közönség tagjai bunkók, hanem azért, mert egy papírzsepkendőt sem lehet leejteni és tök sötét 

is van. Rihannát tehát buktuk, a kivetítőn nézzük egy kicsit, de aztán értelmesebbnek látszik 

chillezni egyet a Mozduljunk ki! hangulatos bázisán az Ability kempingben. 

 

Peti az ivásban is lelkesen segít. Befut Dani öccse, aki kétszer fordult a Szigetre, mert elsőre 

otthon felejtette a személyi igazolványát, idén viszont csak azzal lehet átvenni a jegyet. 

 

A Mozduljunk ki!-ért felelős Kalandra Fel! Nonprofit Kft. nem csak a mozgássérültek 

fesztiválokon való részvételét segíti, hanem az a tervük, hogy számos egyéb akcióval is 

szolgálják majd a kerekesszékesek ügyét. Felmérést szeretnének készíteni a testi 

fogyatékossággal élők szociális szokásairól, és a többségi társadalom véleményéről, valamint 

információ-átadó és érzékenyítő programokat szerveznek majd, abból a célból, hogy minél 

befogadóbbak legyenek a szórakozóhelyek. Terveik közt szerepel egy akadálymentesített 

szórakozóhely adatbázis kiépítése, és egy kortárs önkéntes segítő hálózat kialakítása is. 

 

Azt mondják, a legtöbb esetben meg van a nyitottság a szórakozóhely-tulajdonosokban, de 

nincs elég információjuk arról, hogyan lehet alkalmasan segíteni. Van olyan budapesti 

bulihely, ahol a kerekesszékesek ingyen mehetnek be, de például erről a honlapon semmilyen 



információ nem található. „Egy csomószor nem úgy érződik a diszkrimináció, hogy beszólnak 

vagy kiröhögnek, hanem hogy nincsenek felkészülve olyan helyzetekre, ami egy 

kerekesszékeshez kötődik” – mondja Dani. Azt például nagyon fontosnak tartaná a 

szervezetük, hogy minden szórakozóhely feltűntesse, hány lépcsőfok és milyen akadályok 

vannak náluk, hogy a mozgássérültek eldönthessék, bevállalják-e ilyen körülmények között a 

bulizást vagy sem. 

 

 
 

Ahogy megyünk bele a hajnalba, már két ember kell Dani kíséréséhez, az öccse töri az utat, 

elhessegeti a dülöngélőket, Peti pedig tolja a széket, random helyszíneken pörgünk, kis 

csapatunkat a kerekesszék semmiben nem akadályozza.(Fotó: Ajpek Orsi / Index) 

 

Valami zavaros drum n bass buliban kötünk ki, ahol a többedik csaj ül Dani ölébe. Előfordult 

olyan eset is, hogy Peti segítsége is kellett, hogy az aktuális rajongó lány odébb álljon. 

„Sajnos én nem tudtam magamról leszedni, és hiába kértem, nem ment el. Olyanokat 

magyarázott, hogy nincs elég akaraterőm, azért nem állok fel a székből” – mondja utólag 

Dani. Aztán azt is mondja, sokáig tagadásban volt, és hét év kellett neki, hogy a baleset után 

elfogadja az állapotát, és elengedje a baleset előtti életét és személyiségét. 

 

Rihannát ugyan kihagytuk, de elég kerek kis este volt. Aki mozgássérült és bulizni vágyik, 

nagyon határozottan javasoljuk neki, hogy kattintson ide, és jelentkezzen a Mozduljunk ki! -

nál.(Fotó: Ajpek Orsi / Index) 

 
forrás: index.hu 

 

 

 

http://www.kalandrafel.org/


Potápi Árpád János: ezen a héten Kolozsvár az egész magyar nemzet fővárosa 
 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint a kolozsvári magyar 

napok hetében Kolozsvár az egész magyar nemzet fővárosa. 
 

A politikus a hétfői nyitógálán úgy vélte, a magyar napok hozzájárultak ahhoz, hogy a 

kolozsvári magyarság jövőt építsen magának, és a városban lakó magyarok büszkén vállalják 

identitásukat. 

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke köszöntésében 

azt hangsúlyozta, hogy a kolozsvári magyarság a magyargyűlölő Gheorghe Funar 

polgármester városvezetése után a magyar napok által nyerte vissza önbizalma jelentős részét. 

Megjegyezte: a kultúra akkor köti össze a románokat és a magyarokat, ha kölcsönös tisztelet 

övezi a két nép kultúráját. Úgy vélte, a kölcsönös tisztelet tekintetében van még tennivaló. 

Példaként a Kolozsvár bejárataitól még mindig hiányzó román-magyar-német 

helységnévtáblát említette. 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnöke kijelentette: Kolozsvár fel nem 

adható város, nélküle “beroggyan” az a képzeletbeli híd, mely a jelentős magyar lakossággal 

bíró Partiumot és Székelyföldet köti össze. 

Gergely Balázs, a magyar napok főszervezője nagyszabású kulturális kalákának nevezte a 

szombaton kezdődött egyhetes rendezvénysorozatot, amely kölcsönösségi alapon szerveződik, 

és a kolozsvári magyarság egységét jelzi. 

A nyitógála keretében idén másodszor adták át a Kincses Kolozsvárért díjat, amelyet 

posztumusz Kötő József kolozsvári színháztörténész, Brendus Réka, a magyar nemzetpolitikai 

államtitkárság főosztályvezető-helyettese és a kolozsvári magyar vállalkozók által alapított 

Euréka egyesület kapta. 

A nyitógálán jelentették be a szervezők, hogy a kárpátaljai magyar iskolák tavalyi 

megsegítése után idén a kolozsvári magyar napok közönsége a kolozsvári Életfa Egyesület 

Szeretnék játszani című programját támogathatja adományaival. A program célja, hogy 

Kolozsvár játszótereire olyan hinták kerüljenek, amelyeket kerekesszékes gyermekek is 

használhatnak. 

Kiss Károlyné Ildikó, a Magyar termék nagydíj pályázatot lebonyolító Industorg 

védjegyiroda ügyvivő igazgatója bejelentette: a magyar napokat szervező Kincses Kolozsvár 

Egyesületnek szeptemberben az Országházban Kárpát-medencéért nívódíjat adnak át. 

A nyitógála előadásán a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató három évadának 

résztvevői és más erdélyi hagyományápolók álltak a Kolozsvári Magyar Opera nagytermét 

zsúfolásig megtöltő közönség elé. 

 
forrás: erdon.ro 

 

 

 

 

 

Harmincéves a Katolikus Szeretetszolgálat ipolytölgyesi otthona – sok fájdalom 

és sok öröm színtere 
 

Augusztus 13-án, szombaton ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját az 

ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon, ahol testi és szellemi fogyatékossággal élő, súlyosan, 

halmozottan sérült embereket gondoznak. Az ünnepi szentmise szónoka Beer Miklós váci 

megyéspüspök volt. 



 
 

El tudunk képzelni egy nagy családot, ahol 150 sérült felnőtt él? Aki először látogat 

Ipolytölgyesre – mint például szerkesztőségünk tagjai is –, valószínűleg igyekszik lelkierőt 

gyűjteni ahhoz, amit látni fog: sok fájdalmat, küzdelemmel teli életeket. Valóban megrendítő 

helyre érkeztünk. Megrendítő, mert olyan emberek is élnek itt, akik nem tudnak magukról 

gondoskodni, etetni kell őket, segíteni a mozgásban, tisztálkodásban. Ahogyan bepillantunk a 

szobákba, kerekesszékes embereket, ágyhoz kötött sérülteket is látunk. Megrendítő azért is, 

mert mégis mindenki mosolyog: ápoltak, dolgozók, önkéntesek, vendégek. Megtudjuk, ez 

nem csak az ünnepnek szól: a sérültek sokat mosolyognak, nevetnek és jókedvre derítik 

azokat, akik a közelükben vannak. Ez a titok fogadja a látogatót és ezt a titkot igyekezett 

szavakba önteni a szentmisén Beer Miklós megyéspüspök is. 

 

A templom kapujában egy Down-szindrómával élő kedves lány fogadott nagy szeretettel és 

öleléssel, mintha már én is a családhoz tartoznék. „Itt van az Úr, énekeljünk örömmel, 

örömmel, örömmel / Testvéreim énekeljünk örömmel / Mert az Úr jött közénk el” – zengett 

az ünnepi szentmise bevezető éneke egy fiatal zenészekből és sérültekből álló kórus 

előadásában. Valóban örömmel énekeltek. És ez a közös öröm visszhangzott a püspök 

köszöntésében is, aki otthonosan mozgott a sérültek között, sokakat név szerint ismert.   

 

 



Homíliájából kiviláglott, hogy nemcsak az örömüket, hanem a szenvedéseiket is ismeri. A 

szenvedők arca, minden emberi fájdalom tükröződik Jézus arcában – kezdte szentbeszédét 

Beer Miklós. Felidézte a krakkói ifjúsági világtalálkozón megélt élményét: Ferenc pápa 

mögött a kivetítőn az irgalmas Jézus Fausztina nővér által megfestett arcát mutatták, amely 

egy kicsit szomorú, nagyon jóságos arc. Aztán sorban váltakoztak a képek: síró kisgyermek, 

gyászoló édesanya, lerombolt szíriai város, menekülők sokasága, kórházi ágyon fekvő beteg – 

és ezek a képkockák egyre közeledtek egymáshoz, egyre kisebbek lettek, a végén pedig 

kirajzolódott belőlük, a szenvedők arcából az irgalmas Jézus arca. 

Ezt követően arról elmélkedett Miklós püspök, hogyan került egyre jobban előtérbe az 

egyházban az irgalmasság gondolata. Szent II. János Pál pápa elrendelte az isteni irgalmasság 

ünnepét és szentté avatta Fausztina nővért. XVI. Benedek pápa folytatta, Ferenc pápa pedig 

még hangsúlyosabbá tette ezt a gondolatot. Gyakran idézi a pápa Máté evangéliumából az 

irgalmasság cselekedeteit. Ezek a cselekedetek, az irgalmasság szentévének üzenete él az 

ipolytölgyesi otthonban is – Beer Miklós hálát adott Istennek, amiért megértették, befogadták 

és tovább adják az isteni irgalmasságot. A szenvedők között próbáljuk meg megsejteni Isten 

szándékát! – buzdított, és megpróbálta szavakba önteni a titkot, amelyet ebben a 

szenvedésben és örömben osztozó nagy családban megél az ember: „emberi létünk titka más 

megközelítésben kerül itt közel hozzánk, megsejtjük, hogy az élet ott kezdődik, ahol van 

szeretet, együttérzés, önzetlen jóság”. A Jóisten ránk bízza testvéreinket. Ha Krisztust követve 

járunk, irgalmas arcát tükrözzük a világban, akkor lesz jövője Európának, akkor lesz jövője az 

egyháznak – figyelmeztetett. 

 

 
 

A szentmisét követően köszöntésekkel, ebéddel és a lakók műsorával, énekkel, tánccal 

folytatódott a program. Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója 

hangsúlyozta, az elődök kitartása kellett ahhoz, hogy az intézménynek ma is „varázsa 

legyen”. Nem kötelezően elhangzó múltidézés volt ez, hiszen az ünnepen jelen volt Piroska 

nővér, aki 1986-tól tíz éven át igazgatta az intézményt, ott voltak a nyugdíjas dolgozók, a 

legrégebbi munkatársak elismerő oklevelet vehettek át, és külön köszöntötték a legrégebbi 

lakókat is. 

 

 



 
 

Kovács Piroska Mária nővér, az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció magyarországi 

tartományfőnöknője a kezdetektől 1995 októberéig volt az otthon igazgatója. Kérdésünkre 

elmondta, örül, hogy a kezdeményeket, csírákat szépen kibontakoztatták – és hozzáteszi, hogy 

ez nem pusztán emberi alkotás, működik benne a kegyelem. Nagy erőnek tartja azt a nagy 

szeretetet, amelyet a gyerekektől kapnak a körülöttük élők. Felelevenített olyan történeteket, 

amelyekben a szeretet kölcsönös működése csodákat hozott létre: egy Down-szindrómás 

gyermeket (korábban gyermekeket is gondoztak, ma már csak 16 éves kortól kerülnek be a 

gondozottak) elhoztak ide, mert az édesapja nem akarta felnevelni, de látva, mekkora szeretet 

veszi körül, két év múlva hazavitték – az apuka azóta azt mondja, senkitől annyi szeretetet 

nem kapott, mint ettől a gyermekétől; egy másik gyermeket annyira megszeretett egy 

gondozó, hogy örökbe akarta fogadni – ennek hatására a szülők is ráébredtek arra, mennyire 

szerethető a gyermekük, és hazavitték. 

 

Szalai Zsuzsanna, a Szent Erzsébet Otthon igazgatója is a múltat idézte fel köszöntőjében, 

amelyben hálát adott az Úrnak a sok jóért és a nehézségekért, amelyeket megéltek. 

Megtudtuk, hogy a kezdetben 80 főt befogadó otthon 2000-ben 150 fős intézménnyé bővült, 

amelyben öt pavilonban, 9-16 fős csoportokban élnek a gondozottak, akik személyközpontú, 

minőségi gondoskodásban részesülnek. 

 

Szalai Zsuzsanna köszönetet mondott minden támogatójuknak, köztük a kiemelt 

támogatóknak: két belga pedagógusnak, egy holland csoportnak és a Rotary Clubnak. 

Elkötelezett törődésüket, barátságukat méltató szavai pár perccel később igazolást nyertek a 

belga John Van Miegheim tört magyarsággal megfogalmazott beszédében. John rendszeres 

látogatója az otthonnak, ismeri a gondozottakat, a nagy család tagja, ugyanakkor távolabbról 

is rálát arra, ami itt történik és megfogalmazott egy olyan gondolatot, amelynek távlatán talán 



maguk az ott dolgozók is meglepődtek. A falu 329 lakója, a 150 gondozott és gondozóik 

különleges integrációt valósítanak meg – mondta. Együtt vannak a hétköznapi élet színterein 

– boltban, templomban, sportpályán –, egy olyan integrációs modellt valósítanak meg, amely 

példa lehet Magyarország, Európa és az egész világ számára. 

 

Neumayer Zsuzsanna volt az első, akit felvettek 1986-ban az otthonba. Súlyos testi 

fogyatékkal él és vereseket ír. Ahogyan egy jó családban, itt is felkarolták a tehetséget: verseit 

kiadták, több nyelvre lefordították, rengeteg levelet kap ezért a világ számos 

országából. Rólunk nektek című versét olvasta fel, amelyben megfogalmazza a mozgássérült, 

mások segítségére szoruló ember nyugtalanító kérdéseit és figyelmeztet: „De vigyázat: egy 

mozgássérültből / Egészséges már nem, de egy / „egészséges”-ből még bármi lehet.” 

 

 
 

Beer Miklós kérdésünkre megfogalmazta, mit is jelenthetnek számunkra gondozásra szoruló 

embertársaink. „Szegények mindig lesznek köztetek” – tanítja Jézus a betániai vacsorán. 

Egymásra bíz bennünket a Jóisten, és amikor észrevesszük, mennyien várnak a segítségünkre, 

mi magunk is felismerjük saját törékenységünket. A püspök otthonosan mozgott az 

intézményben, rákérdeztünk és kiderült, hogy korábban, amikor Pilismaróton szolgált, minden 

nyáron elhozta ide a hittanos gimnazistákat – először látogatóba jöttek, aztán volt, aki egy-két 

hétig is maradt, hogy segítsen. Ő maga váci megyéspüspökként minden évben legalább 

egyszer ellátogat az otthonba, ahol sok kedves ismerőse van – úgy tűnt, ő is családtag ebben a 

különleges, nagy családban. 

 

Szalai Zsuzsanna – akiről a szeretetszolgálat főigazgatója elárulta, hogy augusztus 20-án 

állami kitüntetést vehet át – 25 éve gondozóként kezdett dolgozni az otthonban, 2010-ben lett 

az intézmény vezetője. Elárulta, mi az, ami élteti, örömmel tölti el a fogyatékkal élők 

gondozása során: annyi szeretet ritkán kap az ember, mint a sérültektől. Ők nem nézik, ki 

vagy, hogy nézel ki, jó vagy rossz ember vagy, vezető vagy-e: mindenkihez odamennek, 

nyelvi akadályok sincsenek, a külföldiekkel ugyanúgy kapcsolatot teremtenek. Hálásak 

mindenért és néha olyan lelki nagyság mutatkozik meg bennük, hogy ő maga is elszégyelli 

magát. Mindenért meg kell küzdeniük, mégis vidámak, mosolyognak és nagy türelem van 

bennük. A rohanó világban meg tudják állítani az embert. Ajánlja a fiataloknak, jöjjenek el 



önkéntes munkára, hogy megtapasztalhassák ezt a világot, amely választ adhat sok 

kérdésükre. 

 

 
 

Búcsúzóul énekekkel, tánccal kedveskedtek a gondozottak a látogatóknak. Sok gondoskodó 

kéz vette őket körül és segített nekik, hogy ünnepelhessenek. Az egyik kerekesszékes, értelmi 

fogyatékkal élő férfi búcsúzáskor utánam szólt: „Ma mulatunk!” Látszott rajta, hogy 

tartóztatna – ebbe a nagy családba mindenki belefér, az idegen, a kíváncsiskodó is. Mindenki, 

aki rá néz, aki szól hozzá, aki megsejtett valamit a titokból, a szenvedés és az öröm titkából. 

Fotó: Bókay László 

 
forrás: magyarkurir.hu 

 

 

 

Rokkantsági ellátásból öregségi nyugdíjba 
 

Sokakat érdekelhet olvasónk kérdése, aki rokkantsági nyugdíjasként és özvegyként 

ősszel éri el a nyugdíjkorhatárt. Többek között az is kérdezi, hogy kérheti-e a nyugdíj 

újbóli megállapítását? Olvasói kérdésekre Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszol az 

adozona.hu oldalán. 

 

Olvasónk így részletezi helyzetét: 2009. december 15-étől rokkantsági nyugdíjban vagyok, és 

özvegyi nyugdíjat is kapok.1953-as születésű vagyok, és október 12-én betöltöm a nyugdíjas 

korhatárt. Kérhetem-e a nyugdíjam újbóli megállapítását, illetve az özvegyi nyugdíjét is? A 

férjem rokkantnyugdíjasként halt meg, és az alapján kaptam a 30 százalékos nyugdíját. 

Melyik az a nyomtatvány, ahol bejelölöm az új számítást vagy személyesen kell intéznem? 

 

Szakértőnk válasza 

 

Azon személyek, akik 2011. december 31-én I-III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági 

nyugellátásban részesültek és ezen időpontban 57-ik életévüket már betöltötték, 2012. január 

http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Rokkantsagi_ellatasbol_oregsegi_nyugdijba_M_TQL0N3#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly
http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Rokkantsagi_ellatasbol_oregsegi_nyugdijba_M_TQL0N3#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly


1-től kezdődően ellátásukat már nem saját jogú nyugellátásként kapják, nem minősülnek 

nyugdíjasnak, ezért nincs akadálya az öregségi nyugdíjuk esetleges megállapításának. 

Megkeresése szerint Ön a 2009. évtől rokkantsági nyugdíjas volt, ezért figyelemmel a 

születési dátumára 2012. január 1-jétől a nyugellátása már nem nyugdíjként, hanem azonos 

összegben, de rokkantsági ellátásként kerül továbbfolyósításra. 

Annak érdekében, hogy Ön az irányadó öregségi nyugdíjkorhatára betöltésétől – 2016. 

október 12-től – ismételten nyugdíjassá váljon, két lehetősége nyílik: 

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 32. § (4) bekezdése lehetőséget nyújt, hogy kérelemre 

az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően a rokkantsági ellátás azonos összegben 

öregségi nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra. Ebben az esetben gyakorlatilag csupán arról 

van szó, hogy a 2012. január 1-je előtt megállapított rokkantsági nyugdíja öregségi 

nyugdíjként kerül továbbfolyósításra, a nyugellátás újbóli kiszámítására nem kerül sor; 

– a másik lehetőség, hogy mivel az öregségi nyugdíj megállapítását nem zárja ki, ha az adott 

személy rokkantsági ellátásban részesül, kérheti az öregségi nyugdíjának új igényként történő 

kiszámítását és megállapítását. Ebben az esetben az öregségi nyugdíj összege az 

igénybejelentés időpontjában hatályos szabályok szerint kerül kiszámításra, amely összeg 

eltérhet a már folyósításra kerülő rokkantsági ellátás összegétől. Fontos hangsúlyozni, hogy 

ezzel a lehetőséggel viszont kizárólag abban az esetben élhet, ha a rokkantsági ellátása az első 

pontban említett kérelme alapján már nem öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra. 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a fent említett lehetőségekről vélhetően már tájékoztatást 

nyújtott Önnek, hiszen az érintett személyi körnek a nyugdíjkorhatáruk betöltése előtt 2 

hónappal tájékoztatást nyújt az öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségeiről. 

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy az öregségi nyugdíj újbóli kiszámítását kizárólag egy új 

igénybejelentés benyújtásával lehet kérelmezni, amelyben egyértelműen jelezni szükséges, 

hogy a nyugellátás megállapítását kizárólag abban az esetben kéri, amennyiben az új 

megállapítás magasabb összegű nyugellátást eredményez, mint a rokkantsági ellátásnak 

öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítása. Az ily módon benyújtott öregségi 

nyugdíjigények elbírálása során az eljáró nyugdíjbiztosítási szervek olyan eljárást folytatnak, 

hogy az igénybejelentésre tekintettel előzetes számítást végeznek az öregségi nyugellátás 

várható összegére vonatkozóan. Ennek eredményéről külön tájékoztatást nyújtanak az érintett 

igénylők részére. 

A tájékoztatást követő 15 napon belül dönthet majd az érintett igénylő arról, hogy a 

rokkantsági ellátással azonos összegben folyósított öregségi nyugdíjat vagy az új összegben 

megállapított öregségi nyugdíjat kívánja-e igénybe venni. Mivel az öregségi nyugdíj 

megállapítása a rokkantsági ellátás folyósításának megszüntetését eredményezi, ezért a fenti 

eljárással kiküszöbölésre kerül, hogy az érintett személynek a számára alacsonyabb összegű 

ellátás kerüljön öregségi nyugdíjként továbbfolyósításra. 

Felhívom a figyelmet, hogy az öregségi nyugdíj igénylését írásban, kizárólag az e célra 

rendszeresített nyomtatványon – K02 – a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal 

nyugdíjbiztosítási szervénél vagy elektronikus űrlapon kell igényelni. (a nyomtatványon nincs 

külön feltüntetve a választási lehetőség, azt a nyomtatvány ötödik oldalán található 

„megjegyzés” rovatba célszerű jelezni.) A nyugdíjbiztosítási szervek kizárólag az 

igénybenyújtást követően tudnak intézkedni a fent említett előzetes számítás elvégzéséről és a 

tájékoztatásról. 

Fontos megemlíteni, hogy az öregségi nyugdíj megállapításának feltétele, hogy az érintett 

személy a nyugellátás megállapításának kezdő napján ne álljon biztosításra kötelező 

jogviszonyban, ezért amennyiben Ön jelenleg esetleg munkaviszonyban áll, a nyugellátás 

megállapíthatósága érdekében a munkaviszonyt meg kell szüntetnie. 

http://adozona.hu/jogtar/69451_2011_CXCI_torveny_megvaltozott/214060


Végezetül szeretném tájékoztatni, hogy az elhunyt házastársa jogán megállapított özvegyi 

nyugdíjának újraszámítására nincs jogszabályi lehetőség. 

 
forrás: szakszervezetek.hu 

 

 

 

PÉCSEN DIPLOMÁZOTT LE A VAK LÁNY, AKINEK KÉT VAK 

IKERTESTVÉRE VAN 
 

Evelin és két fiú ikertestvére koraszülött volt. Több hetet töltöttek inkubátorban. 

Elképzelhető, hogy  oxigéntúladagolást kaptak és a szemüket sem takarták le. Hármójuk 

közül csak egyikük szeménél volt némi remény, de aztán az is elveszett. A szülők viszont 

nem adták fel, sőt. 

 

Evelin, Peti és Csabi mostanra felnőttek és mindhárman lediplomáztak – a salgótarjáni 

hármasikrek történetét évekkel ezelőtt az egész ország szívébe zárta. Akkor a Vöröskereszt és 

még egy holland orvos is felkereste a családot, hogy a gyermekek szemét megműtse, de hiába. 

Az évek elrepültek, a gyerekek pedig felnőttek lettek, méghozzá boldog és diplomás felnőttek. 

Közülük Evelin a Pécsi Tudományegyetemre iratkozott be és tanulmányai alatt a várost is 

megszerette. Úgy döntött, hogy diplomája megszerzése után is itt marad. 

 

– Anyukánk mindig úgy kezelt minket, mintha nem lennénk látássérültek, hanem átlagos 

gyermekek volnánk. Éppen ezért most a szüleinknek köszönhetjük, hogy itt vagyunk – kezdi a 

történetüket Evelin. – Mindig is tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni és valamilyen 

segítő szakmát tanulni. 

 

Evelin a szociális munkás szakot választotta, amit sikerült is elvégeznie. A három és fél éves 

képzést idén fejezte be, de azt mondja, hogy nem hagyja abba; ha minden jól megy, 

szeptemberben újra iskolapadba ül. 

 

– Még két évig tanulok, de szeretnék a szakmámnak megfelelő munkakörben elhelyezkedni és 

idősekkel, vagy fogyatékossággal élőkkel foglalkozni – mondja. 

Éppen ezért diplomamunkájának témáját is ebben a témakörben írta meg: az egyetemen 

tanuló, szociális munkás szakra járó látássérült hallgatókról írt dolgozatot. 

 

– Pécs és az egyetem is felkészült a hátrányos helyzetben élőkre, majdnem félszázan járnak 

ide. Ugyanakkor mindig van hova fejlődni. A diplomamunkám írása alatt is találtam pár 

hiányosságot, ami főként az akadálymentesítést érinti. De megmondom őszintén, ha valahol 

elakadok, akkor segítséget kérek, akár idegenektől is. 

 

Evelin szerint sokan segítenek, ha mondjuk az úton kell átkelnie, de olyannal is találkozott 

már, aki nem tudta, hogyan viszonyuljon hozzá. 

 

– Vannak emberek, akik félnek ettől a helyzettől, pedig nincs mitől. Ha mi nem érezzük 

magunkat zavarban, akkor ők miért tennék? – mosolyog. 

 

 

 

 



Evelin egyébként rengeteg barátra tett szert a városban és az egyetemen egyaránt, éppen ezért 

nem is szeretne elköltözni innen. A nyarat is csak a családja miatt tölti távol, mert ilyenkor két 

fiútestvérével meglátogatják a szülőket Salgótarjánban. A két fiú ikertestvér is elhagyta a 

szülői fészket, egyikük az ELTE-n tanul jelenleg is, míg másikuk az egri Eszterházy Károly 

Főiskolán tanult programtervező informatikusnak. Ők pedig azon dolgoznak, hogy olyan 

fejlesztéseket hozzanak létre, amelyek például a vakoknak és gyengén látóknak segítenek 

geometriai formákat, függvényeket megjeleníteni. A számítógép ugyanis csak szöveget tud 

hanggal ellátni, alakzatokat, ábrákat nem. 

 

 
 

 

Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság Támogató Szolgálata: 

A szolgálat az egyetem fogyatékkal élő hallgatói (mozgáskorlátozottak, hallássérültek, 

látássérültek, beszédfogyatékosok – diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, 

orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, 

centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés -, pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgatók – 

diszlexiás, diszgráfiás, diszortográfiás, diszkalkuliás, a hiperaktív, figyelemzavarral küzdő, 

magatartásszabályozási zavar autisták – és egyéb megváltozott munkaképességű 

munkavállalói számára nyújt szolgáltatásokat. 

A Támogató Szolgálat célja a fogyatékkal élő egyetemi polgárok segítése, önálló életvitelének 

kialakítása és megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások, különös 

tekintettel az oktatási szolgáltatások elérésének segítségével, mindezt a hallgató aktív 

közreműködésével. Az ellátás hozzájárul a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentéséhez, 



a társadalmi beilleszkedéshez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, kiemelten a felsőfokú 

végzettség megszerzéséhez és a munkaerőpiacra való felkészüléshez. 

 
forrás: pecsma.hu 

 

 

 

Szűkszavú infók alapján parkolt, póruljárt a mozgássérült autós 
 

Az alábbi levél alapján persze mondhatjuk, hogy olvasónk is mit gondolt, meg igazán 

rákérdezhetett volna a részletekre is, de egy telefonos ügyfélszolgálati dolgozótól 

simán elvárható, hogy ne csak jó székely módjára szigorúan a feltett kérdésre 

válaszoljon, hanem igazi, hasznos, teljeskörű tájékoztatást nyújtson, például magától 

térjen ki a hol, hogyan, mikor kérdésekre is. Nem ördögtől való a jófejség meg az 

alaposság. 

 

Kedves Tékozló Homár! 

A téma röviden: Nemrég fiaimat vittem ki a reptérre, ez nem túl gyakori nálunk, sem 

helyismeretem, sem tapasztalatom nincs ezen a téren. Mivel két egészséges fiam 

melett egy súlyosan sérült fiam is van, akit magára hagyni lehetetlen, így 

természetesen Ő is velünk jött. Út közben felhívtam a reptér parkoló 

ügyfélszolgálatát, hogy segítséget kérjek. Ott készségesen segítettek is, elmondták, 

hogy a Terminál parkolóban 1 óra ingyenes mozgássérülteknek. Minden rendben, 

gondoltam. Arról, hogy ezt valahol még kilépés előtt formanyomtatvány kitöltésével 

érvényesíteni kell, vagy hogy fel kell keresnem egy "fogalmam sincs hol van" 

ügyfélszolgálatot, szó sem volt. 

Megérkeztünk, belépő sorompónál automata parkolójegyet adott, beálltunk a rámpa 

közelében lévő szabad mozgássérült helyre, körbenéztünk van-e tájékoztatásféle, de 

nem volt. Felmentünk a rámpán, majd fél órával később távozni készültünk. Arra 

gondoltam, hogy majd a kijáratnál van lehetőség a bejövetelkor automatából kapott 

fecni, és a mozgássérült kártya összehangolására - emberi közreműködéssel. 

Egyirányú forgalom kifelé, majd sorompó. Sorompó előtt rendőrautó, és 

természetesen a sorompó nem nyílik. Egy kis szabálytalan visszatolatás, kiszállás és 

ideges automata keresés után, 1.300 Ft utólagos oktatási hozzájárulás és balekadó 

befizetése után távozás. Aztán az alábbi levelezés: 

Tisztelt Uram! 

A honlapunkon is szereplő tájékoztatás szerint az igénylő lapot a Terminál parkoló 

http://homar.blog.hu/2016/08/15/szukszavu_infok_alapjan_parkolt_poruljart_a_mozgasserult_autos


ügyfélszolgálatán kell kitölteni távozás, fizetés előtt, ott tudják az 1 órás díjmentességet 

érvényesíteni.  

Parkolás fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek részére: 

Mozgáskorlátozottak számára a kijelölt helyeken történő parkolás az első 60 percben díjmentes. A 

kedvezmény kizárólag a Terminál Parkolóban, az igazolvány bemutatásával, a bejáratnál levett 

parkolójegyre nyomtatott időponttól számított maximum 60 percre érvényes! Kérjük, hogy a 

kedvezményt a Terminal Parkolóban található ügyfélszolgálatnál igényelje! 

Megértését megköszönve! 

Budapest Airport Zrt. 

Tisztelt Budapest Airport Zrt.! 

Fussunk neki még egyszer, bár nem bízom benne hogy pénzem visszakapom. 

Nem néztem a weboldalt, TELEFONÁLTAM. Mivel minőségbiztosítási okokból rögzítik a 

hívásokat, úgy 15 óra magasságában meg is találják a beszélgetést. 

Ebben a beszélgetésben egy szó sem volt érvényesítésről, arról sem hogy nem találok élő embert a 

kihajtás környékén, és csak rendőri figyelemmel kísérve mehetnék vissza egy egyirányú úton 

pótolni valamit, amiről nem is tudtam. Nem tájékoztatott egy felirat sem - mondjuk a 

mozgássérült parkolóhelyek környékén - teendőimről 

Így tehát az Önök hiányos tájékoztatása miatt kellett szerintem jogtalanul és méltánytalanul. 

Ha fontos lenne Önöknek hoghy a mozgássérültek emberhez méltó eljárásban részesüljenek - 

vagyis lasabbak, több időre van szükségük mint másnak - erről gondoskodhatnának. 

Amúgy weboldalukon sok helyen sárga hátteret használnak apró fekete betüvel. Mivel egy 

speciális szembetegség miatt ez nekem gondot okoz, különösen napsütésben, így telefonomról 

örültem hogy a telefonszámukat megtaláltam, ami szerencsére fehér alapon volt feketével írva. Ez 

is korlátozottság tudom, és nem tartozik a témához, de higgyék el, nem könnyű így élni. Ha meg 

le is húznak emiatt, különösen nem. 

Üdvözlettel: 

János 

Tisztelt Uram! 

A mozgás korlátozottak részére az összes automatánál található információs táblán is 

megtalálható a szükséges információ és a Terminál parkolóban megtalálható az 

ügyfélszolgálatunk is ahol érdeklődni is lehet és a kedvezményt is igényelni. 



Sajnáljuk, hogy parkolása során a lenti kellemetlenség érte, de a kedvezményt utólag nem áll 

módunkban jóváírni. 

Megértését megköszönve! 

Budapest Airport Zrt. 

Kedves Zsuzsanna! 

Rendben.  Legyenek boldogok.  Én automatát az Önök információjában bízva csak akkor láttam,  

amikor egyirányú úton visszatolatva már idegesen találtam egyet. Maga szerint ekkor 

olvasgatásba kezdtem? 

De nem erről szólt levelem.  Önök rögzített telefonon félretájékoztattak,  most pedig 

megmagyarázzák.  

Lelke rajta, és bízzon benne soha nem kerül át a mi oldalunkra. 

üdv. 

János 

  

Gondolom nem én vagyok az első, és az utolsó sem, csak okulásként írom le. 

Megértem őket is, de elgondolkozhatnának pár dolgon: 

- Mozgássérült parkolónál feltüntetni a szabályokat, egyszerűen tájékoztatni. Ma ez 

csak a levél szerint is csak az automatáknál van. 

- A + formanyomtatvány kitöltésének mellőzése (most ez komoly? Nincs elég 

bajunk?) 

- Esetleg utólagos jóváírás lehetőségének mérlegelése. 

Köszönettel: 

János  
 
forrás: homar.blog.hu 
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-HÍREK- 

 

 

30-ik Mesterségek Ünnepe. Kedvezményes belépővel várják a fogyatékossággal 

élő látogatókat! 
 

Augusztus 18. és 21. között igazi nemzetközi kézműves fesztiválként nyitja meg kapuit a 

30. Mesterségek Ünnepe. 

 

A hagyományok szerint idén is a Budavári Palota környéke ad helyet a fesztiválnak, ám a 

felújítások miatt kicsit módosulnak a helyszínek. A rendezvény fő témája idén a játék, 

díszvendég Üzbegisztán, de számos további országból is érkeznek kézműves mesterek, ezzel 

is előre jelezve a fesztivál megújulását a jubileum alkalmából. Részletek a rendezvény 

honlapján: http://www.mestersegekunnepe.hu/  

 

A társadalmi felelősségvállalás jegyében a szervező Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

fontosnak érzi, hogy a fogyatékossággal élő emberek is látogathassák a rendezvényt, hiszen a 

fesztivál sokszínűsége miatt mindenki megtalálhatja azt, ami számára vonzó és érdekes. A 

fesztivál nyitott minden fogyatékossággal élő ember felé, ezért az idén teljes áru, 2000 

forintos jegy helyett kedvezményes, 1000 forintos jegyet vásárolhat minden olyan személy, 

aki jegyvásárláskor bemutatja a mozgássérültek parkolási igazolványát, a MÁK-kártyát vagy 

a MEOSZ tagsági igazolványt. A kedvezményes jegyet egy fő kísérő részére is 

megvásárolhatják.  

 

Hasznos tudnivalók  

 

A helyszín megközelíthető a Dísz tér felől, a Clark Ádám tér felől, de felhívjuk a figyelmet a 

Palota úti gyorsliftre, amely az Országos Széchenyi Könyvtár épületében az Oroszlános 

udvarra érkezik. Ez a legkényelmesebb, mert a 16-os busszal a Széll Kálmán térről a Dísz tér 

után egy megállóval a Palota útra, épp a lifthez lehet megérkezni. A lift súlyosan 

mozgáskorlátozottak számára ingyenes, egyébként 200 forintba kerül, és 9 órától 19.30-ig, 

vasárnap 18.30-ig üzemel.  

 

Megjegyezzük, hogy a Budavári Palota belső udvarai és környékének macskaköves 

járófelületén mechanikus kerekesszékkel nagyon nehéz közlekedni, ez leginkább kísérővel 

lehetséges, vagy elektromos kerekesszék, ill. moped használatát javasoljuk.  

 

Belépőt több helyen, a Clark Ádám téren a Sikló utca elején (a Budavári Sikló mellett), a 

Várkert Bazárban, a Szent György téren a Barokk lépcsőnél és a Hunyadi Udvar bejáratánál is 

lehet vásárolni. A rendezvény területén 3 akadálymentes mobil WC lesz elhelyezve a 

mozgássérült látogatók számára az alábbi pontokon:  

- Sikló utca, Clark Ádám tértől fölfelé az első kanyarban  

- Újvilágkert, gyerekjátszó mögött  

- Oroszlános udvar, WC konténer mellett.  

 

A kedvezményes belépővel látogathatók a Budapesti Történeti Múzeum állandó kiállításai, 



valamint az Országos Széchenyi Könyvtár „Zichy megrajzolt hősei” című időszaki kiállítása. 

A Magyar Nemzeti Galériát, mint mindig, ez alkalommal is ingyenesen látogathatják a 

súlyosan mozgáskorlátozott érdeklődők, egy kísérőjük számára szintén ingyenes a belépés.  

 

További információ hétköznapokon 9-17 óra között: Caesar Gáborné (MEOSZ) 06-1/250-

9013, international@meosz.hu  

 

Budapest, 2016. augusztus 10.  

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

                                                         -MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Árufeltöltő (Dunavarsány)• 

 
Jelige: "ÁRU" 

Megváltozott munkaképességű dolgozót keresünk árufeltöltő munkakörbe.  

 

Feladatok:  

A termékek kiszállítása a vevő telephelyére és eszközkiadó automatába töltése  

 

Elvárások:  

- Alapfokú iskolai végzettség  

- Jó fizikai erőnlét  

- Pontos, precíz munkavégzés  

- Rugalmasság  

- Udvarias személyiség  

- B jogosítvány, rutin kishaszon gépjármű vezetésben  

 

Előnyök:  

-Targonca vezetői engedély  

- Hajlandóság esetenként szombati munkavégzésre  

 

Munkavégzés helye: Budapest XXII. és Dunavarsány  

 

Munkavégzés ideje: Napi 6-8 órában  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "ÁRU" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje.  

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

Jelentkezési határidő: 2016 szeptember 15. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 


