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Ne úgy nézzen senki a fogyatékkal élőkre, mint az elhagyott kiscicákra 
 

„Utálom ezt a félrebillentett fejű, bárgyú mosolyú magatartást a fogyatékosokkal 

szemben. Azt szeretném, ha a magyar fogyatékos társadalomra erőforrásként 

tekintenénk, hiszen azok, ráadásul több tekintetben is” – ezt mondta az Origónak Szabó 

László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Szerinte azzal, hogy vállalják és 

kiteljesítik magukat, erősítik a társadalmi szolidaritást, amelyre nagy szüksége van az 

országnak. De van bennük gazdasági potenciál is. A paralimpián tíz éremre számít, 

amelyből legalább egy aranyérem lehet. 
 

Hány éremre számítanak az idei paralimpián? 
Azt mondtam a sportolóknak, hogy amikor szeptember 19-én ülünk majd a riói repülőtéren, és 

várjuk a hazafelé induló repülőgépet, akkorazt szeretném látni mindenkinek a tekintetében: 

mindent megtett, amit meg kellett és meg lehetett tenni. Ha ez éppen egy nyolcadik helyre 

volt elég, hát, akkor arra.Ne legyenek lesütött tekintetek, elfordított arcok. És ez legyen igaz a 

sportolókra és a sportvezetőkre egyaránt. A magyar parasportnak most 10 éremre van ereje, 

ha ezt tudjuk hozni, akkor a helyünkön leszünk. Akkor azt hozzuk, ami a nemzetközi 

összevetésben bennünk van. Ha ennél esetleg több érem sikerül, akkor az erőn felüli lesz. 

 

 
Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke szerint tíz érem van a csapatban 

Forrás: Talán Csaba 

 

 

 



Melyik az a tizenkét sportág, amelyben a magyarok versenyeznek? 
 

A legnagyobb delegáció az úszóké, ők tízen vannak, három fiú és hét lány. Itt bízunk a 

legtöbb éremben. A következő nagy delegáció a vívóké, ők hatan vannak, itt is számítunk 

érmekre. Szintén hatan vannak az asztaliteniszezők, nagyon örülök annak, hogy most 

kerekesszékes versenyzőnk és női indulónk is van. Az asztalitenisznek két verziója van a 

paralimpián. Az egyik, amikor kerekesszékben játszik a versenyző, a másik pedig, amikor a 

sérülése mellett a két lábán tud játszani. Erőemelőink is indulnak a paralimpián, ők négyen 

vannak. Az erőemelés felfutó sportág a paralimpiai mozgalomban, jó lenne megcsípni egy 

érmet. Van két látássérült dzsúdósunk, két sportlövőnk, egy evezősünk, egy biciklisünk is. 

Indul négy kajak-kenu versenyzőnk is, két fiú, két lány. Most először szerepel a paralimpián a 

kajak, és mi máris négy kvótát tudtunk szerezni. Indul egy triatlonistánk, a triatlon szintén 

újonc sportág, és öt atlétánk van, és egy kerekesszékes teniszezőnk is. 

 

Hogyan készültek a sportolók a versenyre? 
A felkészülésben nincs semmi különbség az ép és a parasportolók között. Ugyanúgy indulnak 

időszakos versenyeken, ugyanúgy edzőtáboroznak, külföldön és itthon is.A parasportolók 

döntő része viszont nem profi, nem a sportból él. Van munkája, reggelenként és 

délutánonként tud edzésekre járni. Csupán néhányan élnek a sportból közülük, többnyire 

klubtámogatásokból, a Gerevich-ösztöndíjból, vagy szponzorok segítik őket.Az első csapat 

már szeptember elsején elindult Rióba, harmadikán is indult egy csapat, majd hatodikán repül 

Rióba a harmadik csoport. Azért kellett így utazni, mert a sportolóknak akklimatizálódniuk 

kell, öt óra az időeltolódás, azt szokták mondani, hogy ahány óra az időeltérés, annyi nap alatt 

szokik hozzá a szervezet. 

 

Mit lehet elmondani a versenyzőkről? Lelkileg hogyan készültek a paralimpiára? 
Vannak sportolóink, akiknek a fogyatékossága velük született, és vannak, akiknek szerzett 

fogyatékosságuk van. Akik születésük óta élnek együtt a fogyatékosságukkal, azoknál a saját 

elhatározásuk mellett a környezetük, a családjuk, a barátaik segítették őket abban, hogy 

találjanak célt, hogy ne azzal foglalkozzanak egész életükben: miért történt ez velük. Az 

életcél kitűzésére pedig a sport nagyon alkalmas.Akiknél önhibáján kívül vagy önhibájából 

történt baleset okozta a fogyatékosságot, ott azt látom, hogy azért is meg akarja mutatni, hogy 

mire lett volna képes, ha ép emberként éli le az életét. Ez már nem történhet meg, de azért is 

bebizonyítja, hogy nem kevesebb a többieknél. 

 

Nemzetközi szinten hol áll a magyar parasport? 
Ha a paralimpiai éremtáblázatot nézzük, azt látjuk, hogy Magyarország a középmezőny 

tetején áll. Ha összevetjük az olimpiai éremtáblázattal, annál egyelőre lejjebb vagyunk. 126 

érmet szerzett a magyar parasport azóta, hogy 1972-ben először részt vettünk paralimpián. 

 

Milyen a paralimpia helyzete az olimpiához képest? 
A fogyatékos sport ezekben az években elképesztő robbanáson megy keresztül. Valami 

olyasmin, mint amin átment az 1960-as, 70-es években az olimpiai mozgalom. A Távol-

Keleten, az Egyesült Államokban, Skandináviában, sok fejlődő országban nagyon sok pénz 

áramlik be a parasportba. Megjelentek a globális szponzorok, a riói paralimpia internetes és 

tévéközvetítési jogait az egész világon eladták. 176 ország vesz részt az idén a paralimpián, és 

egyre több új nemzet lép be. 

 

Mi lehet ennek az oka? 



Egyrészt persze a pénz: a paralimpiai sikerrel egzisztenciát lehet teremteni. A másik ok az, 

hogy egyre jobban civilizálódik az egész világ, egyre inkább elvárt és elfogadott, hogy a 

fogyatékos emberek is megtalálják a lehetőséget arra, hogy kiteljesítsék az életüket. És hát az 

sem lényegtelen, hogy egyre több országban képesek olyan körülményeket teremteni, hogy ez 

sikerüljön is. 

 

Menyire népszerű az emberek közében a paralimpia Magyarországon és a világban? 
Szakmai partnerünk, a Századvég készített egy kutatást, amelyben azt is megkérdezték, hogy 

mennyire támogatnák a magyarok egy budapesti paralimpia megrendezését. A válaszadók 

75,7%-a támogatná, hogy a főváros paralimpiát rendezzen. Az olimpiarendezés 

támogatottsága 60% fölött van, biztos vagyok benne, hogy ez is egyre feljebb kúszik majd. De 

azért legyünk őszinték: fogyatékos emberrel kapcsolatban ma már nagyon kínos negatív 

dolgot mondani. Normális társaságból durván kinézik, aki a fogyatékosokra megjegyzést tesz. 

Az emberek többsége – helyesen – úgy gondolkodik, hogy meg kell adnunk nekik mindent, 

amire szükségük van. Pénzt is, de inkább támogatást, megértést, szolidaritást. Nyilván ez is 

benne van a kutatás eredményében. De az is, hogya fogyatékkal élő emberek közül sokan 

most már nem bújnak el, és nem rejtegetik a fél lábukat vagy a csonka kezüket, hanem ki 

mernek állni, és azt mondják, hogy ilyen vagyok, ezt hozta az élet, de megmutatom, hogy így 

is képes vagyok olyan dologra, hogy eltátod a szád.Ez pedig az ép embereknek is erőt, 

energiát ad, és én úgy látom, kevés dologra van ma annyira szükségünk, mint jó példákra. 

 

Sok vita volt arról, hogy a paralimpikonok kevesebb pénzt kapnak, mint az 

olimpikonok. Ön hogy látja? Mi az, amiért küzd, és mi az, amivel elégedett? 

 

Egy paralimpikon – és egyébként egy olimpikon is – a magyar adófizetőktől, az állami 

költségvetésből három helyről kaphat pénzt. Az egyik az eredményességi jutalom. Ezt akkor 

kapja, haaz elsőtől nyolcadik helyen végez a paralimpián vagy egy világversenyen. Most az a 

szabály, hogy egy paralimpikon feleannyi pénzt kap azonos színű éremért, mint egy 

olimpikon. Bőven lehet amellett érvelni, hogy ez megváltozzon.A másik csatorna az 

életjáradék. Életjáradékot minden olimpiai és paralimpiai érmes kap a 35. életévétől kezdve 

élete végéig. Az életjáradék azonos mértékű egy olimpikonnak és egy paralimpikonnak 

azonos éremszám és -szín mellett. Végül van a Gerevich-ösztöndíj, amely két olimpia vagy 

két paralimpia között jár a legméltóbb, legreményteljesebb sportolóknak. Itt sokat léptünk 

előre, sokkal nagyobb a parasportolókra jutó keretösszeg, mint korábban. Még nem értünk el 

oda, ahová szeretnénk, de vannak eredmények, a pohár félig tele van. Van, ahol nem 

szükséges változtatni, van, ahol jól haladunk, és van, amiről még kell beszélni. 

 

Ön körülbelül egy éve tölti be az elnöki posztot a Magyar Paralimpiai Bizottságban. Mi 

a célja, mit szeretne elérni? 
Azt szeretném, ha ez az ország nem úgy tekintene a fogyatékos emberekre, mint az 

állatkertben a néhány napja született orrszarvúkölyökre, vagy még inkább, mint egy kosár 

elhagyott kiscicára. Megsimogatják, kicsit sajnálják őket: „szegények, itt maradtak árván, 

valaki jöjjön már, adjon nekik enni, inni, valahogy nevelje fel őket.” Utálom ezt a 

félrebillentett fejű, bárgyú mosolyú magatartást a fogyatékosokkal szemben.Azt szeretném, ha 

a magyar fogyatékos társadalomra erőforrásként tekintenénk, hiszen azok, ráadásul több 

tekintetben is. Részben abban, hogy vállalják és kiteljesítik magukat, ezzel pedig erősítik a 

társadalmi szolidaritást, amelyre oly nagy szükségünk van. De gazdasági erőforrást is 

jelentenek.Éppen most kötöttünk támogatói megállapodást egy nagy telekommunikációs 

céggel, akik piacra dobnak egy speciális díjcsomagot a fogyatékosok számára. Mert ez egy 

speciális célcsoport speciális igényekkel, és ezt szeretné a cég kielégíteni. Ezáltal több lesz a 



profitja, több adót fizet, amelyből több jut a fogyatékosoknak is. Ehhez persze kell az a 

fogyatékos társadalom is, amelyik kihúzza magát, felemeli a fejét, és nem azt várja, hogy 

tartsák el, hanem azt, hogy amellett, hogy megkapja a szolidaritást és a segítséget, tenni akar a 

közösségért. Ha ezek meglesznek, akkor változik majd meg az emberek gondolkodása. Én, 

mint az MPB elnöke, ezt a szemléletváltást szeretném segíteni, és azt szeretném, ha a 

parasportolók állnának ennek a folyamatnak az élére. 

 

Ön szerint mennyi idő kell ahhoz, hogy megváltozzon az emberek gondolkodása? 
Nem sok. Máshol, nálunk szerencsésebb történelmű és helyzetű országokban ez hamar ment. 

Egész egyszerűen átbillent a gondolkodás, mint egy kapcsoló. 

 

Azon gondolkodtak, hogy kampányt indítsanak? 
Hogyne. Most készült el a Magyar Médiamecenatúra és a Magyar Paralimpiai Bizottság 

támogatásával egy dokumentumfilm, amelynek címe: A lehetetlen határán. A paralimpia 

végén kerül majd a közszolgálati televízió képernyőjére. Öt paralimpiai bajnok, Dani 

Gyöngyi, Engelhardt Katalin, Ráczkó Gitta, Becsey János és Szekeres Pál személyes 

történetét mutatja be a film. Kati, Gitta és János fogyatékossággal született, Pali balesetben 

sérült meg, Gyöngyi az öngyilkossági kísérlete következtében bénult le deréktól lefelé. A 

filmben arról beszélnek, hogy miképpen lehet nem megroppanni a súly alatt, megfogalmazni 

az életük célját és kitartóan küzdve elérni azt. És mindeközben derűsen, mosolyogva viselni 

el, amit rájuk mért a sors. A film 35 perces verzióját elküldjük majd minden iskolának, és azt 

kérjük az osztályfőnököktől, hogy nézzék meg együtt a diákokkal, aztán beszélgessenek 

velük. Beszéljenek arról, hogy az ép emberek problémái mennyire csekélyek ahhoz képest, 

hogy valaki egy kerekesszékben ül, és tudja, hogy soha nem áll fel onnan. És mégis: bajnok 

lesz, Magyarország büszke paralimpiai bajnoka. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

 

Még kedvezőbb lett a csok, bővült a jogosultak köre 
 

 

Budapest – Tovább bővült a családi otthonteremtési kedvezményre (csokra) jogosultak 

köre, miután a kormány úgy döntött, több könnyítést is bevezet az igénylésnél – 

jelentette be Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár és Dömötör 

Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára keddi, budapesti 

sajtótájékoztatóján. 
 

A részletes szabályokat tartalmazó kormányrendelet hamarosan megjelenik a Magyar 

Közlönyben; a bankok azután fogják alkalmazni az új feltételeket. 

 

Dömötör Csaba elmondta: az új szabályozás szerint osztatlan közös tulajdonban álló lakások 

építésekor a bank már az építés alatt megállapíthatja a jogosultságot, így a támogatás 

folyósításával nem kell megvárni, amíg az ingatlan társasházzá alakul. Mint mondta, akiknek 

a kérelmét eddig az osztatlan közös tulajdonra hivatkozva utasították el, a könnyítésnek 

köszönhetően megkaphatják a csokot, ehhez újra be kell nyújtaniuk a kérelmeket. 

Novák Katalin jelezte: az igénylésnél 25 éves korig lehet figyelembe venni a gyermekeket, 

függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanul vagy sem. Mint mondta, eddig csak akkor 



lehetett figyelembe venni 25 éves korig a gyermeket, ha felsőoktatásban tanult, egyébként 

pedig csak 20 éves korig volt erre lehetőség. Hozzátette: a megváltozott munkaképességű 

gyermekeket korhatár nélkül figyelembe lehet venni az igénylésnél. 

 

Arra is megteremtették a lehetőséget, hogy az úgynevezett tervezőasztalról értékesített 

ingatlanokra is igényelhetővé váljon a csok, már az ingatlan használatba vétele előtt. 

További könnyítés, hogy mostantól a magzatot már 12 hetes korától figyelembe lehet venni – 

a korábbi 24 helyett – az igénylésnél. Ez például a 40. évüket betöltött igénylőket érintheti, 

akiknek a kérelmét eddig elutasították. 

 

Ha egy gyermek mindkét szülőjét elveszíti, ezentúl a gyámja is igényelheti a csokot, feltéve, 

hogy a gyámság már egy éve fennáll. 

Azok is igénybe vehetik a csokot, akik szolgálati lakásban élnek, például a fegyveres 

testületek tagjai vagy a családos lelkészek, és rájuk erre az időszakra nem vonatkozik majd a 

bentlakási kötelezettség – sorolta az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára a 

változásokat. 

 

Novák Katalin szólt arról is, hogy az osztatlan közös tulajdonban álló telkeken épülő 

lakásokra ugyancsak igénybe lehet majd venni a csokot, ha a tulajdonosok egymással 

használati megosztási megállapodást kötnek, vagyis nem kell társasházzá nyilvánítani az 

épületet. Ez például az osztatlan közös tulajdonon ikerházat építőknek jelent segítséget. 

További könnyítés, hogy az építőközösségek is jogosultak a jövőben a csokra, valamint, hogy 

ha elhunyt az igénylő, akkor egyenes ági rokona, házastársa, élettársa is tulajdonjogot 

szerezhet a csokos ingatlanon anélkül, hogy vissza kellene fizetnie a támogatást. 

Novák Katalin hangsúlyozta, a változtatások célja az, hogy még több magyar családnak 

tudják támogatni az otthonteremtését. Hozzátette: júliusban 20 százalékkal nőtt a befogadott 

igények száma az előző hónapokhoz képest, és 16 százalékkal volt több az érdeklődő. 

Dömötör Csaba azt mondta, az új otthonteremtési program segíti a lakáshoz jutást, pörgeti a 

gazdaságot, új munkahelyeket teremt, és reményeik szerint hozzájárul ahhoz, hogy több 

gyermek szülessen. 

 

Az év első hét hónapjában 14 240 igénylést nyújtottak be, összesen 38,3 milliárd forint 

értékben – ismertette. Ez is azt mutatja, hogy nem csökken a lakásépítési kedv, a magyar 

családok bíznak a jövőben és szívesen élnek az otthonteremtési támogatással – fogalmazott. 

Szólt az új lakások építése esetén visszaigényelhető áfáról is, és azt mondta, jól látszik, hogy a 

magánépítkezők élnek ezzel, és eddig mintegy 10 milliárd forint értékben nyújtottak be 

visszaigénylési kérelmeket. 

 

Az új otthonteremtési programmal végleg hátat fordíthatunk a devizahitelek korszakának – 

mondta, hozzátéve, hogy jövőre a kormány 211 milliárd forintot biztosít az otthonteremtési 

programra. 

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a kormány figyelemmel kíséri az otthonteremtési program 

megvalósítását, és ezek alapján döntött arról, hogy bővíti az igénylők körét. 

Kérdésre válaszolva az államtitkár kiemelte: több mint 70 ezren érdeklődtek a bankoknál, 

várakozásaik szerint ők igénylőként is megjelennek majd. Arra számítanak, hogy 2017-től 

“fut fel” igazán az igénylések száma, mivel a házépítés, a házvásárlás időigényes folyamat. 

 
forrás: haon.hu 

 

 



Folytatják a megkezdett munkát  

 
Pesthy Márton Balatonfűzfő  Nagyszabású ünnepséggel és díszvacsorával ünnepelte 

fennállása 35. évfordulóját a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete a napokban. 

  

Hegedűs Józsefné, az egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte, 1981ben 93 taggal alakult a 

szervezet, amely jelenleg kilenc helyi csoporttal és összesen 3628 taggal működik. Az elmúlt 

évtizedek eredményei közül kiemelte, Borgátán oktatási rehabilitációs és szabadidős üdülő 

épült, és létrehoztak egy megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását végző 

vállalkozást, amely ma több mint ezer munkavállalóval végzi tevékenységét.  

 

Hegedűs Józsefné, az egyesület elnöke az elmúlt évtizedek eredményei közül kiemelte, 

létrehoztak egy megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását végző vállalkozást, 

amely ma több mint ezer munkavállalóval végzi tevékenységét. Mellette Kontrát Károly 

belügyminisztériumi államtitkár Fotó: Pesthy Márton Az ünnepségen több elismerést is 

átadtak. Az országos szövetség díját már korábban átvette Hegedűs Józsefné és Osváth 

László, míg Somos Antalné és Horváth Jenő a balatonfűzfői ünnepségen kapták meg. 

Posztumusz kitüntetést adományozott az egyesület az alapítóelnök Benkő Pálnak és a 

szervezetet 1996 és 2014 között vezető Glück Ferencnek. 

 

 Arany és ezüst fokozatú elismeréssel díjazták azokat az egyesületi tagokat, akik 

kiemelkedően munkát végeztek az egyesületért, míg az alapító tagok oklevelet vehettek át. A 

Veszprém megye mozgássérültjeiért kitüntetést Gróf Tibornak, a Vágfalvi Ottó Művelési 

Központ és Könyvtár igazgatójának adományozták. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium 

politikai államtitkára megnyitójában hangsúlyozta, az egyesület az elmúlt három és fél 

évtizedes tevékenységét nem csupán a fogyatékkal élőkért, hanem a hazáért végezte.  

 

Chikán Csaba, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) 

elnökségi tagja elmondta, az egyesületet a munkahelyteremtés és a kulturális tevékenysége is 

kiemeli az ország többi szervezete közül, míg Szakály József, a MEOSZ titkára arról beszélt, 

megpróbálják visszaszerezni sorstársaiknak azokat a juttatásokat, amelyek az elmúlt években 

megszűntek. Az elismerések átadását kulturális műsor követt 

 
forrás: veol.hu 

 

 

 

Harminc-ötvenmillióhoz juthatnak a szeméthegyek ellen harcolók 
 

Társadalmi célú vállalkozások juthatnak 30-50 millió forintos befektetéshez a Civil 

Support Közhasznú Nonprofit Kft. most induló programjának eredményeként - közölte 

a társaság. Többek között hátrányos helyzetű gyerekeket oktató iskolák, a 

hulladékmennyiséget csökkentő, vagy helyi gazdaságot fejlesztő szervezetek 

jelentkezését várják. Az első akcelerációs program befektetői részben intézményi 

befektetők (kockázati tőkebefektető társaságok, bankok), részben pedig 

magánszemélyek. 
 

 

 

 



A társadalmi célú szervezetek támogatása világszerte, így Magyarországon is egy növekvő 

piac, amelyen újabb és újabb kezdeményezések indulnak. Ezek közé tartozik a nonprofit 

módon működő Civil Support által menedzselt Impact Accelerator program, amelynek 

keretében 30-50 millió forintos befektetéshez juthatnak a programra szeptember 10-ig 

jelentkező szervezetek. (A GINOP-ban is van hatmilliárdnyi keretösszeg társadalmi 

vállalkozások számára.) 

A programra olyan társadalmi célú vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek a 

tevékenységükkel és a nyereségük visszaforgatásával járulnak hozzá olyan kedvező 

társadalmi változásokhoz, mint például a hulladék mennyiségének csökkentése, a szociális 

vásárlások ösztönzése. De ebben a körbe tartozhatnak a megváltozott munkaképességűeket 

foglalkoztató kávézók, éttermek, a szociális szövetkezetek, vagy a hátrányos helyzetűeket 

oktató iskolák is. 

 

Az Impact Accelerator programban szereplő társadalmi célú vállalkozások 6-9 hónapos 

fejlesztési időszak során elérhetik az úgynevezett befektetésre kész állapotot, a befektetők 

pedig alaposabban megismerhetik a potenciális befektetési célpontokat. Ezt követően pedig 

30-50 millió forintos befektetéssel finanszírozhatják az adott társadalmi célú vállalkozást. 

 

“Az elmúlt négy évben több mint száz magyarországi szervezettel működtünk együtt, és 

tapasztalataink alapján az egyik legjelentősebb probléma ezen a területen, hogy a már működő 

társadalmi vállalkozások nem férnek hozzá megfelelő finanszírozáshoz” – mondta Lévai 

Gábor, a Civil Support Kft. ügyvezetője. Hozzátette, hogy az Impact Accelerator program ezt 

a lehetőséget teremti meg, egyúttal a társadalmilag érzékeny befektetők számára is piacot 

biztosít. Az első akcelerációs program befektetői részben intézményi befektetők (kockázati 

tőkebefektető társaságok, bankok), részben pedig magánszemélyek. 

 

Nemzetközi szinten a társadalmi célú vállalkozások jelentőségét mutatja például az, hogy 

Angliában 80 ezerre tehető az ilyen vállalkozások száma, ezek a cégek 1 millió embert 

foglalkoztatnak és az ottani GDP 3 százalékát adják. Magyarországon a becslések szerint 

mintegy 1.500 társadalmi vállalkozás 6-8 ezer embert foglalkoztat, bevételük pedig 20-25 

milliárd forintra tehető. Magyarországon egyébként 2014-ben egy-egy gazdaságfejlesztéssel 

foglalkozó nonprofit szervezet éves átlagos bevétele 89 millió forint volt. “Ennek fényében az 

Impact Accelerator program eredményeként elérhető 30-50 millió forintos befektetés jelentős 

összeget jelent” – mondta Lévai Gábor. 

 
forrás: piacesprofit.hu 

 

 

 

Zavarba hozott 
 

Szeptember 4-én, vasárnap délelőtt Ferenc pápa szentté avatta Kalkuttai Teréz anyát a 

Szent Péter téren. Az egész életében a szegényeket és a betegeket gyámolító nővérről 

Michels Antal józsefvárosi plébános írt személyes hangú jegyzetet. 

 

Zavarba hozott. Még annyi év távlatból is képes erre. Képes, mert egyszerű! Képes, mert 

szegény, de szívében hihetetlenül gazdag! Képes, mert Isten képes átviláglani rajta, szeretete, 

szolgálata, jelenléte révén. De ki is ő? Kalkuttai Szent Teréz szűz. 

 

 

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/hatmilliardra-palyazhatnak-tarsadalmi-vallalkozasok/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/hatmilliardra-palyazhatnak-tarsadalmi-vallalkozasok/


 
 

 

Plébániánk hírlevele a Józsefvárosi Harangszó. Minden héten van benne egy rovat A hét 

szentje címmel. Ott írtam le először: „Kalkuttai Szent Teréz szűz", Teréz anya. Furcsa volt 

ízlelgetni ezeket a szavakat, mert lelkem mélyén ő már rég ott van azok között, akik 

beérkeztek, akik Isten színelátásában örvendeznek. Boldogból a szentek sorába? 

 

Mi, illetve ki vezette idáig? 

 

Templomunkban van egy nagy fotó, amelyről egy törődött asszony arca néz rám. De miről 

beszélnek ezek a törődött vonalak? Isten irgalmas szeretetéről. Belső kisugárzása van még a 

képnek is. Uram, mennyire szeretsz minket, ha ebből a törődött asszonyi arcból belső 

szépséget hívsz elő még így is. Oly törődött, hogy már szép! 

 

Számomra a Szeretet Misszionáriusai, Teréz anya nővérei azok, akik közelebb hozzák ezt az 

arcot. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy elvezette őket ide, mert valódi mélyföld, ahová 

érkeztek. Van mit keresni, illetve kit keresni! 

 

Még esztergomi plébánosként a hívekkel Međugorjében jártunk, amikor egy meghívás 

nyomán átmentünk Albániába, Shkodrába. Ott találkoztunk Teréz anya nővéreivel, akik 

fogyatékos gyerekekkel foglalkoztak.  

 

Láttuk, hogy nincs mosógépük. Hát veszünk! – kiáltott fel valaki a csoportból, és már szedtük 

is össze a pénzt. Ám a nővérek kedvesen leállítottak azzal, hogy a rendi szabályzatukban 

benne van, a gép valakinek elveszi a munkáját, ezért kézzel mossanak. Meglepődtünk, s talán 

még leforrázva is éreztük magunkat. Akkor mit tudunk adni? – vetődött fel bennünk a kérdés. 

A maradék édességeinket összeszedve minden kis ágyra egy kis csomagot tettünk, ezzel 

próbáltuk kifejezni a szeretetünket. 

 

Zavarba hozott ez a látogatás, mert rádöbbentett arra, hogy még mindig mennyi mindenhez 

ragaszkodom. Még mindig nem vagyok elég szegény, sőt... 

 



Köszönöm, Istenem, Teréz anyát, akit a szentek között tudhatunk. Köszönöm a szívességét, 

gyengédségét, kiállását, hűségét. Köszönöm bölcsességét, derűjét, humorát, őszinte tekintetét. 

Köszönöm fáradtságát, törődött vonásait és biztató szavait. 

Kalkuttai Szent Teréz szűz! Könyörögj érettünk! Ámen. 

 
forrás: magyarkurir.hu 

 

 

 

 

Motiváló idézetek SM-eseknek 

 
Sclerosis multiplex 
 

A testi fogyatékos embereknek olyasmikre kell összpontosítani erejüket, amelyek 

végrehajtását megmaradt képességeik lehetővé teszik, és nem szabad azon keseregniük, hogy 

mi az, amit nem tudnak megtenni. - Stephen Hawking 

Ha szárnyak nélkül születtél, ne akadályozd semmivel, hogy kinőjenek... - Coco Chanel 

Ha darabokra esel, mikor az élet elkerülhetetlen változásaival szembesülsz, sose lépsz előre. -

Nick Vujicic 
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség. - Arisztotelész 

Az akadályok nem győzhetnek le; minden akadály azért van, hogy legyőzzük. - Leonardo da 

Vinci 
Szeretni egy férfit, egy asszonyt annyi, mint egy tökéletlen lényt, egy beteget, egy gyengét, 

egy bűnöst szeretni. Ha valóban szereted, meggyógyíthatod, támogathatod, megmentheted. -

Michel Quoist 
A lelki egészségnek két kritériuma van: képesség a munkára és képesség a szeretetre. -

Sigmund Freud 
 
forrás: webbeteg.hu 

 

 

 

 

Egy álom beteljesül 
 

A hétvégén a Deportivo Alaves gárdáját fogadja az FC Barcelona labdarúgó csapata 

Camp Nou-ban. S, hogy ez miért fontos számunkra? Most elsősorban azért, mert a 

mérkőzés megtekintésével a helyszínen teljesítheti be egyik legtitkosabb kívánságát 

Szatmári Ádám. 

 

Az amatőr sportolók összefogása és a sport, a labdarúgás ereje ismét megmutatta, hogy 

nagyszerű dolgokat tudunk közösen, egymást segítve véghezvinni. Valóra válik ugyanis 

Szatmári Ádám legtitkosabb kívánsága, ami nem volt más, mint eljutni Barcelonába és 

megtekinteni a spanyol sztárcsapat, az FC Barcelona egyik mérkőzését a helyszínen, a 

világhírű Nou Camp stadionban – karnyújtásnyira korunk legnagyobb játékosaitól, Messitől, 

Neymartól, Suareztől. 

 

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Társadalmi Felelősségvállalás Bizottsága, az 

immár ötödik alkalommal kiírt Akarat Ereje Kupa zászlajára jótékony célnak azt tűzte, hogy a 

bevételekből, és a támogatásokból befolyt pénzt arra fordítja majd, hogy a súlyos betegséggel 

küzdő remek kisember, Szatmári Ádám álmát beteljesíti és eljuttatja őt, valamint édesanyját 

http://www.citatum.hu/szerzo/Stephen_Hawking
http://www.citatum.hu/szerzo/Coco_Chanel
http://www.citatum.hu/szerzo/Nick_Vujicic
http://www.citatum.hu/szerzo/Arisztotelesz
http://www.citatum.hu/szerzo/Leonardo_da_Vinci
http://www.citatum.hu/szerzo/Leonardo_da_Vinci
http://www.szerelmes-idezetek.hu/szerzo/Michel_Quoist
http://www.mondta.hu/sigmund_freud


és testvérét Esztert, Barcelonába. Az utazáshoz szükséges anyagi fedezet végül össze is gyűlt, 

azonban rengeteg munka, levelezés, és szervezési feladat kellett még ahhoz, hogy a tervezett 

forgatókönyv realizálódjon. Végül minden a helyére került és szeptember 9-én már a repülőre 

szállhat Ádám, valamint édesanyja és testvére, hogy megérkezzenek Katalóniába, 

Barcelonába ahol, szeptember 11-én vasárnap, az FC Barcelona – Deportivo Alavés 

mérkőzést nézik majd meg. 
 

 
 

A szervezők elmondták, hogy számtalan apróságra kellett odafigyelni ahhoz, hogy 

gazdaságosan költsék el a rendelkezésre álló pénzt, de mégis komfortosan, jól érezze magát a 

kis küldöttség.  Figyelni kellett arra is, hogy ne a meccs napjára vagy az előtte lévő napra 

vegyék meg a repülőjegyet, mert akkor a duplájába, vagy még többe kerül. A két nappal 

korábbi időpontra a jegy így nem egészen 40.000 forintba került, de már a meccs előtti napon 

is 88 000 forintért kapták volna meg ugyanezeket a jegyeket. 

 

A mérkőzés belépőjegyét a Büki Péter által üzemeltetett weboldalon keresztül szerezték be, 

ahol minden technikai dolgot el tud intézni az, aki Barca meccsre szeretne eljutni. Azért is 

említjük meg Büki Pétert, mert nagyon sokat segített abban, hogy létrejöhessen a Szatmári 

család utazása és az ott tartózkodással járó körülmények (szállás, étkezés, stb) megoldása 

zökkenőmentes legyen. Büki Péter és felesége, Erika egy magyar éttermet működtet 

közvetlenül a Nou Camp Stadion mellett – itt biztosítják majd térítésmentesen Ádámék 

étkezését a kint töltött időszak alatt. 
 

A házaspár azon felül, hogy egyedülálló látvánnyal (mezek, sálak, relikviák minden 

mennyiségben) fogadják a hozzájuk betérőket, magyaros ízekkel is viszik jó hírünket és 

segítséget is nyújtanak honfitársainknak (jegybeszerzés, információk, stb), ha szükséges. A 

tervek között szerepel, hogy Ádám DLSZ-es és dunaferres ajándékokkal lepi meg Bükiéket – 

így Dunaújváros is képviselteti magát a fantasztikus gyűjteményben. A mérkőzésre 46.000 



forint volt két kísérő belépőjegye, Ádámnak viszont nem kellett jegyet vásárolni, ugyanis a 

mozgássérült nézők térítésmentesen nézhetik meg a meccseket. 

Szatmáriné Szigethy Ildikó, Ádám édesanyja elmondta, hogy a kisfiú nagyon várja az utazást, 

a mérkőzést és mindent, ami ezzel együtt jár, hiszen egy olyan álma válik valóra a kis 

Barcelona szurkolónak, amit már nagyon régóta dédelgetett és a megvalósulásában nem is 

nagyon hittek. Alaposan fel is készültek az útra, mert a mérkőzés megtekintése mellett időt 

akarnak szakítani Barcelona nevezetességeinek megtekintésére is. Feltérképezték a 

tömegközlekedést és gyorsan kiderült, például hogy több metróállomás (szám szerint 15) nem 

akadálymentes, ahol ki kellene szállniuk. Ezeken a megállóhelyeken alternatív (metrós-

buszos) megoldásokat kell majd választaniuk. 
 

A kiscsapat pontosan megtervezte a négynapos programot – figyelembe véve minden 

körülményt. Ildikó szerint a barcelonai tömegközlekedés, a városnézés főbb pontjainak 

megközelítése egyébként jól átlátható. A katalán város vezetői remekül kitalált 

megoldásokkal segítik a turistákat, azonban a mozgássérülteknek és segítőiknek nagy 

odafigyeléssel és fokozott alapossággal kell belevágniuk abba, hogy bejussanak egy-egy 

világhírű épületbe, múzeumba. Természetesen nem maradhat ki a tengerpart sem, ott 

mindenképpen el szeretnének tölteni egy napot – bízva abban, hogy jó idő lesz. 

Az édesanya biztos abban, hogy rengeteg élménnyel és számtalan fotóval térnek majd haza 

erről a csodálatosnak ígérkező kirándulásról. Mi pedig jó utat kívánunk, érezze magát jól a kis 

csapat! Beke Erika és Büki Péter, Ádám utazásának támogatói is nagy örömmel segítettek a 

mérkőzésre kilátogató dunaújvárosi "különítménynek". 

 

"Egy vendégünkből lett barátunktól hallottunk Ádámról és a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség zezdeményezéséről! Azonnal igent mondtunk, hogy segítünk, amiben tudunk. 

Sajnos a mai világban az emberi szeretet egyre inkább háttérbe szorul, ez szomorú. Mi 

mindenképpen szeretnénk egy kicsit tenni ezért, hogy ez ne így legyen és a drága 

feleségemmel szeretünk adni és jó látni, ha ezzel örömet okozunk" – fogalmazott a házaspár. 
 

forrás: dunaujvaros.com 

 

 

 

Három lábú kutya lett a mozgássérült kisfiú megmentője! 
 

 



A 7 éves Owen Schwarts-Jampel-szindrómában szenved, ami egy súlyos genetikai 

rendellenesség. A betegség miatt a kisfiú tolószékbe kényszerült és a látása is 

korlátozottá vált. Sosem barátkozott, teljesen bezárkózott, amíg meg nem ismerte 

Haachit! 
 

Owen teljesen reménytelennek érezte a helyzetét, ritkán beszélgetett másokkal és nem voltak 

barátai. Végül Owen édesapja találkozott egy kutyakiképzővel, aki megismerve a kisfiút 

kutatni kezdett egy megoldás után, így talált rá a hatalmas anatoliai juhászkutyára, Haatchira. 

A kutyát kölyökkorában egy vasúti sínhez kötözték, ahol súlyos sérüléseket szenvedett egy 

elhaladó vonat miatt. Napokig bújkált a közeli bokrokban, mire megtalálták. Sajnos a farkát 

és az egyik lábát már nem tudták megmenteni az állatvédők, így amputálni kellett őket, de a 

kutyus végül szerencsésen felépült - írja a kiskegyed. 

 

Amikor Owennel először találkoztak, rögtön lehetett látni köztük a kapcsolatot, azóta pedig 

szinte elválaszthatatlanná váltak. A kisfiú sokkal magabiztosabb, az emberek végre nem 

kérdezgetik minden sarkon, hogy mi a baj vele, helyette arra koncentrálnak milyen csodálatos 

a kötődés közte és kutyája között! 

 
forrás: karpatinfo.net 

 

 

 

Inkább megöregszik, mint meghal a magyar paralimpikon 
 

A szerdán kezdődő riói paralimpián induló hatfős magyar asztalitenisz-válogatott 

egyetlen női tagja, Arlóy Zsófia azt mondta, várja is, meg nem is a csütörtöki rajtot, 

mert maximalista, s ezért mindig úgy érzi, még nem áll eléggé készen a játékra. 
 

A Törekvés SE sportolója éppen hétfőn ünnepli a 35. születésnapját. Ezzel kapcsolatban úgy 

fogalmazott: "ha választhatok, hogy meghalok vagy öregszem, inkább az utóbbit választom". 

A sportoló elmondta, nagyon mélyről indult, miután tavaly volt egy csúnya gerincsérve, 

amelyből nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem is tud visszajönni.  

 

"De aztán hála sok-sok embernek, úgy tűnik, hogy teljesen rendbejöttem. Ha visszagondolok 

arra, hogy tavaly ilyenkor még a földön fetrengve visítottam a fájdalomtól, most pedig végig 

tudok játszani akár hat órát is, akkor azt hiszem, elmondhatom, hogy nagyon-nagy utat jártam 

be. Ebbe a riói felkészülésbe mindent beletettünk, meg még egy picit" - mondta Arlóy Zsófia. 

 

A magyar pingpongos kategóriájában, az S8-asban nyolc induló lesz - a küzdelem már az első 

versenynapon, csütörtökön megkezdődik -, a játékosokat két négyes csoportra osztják, s az 

első két-két helyezett jut az elődöntőbe. 

 

"Már az is egy csoda, hogy itt lehetek" - mondta az esélyekkel kapcsolatban a magyar játékos, 

aki a hetedik a résztvevők rangsorában. Hozzátette: azzal lenne elégedett, ha tudná azt 

játszani, amit tud. "Majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég" - jelentette ki. 

 

Elárulta, hogy furcsa érzés egyedüli lánynak lenni a csapatban, nagyon sajnálja, hogy Bicsák 

Bettina, akivel sok versenyt végigjátszottak együtt, nem jutott ki Rióba. 

http://kiskegyed.hu/


"Jó lett volna, ha itt is együtt tudunk játszani, reméljük, majd Tokióban így lesz" - mondta. 

Arlóy Zsófia a paralimpiai faluban az evezős Lőrincz Krisztinával és a sportlövő Dávid 

Krisztinával lakik egy apartmanban. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

Dzsudzsák nagy gesztusa: Paralimpikon felkészülését támogatta 
 

Az asztaliteniszező Berecki Dezső élete talán legnagyobb esélyével élhet a riói 

paralimpián, és mindezt Dzsudzsák Balázsnak, a magyar labdarúgó-válogatott 

csapatkapitányának is köszönheti a Blikk cikke szerint. 

 

Dzsudzsák támogatta a pingpongos felkészülését, aki érmet szeretne szerezni Rióban. 

 

- A sok segítség közül még egyet kiemelnék és ezúton is szeretném megköszönni a magyar 

labdarúgó-válogatott csapatkapitányának, Dzsudzsák Balázsnak, hogy a riói paralimpiára 

való felkészülésemet önzetlenül támogatta. Nagyon köszönöm, Balázs, és hajrá Feröer 

ellen!! – üzente boldogan a már Brazíliában tartózkodó Berecki. 

 
forrás: csakfoci.hu 

 

 

 

Bobbal bővül a paralimpia programja 
 

A műsorbővítést a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) tudatta honlapján.  

 

A teljes körű elismerésnek azonban feltétele van: a következő két versenyszezonban hat 

állomásból álló világkupa-sorozatot és világbajnokságot kell rendezni a sportágban legalább 

12 ország parasportolóinak részvételével. 

 

A döntés nyomán hétre nő az esemény hivatalos kínálatában szereplő sportok száma. 

A 2018-as téli paralimpián, Pjongcsangban alpesi sí, északi sí, jégkorong, kerekesszékes 

curling, sílövészet és para-hódeszka alkotja a programot, ehhez jöhet hozzá a friss IPC-

határozattal a bob. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

A riói aranyérem után meg akar halni a paralimpiai bajnok 
 

A belga Marieke Vervoort gyógyíthatatlan beteg, és azt mondja, nem tudja tovább 

elviselni a fájdalmat. Még nyerne egy aranyat Rióban, és utána jöhet a halál. 
 

A 37 éves belga paralimpiai bajnok, Marieke Vervoort megdöbbentő nyilatkozatot adott a Le 

Parisien francia lapnak egy nappal a riói paralimpia kezdete előtt. A gyógyíthatatlan 

http://www.csakfoci.hu/valogatott/93893-dzsudzsak-nagy-gesztusa-paralimpikon-felkeszuleset-tamogatta
http://www.blikk.hu/sport/magyar-foci/dzsudzsaknak-halas-a-rioi-paralimpikon/840pc8j


degeneratív gerincbetegségben szenvedő kerekesszékes sportoló, miután megvédte 

Londonban szerzett bajnoki címét, hazatérve az eutanáziát fogja kérni az orvosoktól.  

 

 
 

„Volt nekem is bakancslistám, de ma már csak az olimpiai arany éltet – mondta Vervoort, aki 

négy éve Londonban 100 méteren arany-, 200 méteren pedig ezüstérmet nyert a T52-es 

kategóriában.  

 

Mindenki látja, amikor az éremmel a nyakamban mosolygok, de a sötét oldalt, azt, hogy 

mennyire szenvedek, senki sem ismeri.  

 

Vervoort elmondta, hogy az erős fájdalomtól éjszakánként csak tíz percekre tud elaludni, 

reggel pedig, amikor felébred, megadóan hagyja, hogy az ápolók beadják neki a napi 

morfiumadagot.  

 

Szó szerint kikopott belőlem a félelem és a frusztráció” – mondja Vervoort, akinél 2000-ben 

diagnosztizálták a súlyos betegséget. 

 

Belgiumban 2002 óta lehet kérni az eutanáziát gyógyíthatatlan betegségek esetén. Az 

engedélyezéséhez három orvosos írásos jóváhagyására van szükség.  

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

Veres Amarilla – A fejlődés megkérdőjelezhetetlen 
 

Nyíregyháza – Pákey Béla szerint már az is nagy siker, hogy Veres Amarilla egyáltalán 

kijutott a riói paralimpiára. 
 

 

 

 



 
Együtt egymásért: Pákey Bélát és Veres Amarillát közös cél vezérli, minél sieresebben 

szerepelni a paralimpián - © Fotó: Pusztai Sándor 

 

Ezért dolgoztak annyit. Rohamosan közeleg az időpont, amikor Veres Amarrilla megmutatja 

magát a paralimpián. Az NYVSC kerekesszékes vívója párbajtőrben, illetve a fegyvernem 

csapatversenye során képviseli a magyar színeket a riói játékokon. Pákey Béla tanítványa 

rohamtempóban haladt előre, számtalan siker mellett immár U23-as világbajnok, no meg a 

világranglista 9. helyét birtokolva utazhat a brazil városba. Méghozzá szeptember 6-án, majd 

kerek egy hét múlva a páston bizonyíthatja: ott a helye a legjobbak között. 

 

Az eseményen a tizenkét hölgy, két csoportban kezdi a küzdelmet: az első négy helyezett jut 

tovább, majd az egyenesági folytatásban már az éremszerzés lesz a tét. A csapatviadalt két 

nappal később rendezik. 

 

– Amarilla alig 13 éves volt, ekkor iratkozott be hozzám vívni – mesélt a kezdetekről Pákey 

Béla. – Több évig dolgoztunk együtt, majd amikor Angliából hazatértem, ismét jelentkezett: 

éppen akkor végezte az edzőképzőt, az elrendelt 100 óra gyakorlatot közös munkával akarta 

megvalósítani. Mondtam neki, iskolázzuk egyet, de a betegsége miatt ez már nem igazán 

ment. Javasoltam neki, hogy próbálja meg Budapesten, az erre szakosodott központi 

kórházban vizsgáltassa meg magát. 

 

 Így történt, a kiadott papírok viszont csak arra jogosították fel, hogy Magyarországon legyen 

mozgássérült sportoló. Később Olaszországban, újabb vizsgálatsorozat után három külföldi 

orvos adott engedélyt arra, hogy nemzetközi szinten is kerekesszékes versenyeken 

indulhasson. Ezt az utat minden olyan sérült embernek be kell járni, aki folytatni kívánja a 

pályafutását. 

 

Nos, a fejlődés olyannyira megkérdőjelezhetetlen, hogy Veres Amarilla huzamosabb ideje a 

közvetlen világelit tagja. …és korából adódóan még előtte a lehetőség. Mindenesetre mester 



és büszkesége már a finomhangolást végzi, a minap pedig Szatmárnémetiben jártak, ahol 

román edzőpartnerekkel, épek ellen gyakorolhatott. Szóval lassan tényleg jöhet az előadás. 

 

– Az elvárás vele szemben mindössze annyi: jól vívjon és küzdjön, meglátjuk ez mire lesz 

elég – vélekedett a riói esélyekről Pákey Béla. – Nagyon nagy öröm, hogy egyáltalán kijutott 

Rióba, már az nem semmi, hogy a világ tizenkét legjobb párbajtőrözője között jegyzik. Ez 

lesz az első paralimpiája, de minden bizonnyal nem az utolsó. Hozzáteszem, amikor elkezdtük 

a közös munkát, tudtam, hogy kijutunk majd a játékokra, arra azonban nem számítottam, hogy 

ilyen gyorsan.  

A mezőnyben nincs ismeretlen ellenfél: a kvalifikációs időszak másfél évig tartott, miközben 

minden világversenyen el kellett indulni, szinte kivétel nélkül valamennyi számba jöhető 

riválissal találkozott. Az idősebb nagyobb a rutinnal rendelkeznek, de nagyobb rajtuk a teher, 

a fiatalok tapasztalatlanabbak, viszont nincs rajtuk akkora nyomás. Ráadásul erre a sportágra 

különösen igaz, hogy a napi forma sokat számít, úgyhogy bármi megtörténhet. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

 

Ismét magyarokért szoríthatunk Rióban 
 

 
Az augusztus 21-én véget ért olimpia után szeptember 7. és 18. között a paralimpiának 

ad otthont Rio de Janeiro. Az ép sportolók versenyéhez hasonlóan a fogyatékkal élők 

legnagyobb sporteseményét is most először rendezik meg Dél-Amerikában. 
    A testi fogyatékosok seregszemléjét 1988 előtt "Fáklyás Játékoknak" hívták, és nem volt 

kötelező az olimpia helyszínén megrendezni. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a 

Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) megállapodása után 1988-tól nevezik az eseményt 

paralimpiának, és azóta mindig az olimpia helyszínén bonyolítják le - a téli játékok esetében 



1992-től. 

    A riói lesz a XV. paralimpia. A seregszemlén 165 ország - Oroszországot az államilag 

irányított doppingolás gyanúja miatt kizárták - több mint 4000 sportolója verseng majd 22 

sportágban - a különböző kategóriák miatt 528-szor tartanak majd eredményhirdetést. A 

parakajak és a triatlon először szerepel majd a programban. A magyar színeket 43-an 

képviselik. 

 

    Az előkészületek messze nem zajlottak zökkenőmentesen, a szervezőbizottság jelentős 

pénzhiánnyal küzd, részben azért, mert a központi forrásból nem kapta meg a remélt összeget 

és a 2,4 millió jegynek is csak csekély százalékát értékesítették, részben pedig azért, mert 

szponzorból is kevesebb érkezett a vártnál. A város lakói közül sokan azt sem tudják, hogy az 

olimpia után paralimpiát is rendez Rio.   

    Philip Craven, az IPC elnöke korábban bejelentette, hogy bár csökkentik a költségvetést, a 

tervek szerint mind a 22 sportágban megrendezik a riói versenyeket. Csökkentik a személyzet 

és az önkéntesek létszámát, a közlekedésre fordítandó összeget, és bezárnak néhány 

médiaközpontot is. 

    Brazília hónapok óta súlyos gazdasági és belpolitikai válsággal küzd, Craven szerint most 

teljesen mások a körülmények az országban, mint voltak 2009-ben, amikor Rio de Janeiro 

elnyerte a rendezés jogát. 

    Ezzel együtt a paralimpiát több mint száz országban közvetítik majd - így Magyarországon 

is, ahol a közmédia a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb adásidővel és élőben számol 

be az eseményekről az M4 Sporton és az M5 csatornán. 

    A paralimpia szerdai megnyitója magyar idő szerint 22.30 órakor kezdődik. 

 
forrás: hajdupress.hu 

 

 

 

A magyar paralimpikonok programja 
 

A szerdán kezdődő riói paralimpián 43 magyar versenyző indul, 12 sportágban. 

A magyar indulók programja (zárójelben a helyi idő): 
 

szeptember 7., szerda: 

 

ünnepélyes megnyitó 23.15 (18.15)  

  

szeptember 8., csütörtök:  

 

 

ASZTALITENISZ: 

Csonka András     (S8-as kategória) egyéni, selejtező 14.00 (9.00) 

Zborai Gyula    (S8) egyéni,    selejtező 14.00 (9.00) 

Arlóy Zsófia    (S8) egyéni, selejtező 14.40 (9.40) 

Berecki Dezső     (S9) egyéni, selejtező 15.20 (12.20) 

Major Endre (S1)    egyéni, selejtező     21.00 (16.00) 

Csonka András     (S8) egyéni, selejtező 0.20 (19.20) 

Zborai Gyula    (S8) egyéni, selejtező 0.20 (19.20) 

Arlóy Zsófia    (S8) egyéni, selejtező 1.40 (20.40) 

 



ÚSZÁS: 

Illés Fanni (S6) 100 m hát, időelőfutam 14.38 (9.38) 

Kézdi Réka (S5) 200 m gyors, időelőfutam 16.36 (11.36) 

Illés Fanni (S6) 100 m hát, döntő 22.37 (17.37)  

Kézdi Réka (S5) 200 m gyors, döntő    1.18 (20.18) 

 

KERÉKPÁR: 

Butu Arnold Csaba (B2) üldözéses verseny, selejtező 16.57 (11.57) 

Butu Arnold Csaba (B2) üldözéses verseny, döntő    22.38 (17.38) 

 

ERŐEMELÉS: 

Tunkel Nándor     49 kg, döntő 18.00 (13.00) 

 

szeptember 9., péntek: 

     

EVEZÉS     

Lőrincz Krisztina (AS) selejtező 13.30 (8.30)  

 

ASZTALITENISZ     

Berecki Dezső     (S9), egyéni, selejtező 14.00 (9.00) 

Major Endre (S1), egyéni, selejtező 17.20 (12.20) 

Pálos Péter (S11), egyéni, selejtező 21.00 (16.00) 

Arlóy Zsófia    (S8), egyéni, selejtező 23.00 (18.00) 

Major Endre (S1), egyéni, selejtező 0.00 (19.00) 

Csonka András     (S8) egyéni, selejtező 0.20 (19.20) 

Zborai Gyula    (S8), egyéni, selejtező 0.20 (19.20) 

 

SPORTLÖVÉSZET 

Dávid Krisztina (P2) légpisztoly 10 m, selejtező 14.30 (9.30) 

Dávid Krisztina (P2) légpisztoly 10 m, döntő 16.45 (11.45)  

Gurisatti Gyula (P1) légpisztoly 10 m, selejtező 17.15 (12.15) 

Gurisatti Gyula (P1) légpisztoly 10 m, döntő 19.30 (14.30) 

 

ÚSZÁS 

Adámi Zsanett     (S2), 100 m hát, időelőfutam    14.45 (9.45) 

Konkoly Zsófia (S9), 400 m gyors, időelőfutam 16.01 (11.01) 

Adámi Zsanett (S2), 100 m hát, döntő 22.50 (17.50) 

Konkoly Zsófia (S9), 400 m gyors, döntő 0.29 (19.29) 

 

CSELGÁNCS 

Burányi Flóra 57 kg, selejtező 15.00 (10.00) 

Burányi Flóra 57 kg, bronzmeccsek, döntő 20.30 (15.30) 

 

KEREKESSZÉKES TENISZ 

Németh Roland, egyéni, selejtező, 1. kör 16.00 (11.00) 

 

ERŐEMELÉS     

Sztanó György 54 kg, döntő 18.00 (13.00) 

 

 



szeptember 10., szombat 

     

EVEZÉS 

Lőrincz Krisztina (AS), vigaszág 13.30 (8.30) 

 

ASZTALITENISZ     

Berecki Dezső     (S9) egyéni, selejtező 14.00 (9.00) 

Pálos Péter (S11) egyéni, selejtező 18.00 (13.00) 

Csonka András (S8) egyéni, selejtező 21.00 (16.00) 

Zborai Gyula    (S8)    egyéni, selejtező     21.00 (16.00) 

Berecki Dezső     (S9) egyéni,    selejtező 21.45 (16.45) 

Pálos Péter (S11)    egyéni, negyeddöntő 0.00 (19.00) 

Berecki Dezső     (S9) egyéni,    negyeddöntő 0.45 (19.45)  

Csonka András (S8) egyéni,    negyeddöntő 1.30 (20.30) 

Zborai Gyula    (S8)    egyéni,    negyeddöntő 1.30 (20.30) 

 

ERŐEMELÉS 

Mezei Katalin (50 kg), döntő 15.00 (10.00) 

 

CSELGÁNCS 

Szabó Nikolett, 70 kg, selejtező 15.00 (10.00)  

Szabó Nikolett, 70 kg, bronzmeccsek, döntő 20.30 (15.30) 

 

TRIATLON 

Boronkay Péter (PT4), egyéni, döntő 15.00 (10.00) 

 

ÚSZÁS 

Kézdi Réka (S5) 50 m pillangó, időelőfutam 15.05 (10.05) 

Engelhardt Katalin (S5) 50 m pillangó, időelőfutam 15.05 (10.05) 

Pap Bianka (S10) 100 m hát, időelőfutam 16.00 (11.00) 

Kézdi Réka (S5) 50 m pillangó,    döntő 23.03 (18.03) 

Engelhardt Katalin (S5) 50 m pillangó, döntő 23.03 (18.03) 

Pap Bianka (S10) 100 m hát, döntő 0.38 (19.38) 

 

szeptember 11., vasárnap: 

     

EVEZÉS 

Lőrincz Krisztina (AS) B döntő 13.30 (8.30) 

Lőrincz Krisztina    (AS) A döntő    14.50 (9.50) 

 

SPORTLÖVÉSZET 

Gurisatti Gyula (P3) pisztoly 25 m, selejtező 14.15 (9.15) 

Gurisatti Gyula (P3) pisztoly 25 m, döntő 18.00 (13.00) 

 

ÚSZÁS 

Illés Fanni (S5)    100 m mell, időelőfutam 14.39 (9.39) 

Ráczkó Gitta    (S5)    100 m mell, időelőfutam 14.39 (9.39) 

Sors Tamás (S9)    200 m vegyes, időelőfutam     14.49 (9.49) 

Tóth Tamás (S9)    200 m vegyes, időelőfutam     14.49 (9.49) 

Konkoly Zsófia (S9) 200 m vegyes, időelőfutam 14.59 (9.59) 



Pap Bianka (S10)     200 m vegyes, időelőfutam    15.57 (10.57) 

Engelhardt Katalin (S4) 100 m mell, időelőfutam    16.26 (11.26) 

Illés Fanni (    S5)    100 m mell, döntő     22.37 (17.37) 

Ráczkó Gitta    (S5)    100 m mell, döntő 22.37 (17.37) 

Konkoly Zsófia (S9) 200 m vegyes, döntő 22.53 (17.53) 

Sors Tamás (S9) 200 m vegyes, döntő 23.47 (18.47) 

Tóth Tamás (S9) 200 m vegyes, döntő 23.47 (18.47) 

Pap Bianka (S10)    200 m vegyes,     döntő 0.11 (19.11) 

Engelhardt Katalin (S4) 100 m mell, döntő 1.13 (20.13) 

 

ASZTALITENISZ     

Arlóy Zsófia    (S8) egyéni, elődöntő    15.57 (10.57) 

Berecki Dezső     (S9) egyéni,     elődöntő    16.45 (11.45) 

Major Endre (S1)    egyéni,    elődöntő    17.30 (12.30) 

Pálos Péter (S11)    egyéni,    elődöntő    17.30 (12.30) 

Csonka András     (S8)    egyéni,    elődöntő    18.15 (13.15) 

Zborai Gyula    (S8)     egyéni,    elődöntő     18.15 (13.15) 

Berecki Dezső     (S9) egyéni, döntő    1.15 (20.15) 

 

KEREKESSZÉKES TENISZ 

Németh Roland, egyéni, selejtező, 2. kör 16.00 (11.00) 

 

szeptember 12., hétfő: 

     

KEREKESSZÉKES VÍVÁS 

Osváth Richárd (A) kard, tábla 15.30 (10.30) 

Osváth Richárd (A) kard, negyeddöntő 17.25 (12.25) 

Osváth Richárd (A) kard, elődöntő 19.40 (14.40) 

Osváth Richárd (A) kard, bronzmérkőzés 20.30 (15.30) 

Osváth Richárd (A) kard, döntő 21.20 (16.20) 

 

ÚSZÁS 

Pap Bianka (S10) 100 m pillangó, időelőfutam 15.49 (10.49) 

Sors Tamás (S9) 100 m gyors, időelőfutam 15.56 (10.56) 

Tóth Tamás (S9)    100 m gyors, időelőfutam 15.56 (10.56) 

Illés Fanni (S6)    200 m vegyes, időelőfutam    16.21 (11.21) 

Kézdi Réka (S5)    50 m gyors, időelőfutam 16.52 (11.52) 

Engelhardt Katalin (S5) 50 m gyors, időelőfutam    16.52 (11.52) 

Pap Bianka (S10)    100 m pillangó, döntő 23.47 (18.47) 

Sors Tamás (S9)    100 m gyors,    döntő 0.10 (19.10) 

Tóth Tamás (S9)    100 m gyors,    döntő 0.10 (19.10) 

Illés Fanni (S6)    200 m vegyes,    döntő 0.48 (19.48) 

Kézdi Réka (S5)    50 m gyors,    döntő 1.48 (20.48) 

Engelhardt Katalin (S5) 50 m gyors, döntő 1.48 (20.48) 

 

KEREKESSZÉKES TENISZ 

Németh Roland, egyéni, selejtező, 3. kör 16.00 (11.00) 

 

ASZTALITENISZ 

Arlóy Zsófia    (S8) egyéni, döntő 17.45 (12.45) 



 

ATLÉTIKA 

Csontos Piroska (T20) 400 m, időelőfutam 22.50 (17.50) 

Biacsi Ilona    (T20) 400 m, időelőfutam 22.50 (17.50) 

Keresztesi Erika    (T20) 400 m, időelőfutam 22.50 (17.50) 

 

szeptember 13., kedd: 

     

KEREKESSZÉKES VÍVÁS 

Krajnyák Zsuzsanna (A) párbajtőr, tábla 14.00 (9.00) 

Veres Amarilla  (A) párbajtőr, tábla 14.00 (9.00) 

Dani Gyöngyi    (B)    párbajtőr, tábla 14.00 (9.00) 

Mató Gyula  (A) párbajtőr, tábla 14.00 (9.00) 

Mató Gyula (A)     párbajtőr, negyeddöntő 16.25 (11.25) 

Krajnyák Zsuzsanna (A) párbajtőr, negyeddöntő 17.00 (12.00) 

Veres Amarilla (A) párbajtőr, negyeddöntő 17.00 (12.00) 

Dani Gyöngyi    (B) párbajtőr, negyeddöntő 17.00 (12.00) 

Dani Gyöngyi    (B) párbajtőr, elődöntő 19.00 (14.00) 

Krajnyák Zsuzsanna (A), párbajtőr, elődöntő 19.30 (14.30) 

Veres Amarilla (A) párbajtőr, elődöntő 19.30 (14.30) 

Mató Gyula     (A) párbajtőr, elődöntő 19.30 (14.30) 

Dani Gyöngyi (B) párbajtőr    , bronzmérkőzés 20.00 (15.00) 

Krajnyák Zsuzsanna (A) párbajtőr, bronzmérkőzés 20.30 (15.30) 

Veres Amarilla (A) párbajtőr, bronzmérkőzés 20.30 (15.30)     

Mató Gyula (A) párbajtőr, bronzmérkőzés 20.30 (15.30) 

Dani Gyöngyi    (B)    párbajtőr, döntő 21.00 (16.00) 

Krajnyák Zsuzsanna (A) párbajtőr, döntő 21.30 (16.30) 

Veres Amarilla (A) párbajtőr, döntő 21.30 (16.30)     

Mató Gyula(A) párbajtőr, döntő 22.47 (17.47) 

 

ÚSZÁS 

Illés Fanni (S6) 400 m gyors, időelőfutam    14.46 (9.46) 

Ráczkó Gitta    (S7)    200 m vegyes, időelőfutam    15.14 (10.14) 

Tóth Tamás (S9)50 m gyors, időelőfutam    16.23 (11.23)  

Sors Tamás    (S9)    50 m gyors, időelőfutam    16.23 (11.23) 

Konkoly Zsófia (S9)50 m gyors, időelőfutam 16.29 (11.29) 

Illés Fanni    (S6)    400 m gyors,    döntő 22.41 (    17.41) 

Ráczkó Gitta    (S7)    200 m vegyes,    döntő 23.01 (    18.01) 

Tóth Tamás (S9)50 m gyors,    döntő 0.49 (19.49) 

Sors Tamás (S9) 50 m gyors    , döntő    0.49 (19.49) 

Konkoly Zsófia (S9) 50 m gyors, döntő 0.55 (19.55) 

     

ASZTALITENISZ     

Csonka András (S8) egyéni, döntő 15.45 (10.45) 

Zborai Gyula    (S8) egyéni, döntő 15.45 (10.45) 

Major Endre (S1)    egyéni, döntő 17.30 (12.30) 

 

KEREKESSZÉKES TENISZ 

Németh Roland, egyéni, negyeddöntő 17.00 (12.00) 

 



ATLÉTIKA 

Csontos Piroska (T20) 400 m, döntő 22.46 (17.46) 

Biacsi Ilona    (T20) 400 m, döntő 22.46 (17.46) 

Keresztesi Erika    (T20) 400 m, döntő 22.46 (17.46) 

 

szeptember 14., szerda: 

    

KEREKESSZÉKES VÍVÁS 

Krajnyák Zsuzsanna (A) tőr, tábla 14.00 (9.00) 

Hajmási Éva    (A) tőr, tábla 14.00 (9.00) 

Dani Gyöngyi    (B) tőr, tábla 14.00 (9.00) 

Osváth Richárd (A) tőr, tábla 14.00 (9.00) 

Krajnyák Zsuzsanna(A) tőr, negyeddöntő    16.25 (11.25) 

Hajmási Éva (A) tőr, negyeddöntő    16.25 (11.25) 

Dani Gyöngyi (B) tőr, negyeddöntő    16.25 (11.25) 

Osváth Richárd (A) tőr, negyeddöntő 17.00 (12.00) 

Dani Gyöngyi    (B)     tőr, elődöntő 19.00 (14.00) 

Osváth Richárd (A)     tőr, elődöntő 19.00 (14.00) 

Krajnyák Zsuzsanna (A)     tőr, elődöntő 19.30 (14.30) 

Hajmási Éva    (A)     tőr, elődöntő 19.30 (14.30) 

Dani Gyöngyi    (B)    tőr, bronzmérkőzés 20.00 (15.00) 

Krajnyák Zsuzsanna (A) tőr,     bronzmérkőzés 20.30 (15.30) 

Hajmási Éva    (A) tőr, bronzmérkőzés 20.30 (15.30) 

Osváth Richárd (A) tőr, bronzmérkőzés 20.30 (15.30) 

Dani Gyöngyi    (B)    tőr, döntő 21.00 (16.00) 

Krajnyák Zsuzsanna (A) tőr, döntő 21.30 (16.30) 

Hajmási Éva (A) tőr, döntő 21.30 (16.30)     

Osváth Richárd (A) tőr, döntő 22.47 (17.47) 

 

PARAKAJAK 

Váczi Anita (KL1) 200 m, előfutam 14.00 (9.00) 

Suba Róbert    (KL1) 200 m, előfutam    14.10 (9.10) 

Varga Katalin     (KL2) 200 m, előfutam 14.20 (9.20) 

Rozbora András (KL2) 200 m    , előfutam 14.30 (9.30) 

Váczi Anita    (KL1) 200 m,    középfutam 15.15 (10.15) 

Suba Róbert    (KL1) 200 m, középfutam 15.22 (10.22) 

Varga Katalin     (KL2) 200 m, középfutam 15.29 (10.29)  

Rozbora András (KL2) 200 m, középfutam 15.36 (10.36) 

 

ÚSZÁS 

Adámi Zsanett (S3) 50 m mell, időelőfutam 16.26 (11.26) 

Adámi Zsanett (S3) 50 m mell, döntő 0.35 (19.35) 

 

ASZTALITENISZ 

Csonka András-Zborai Gyula (TM6-8) páros, 1. forduló 16.30 (11.30) 

 

KEREKESSZÉKES TENISZ 

Németh Roland, egyéni, elődöntő 17.00 (12.00) 

 

SPORTLÖVÉSZET 



Gurisatti Gyula (P4) pisztoly 50 m vegyes, selejtező     17.00 (12.00) 

Dávid Krisztina (P4) pisztoly 50 m vegyes, selejtező 17.00 (12.00) 

Gurisatti Gyula    (P4)    pisztoly 50 m vegyes,    döntő 19.45 (14.45) 

Dávid Krisztina    (P4) pisztoly 50 m vegyes, döntő 19.45 (14.45) 

 

KERÉKPÁR 

Butu Arnold Csaba    (B2) országúti kerékpár, döntő 18.30 (13.30) 

 

ERŐEMELÉS 

Sas Sándor (+107kg), döntő 21.00 (16.00) 

 

szeptember 15., csütörtök: 
     

KEREKESSZÉKES VÍVÁS 

Párbajtőr csapat női (Krajnyák, Dani, Hajmási), első kör 13.30 (8.30), második kör 15.00 

(10.00), harmadik kör 16.30 (11.30), az 5-6. helyért 19.00 (14.00), bronzmérkőzés 22.25 

(17.25), döntő     0.15 (19.15) 

 

PARAKAJAK 

Váczi Anita (KL1)    200 m    döntő 14.00 (    9.00) 

Suba Róbert (KL1)    200 m    döntő 14.08 (    9.08) 

Varga Katalin     (KL2) 200 m    döntő 14.16 (    9.16)  

Rozbora András (KL2) 200 m    döntő 14.34 (    9.34)  

 

ÚSZÁS 

Sors Tamás (S9) 100 m pillangó, időelőfutam 14.30 (9.30) 

Konkoly Zsófia    (S9) 100 m pillangó, időelőfutam 14.36 (9.36) 

Pap Bianka (S10) 400 m gyors, időelőfutam 15.14 (10.14) 

Adámi Zsanett (S2) 50 m hát, időelőfutam 16.30 (11.30) 

Sors Tamás (S9) 100 m pillangó, döntő 22.30 (17.30) 

Konkoly Zsófia (S9) 100 m pillangó, döntő 22.40 (17.40) 

Pap Bianka (S10) 400 m gyors, döntő 23.33 (18.33) 

Adámi Zsanett     (S2) 50 m hát, döntő 1.00 (20.00) 

 

ATLÉTIKA 

Csontos Piroska (T20), távolugrás, döntő 15.38 (10.38) 

 

ASZTALITENISZ     

Csonka András-Zborai Gyula (TM6-8), páros, elődöntő 19.00 (14.00) 

 

szeptember 16., péntek: 

     

KEREKESSZÉKES VÍVÁS 

Tőr csapat női (Krajnyák, Dani, Veres), első kör 13.30 (8.30),  

második kör 15.00 (10.00), harmadik kör 16.30 (11.30), az 5-6. helyért 19.00 (14.00), 

bronzmérkőzés 22.25 (17.25), döntő 0.15 (19.15) 

 

ÚSZÁS 

Tóth Tamás (S9) 100 m hát, időelőfutam    14.44 (9.44)  

Konkoly Zsófia (S9) 100 m hát, időelőfutam 14.52(9.52) 



Vereczkei Zsolt (S5) 50 m hát, időelőfutam 16.07 (11.07) 

Tóth Tamás (S9) 100 m hát, döntő 22.43 (17.43) 

Konkoly Zsófia (S9) 100 m hát, döntő 22.50 (17.50) 

Vereczkei Zsolt(S5) 50 m hát, döntő 1.00 (20.00) 

 

ATLÉTIKA 

Biacsi Ilona    (T20) 1500 m, döntő 16.09 (11.09) 

Biacsi Bernadett    (T20) 1500 m, döntő 16.09 (11.09) 

 

ASZTALITENISZ 

Csonka András-Zborai Gyula (TM6-8), páros, döntő 17.00 (12.00) 

 

KEREKESSZÉKES TENISZ 

Németh Roland, egyéni, bronzmérkőzés, döntő 17.00 (12.00) 

 

szeptember 17., szombat: 

     

ÚSZÁS 

Illés Fanni    (S6)    100 m gyors, időelőfutam 14.37 (9.37) 

Kézdi Réka    (S5)    100 m gyors, időelőfutam 15.57 (10.57) 

Illés Fanni    (S6)    100 m gyors, döntő 22.36 (17.36) 

Kézdi Réka (S5)    100 m gyors, döntő 0.36 (19.36) 

 

ATLÉTIKA 

Kálmán Krisztina (F32) súlylökés, döntő 22.30 (17.30) 

 

szeptember 18., vasárnap: 

 

záróünnepség hétfő 1.00 (20.00) 

 
forrás: sikerado.hu 
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                       A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete érzékenyítő esélynapot szervez 
 

A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete szeptember 16-án pénteken, a Bethlen 

Gábor téren "ÉRZÉKENYÍTŐ ESÉLYNAPOT" szervez, ahol szeretnék megmutatni 

egészséges embertársainknak, hogy a fogyatékkal élők sem mások. Minden érdeklődőt 

szeretettel várnak! 

 

 

A programok délelőtt 9 órakor kezdődnek.  

 

A rendezvényt megnyitja: Bányai Gábor országgyűlési képviselő.  

 

Mozgi Dalkör: pomponos tánc  

Református EGYMI Fejlesztő Iskola tanulói, Óvodásai: "Zenés-táncos vidám forgatag"  

Ékes Együttes: ének citera  

Fekete Zsuzsanna: vers  

Kiskunhalasi Pszichiátriai Intézet: moldvai kecskéstánc  

Kanalas Ibolya: vers  

Vass Robert: ének  

Felsővárosi Általános Iskola etnikai szakkör: vers, gitár  

Ábrahám Krisztina: ének  

Virágzó Tehetség Művészeti Egyesület: tánc  

Mélykúti Anna tánccsoport: tánc  

Mozgi Dalkör: színjáték  

Gördülő Tánccsoport: kerekesszékes tánc  

 

Kísérő rendezvény:  

Egyenlő Bánásmód Hatóság Dr. Tóth Edina jogász: Tanácsadás   

Kacsor Macska Zsuzsanna és hűséges társa Lili kutya bemutatója  

Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-kiskun megyei egyesületétől  

Kürti Béla  

Hambalkó Magdolna  

arcfestés  

Közös fénykép óriáskígyóval, óriáspapagájjal  

EFI: Egészségügyi felmérés  

Nefelejcs ház munkái kiállítás és vásár  

Vakszoba  

Kerekesszék próba  

HTK SzSzK Család-Gyermekjóléti Központ és Szolgálat  

 

 

FŐVÉDNÖK  



BÁNYAI GÁBOR  

Országgyűlési Képviselő  

 

Megrendezés dátuma: 2016 szeptember 16. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 
 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Rehabilitációs mentort felveszünk 
 

•Rehabilitációs mentor Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs 

foglalkoztatásához 
Rehabilitációs mentor  

Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához  

 

Cégünk több, mint 30 éves múltra visszatekintő magyar tulajdonban lévő termelő vállalat, 

amely rehabilitációs mentor munkatársat keres Budapest, XIII. kerületi munkahelyre, az 

alábbi feltételekkel:  

 

Feladatok:  

- a rehabilitációs tanácsadó irányítása mellett a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

személyes rehabilitációs terveinek előkészítése, a tervben foglaltak megvalósulásának 

támogatása, figyelemmel kísérése, értékelésében való részvétel  

- kapcsolattartás, szakmai munka összehangolása a mentori tevékenységet érintő Kormány 

hivatallal  

- segítő szolgáltatásokat nyújtó, együttműködő szervezetekkel nyílt munkaerő-piaci 

munkáltatókkal való kapcsolattartás 

- a mentori feladatokhoz kapcsolódó, teljes körű adminisztrációs feladat elvégzése  

A pályázóval szemben támasztott elvárások:  

- 327/2012.(XI.16.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti végzettség, a Kormányrendelet 

ismerete, önállóság, precizitás, rendszerező képesség, kiváló kommunikációs készség szóban 

és írásban egyaránt, segítőkészség, empátia, szociális érzékenység, jó szervezőkészség,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:  

Szociális munkás, szociálpedagógus végzettség  

A hatályos rehabilitációs joganyag, valamint kapcsolódó szabályzók ismerete, akkreditált 

foglalkoztatónál szerzett szakirányú munkatapasztalat, illetve fogyatékkal élő felnőttek vagy 

megváltozott munkaképességű személyek körében végzett szociális vagy rehabilitációs 

munkatapasztalat.  

Amit kínálunk;  

- kihívásokkal teli, változatos feladatkör,  

- szakmai fejlődési lehetőség, hosszú távú munkalehetőség,  

- stabil vállalati háttér, 100%-ban magyar tulajdonban lévő, biztos pénzügyi háttérrel 

rendelkező cég  

 

Munkavégzés helye:  

Budapest, XIII. ker., időközönként a cég vidéken levő telephelyei  



Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, várjuk önéletrajzát a munkaugy@alfarehab.hu 

e-mail címre.  

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk!  

Visszaértesítésre azon pályázók kerülnek, akiket személyes interjúra is e-mailben, illetve 

telefonon behívunk.  

 

 

 

 

 

Keresett szakma, munkakör: Rehabilitációs mentor 

Foglalkoztatási jogviszony: teljes munkaidős főfoglalkozású 

Jelentkezési határidő: 2016 szeptember 30. 
 

forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

