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A fogyatékkal élőkkel szúrnak ki leginkább 
 

Harminc évre kirekesztik a kerekesszékeseket a 3-as metróból, ha nem újítják fel az 

állomásokat – mondták a Hír TV-nek fogyatékkal élők. 
 

Tarlós István főpolgármester tegnap azt mondta: nincs pénz arra, hogy az állomásokat is 

felújítsák. A metróközlekedési dolgozók szakszervezete szerint évtizedes műszaki eszközöket 

kell kicserélni az állomásokon. 

 

„Gyalogolni már nem tudok, viszont kerekesszékkel nem tudok felszállni a metróra. A 

Népligetnél tudnék felszállni, és azzal tudnék eljutni a Klinikák megállóhoz – mondta a Hír 

TV-nek egy érintett. Hozzátette: – Leginkább a Bolyai utcai gyerekklinikára járnék szívesen, 

ott is lenne rá igény, de mivel oda nem tudok metróval eljutni, az Üllői utat pedig nem 

vállalom gyalog, ezért oda nem tudok elmenni.” 

 

Schweitzer Jánosné kerekesszékkel jár önkénteskedni, hetente egyszer angolt és németet tanít 

a Tűzoltó utcai gyerekklinika onkológiai osztályán. Más kórházba is menne, de 

tömegközlekedéssel csak ide tud eljutni. 

Egy, a gyermekbénulás ellen küzdő alapítvány elnöke azt mondja, elfogadhatatlan, hogy a 

közpénzből felújuló metrót a fogyatékkal élők nem használhatják, és várhatóan a jövőben sem 

tudják majd. 

„Ha ez így megépül, akkor mi 20-30 évig biztosan nem használhatjuk a 3-as metrót” – véli 

Kertész Tamás, a Magyar Polio Alapítvány elnöke. 

Tarlós István pénteken ugyanis azt mondta: a fővárosnak nincs pénze arra, hogy kiglancolja a 

3-as metrót, most csak annyit tud tenni, hogy ne legyen életveszélyes. Szerettük volna 

megkérdezni a BKK-t is, mit gondol arról, hogy a fogyatékkal élők is használhassák a 

járműveket. 

„A főpolgármester tegnap a sajtótájékoztatón részletesen kifejtette a főváros álláspontját, 

ehhez nem kívánok hozzátenni semmit” – nyilatkozta a BKK-vezér, Dabóczi Kálmán. 

A metródolgozók szakszervezete szerint az állomások felújítása nem esztétikai kérdés. 

„Tudni kell, hogy egy állomáson rengeteg biztonsági berendezés, gépészeti berendezés van, 

amelyet fel kell újítani. Tűzoltó rendszerek, kamerarendszerek, hírközlés, mozgólépcsők, 

mindenféle szivattyúk, amelyek nemcsak a kényelmet szolgálják, hanem a biztonságot is” – 

mondta Gulyás Attila, a Metróközlekedési Dolgozók Szakszervezetének elnöke. 

Az érdekvédő szerint mivel az állomásokat úgyis muszáj lesz felújítani, ezért a metrót így 

kétszer kell majd lezárni, amivel az utasok járnak rosszul. 

 
forrás: hirtv.hu 

 

 

 



 

A divatban találhatják meg lehetőségeiket a megváltozott munkaképességűek 
 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a piaci lehetőségek bővítését látja a 

kezelésébe tartozó, megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató nonprofit 

társaságok és a divattervezők együttműködésében. 
 

 

Felelősséggel az üzletben 

A vagyonkezelő arról tájékoztatott, hogy a Design Terminállal közösen támogatják, hogy a 

magyar divattervezők és az MNV gyártással foglalkozó nonprofit társaságai megtalálják az 

együttműködés lehetőségeit, illetve szorosabbra fűzzék a meglévő kapcsolataikat. 

 

Nyerjen kétfős utazást repülővel Berlinbe, Németország izgalmasan trendi fővárosába! 
 

Ezt a célt szolgálta az első szakmai rendezvény a héten, mellyel "a hazai divatipar  

szereplőinek lehetőséget kínáltak arra, hogy felkészült, minőségi munkát végző gyártó 

partnert találjanak, egyben társadalmi felelősségvállalásukkal jó ügyet szolgálhatnak" - 

fogalmazott a vagyonkezelő közleményében Csókay Ákos, az MNV kabinetfőnöke. 

 

Értékteremtés 

A programban az MNV négy cége vesz részt. A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. 4211 

munkavállalójának 82 százaléka, az Erfo Közhasznú Nonprofit Kft. 1700 dolgozójának a 84 

százaléka, a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. 3850 alkalmazottjának 88 százaléka, míg a 

Szegedi Szefo Zrt. 1000 foglalkoztatottjának 63 százaléka megváltozott munkaképességű. 
 

 

Az MNV Zrt. emlékeztet: a kezelésébe tartozó nonprofit társaságok - a Kézmű Közhasznú 

Nonprofit Kft., az Erfo Közhasznú Nonprofit Kft., a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. és a 

Szegedi Szefo Zrt. - küldetése, hogy a megváltozott munkaképességű emberek számára 

értékteremtő, egyészségi állapotuknak és képességeiknek megfelelő munkalehetőséget 

biztosítson, sikeresen és tartósan integrálja őket a munka világába, segítve ezzel társadalmi 

beilleszkedésüket. 

A vagyonkezelő adatai szerint a tavalyi nettó értékesítési árbevétel a Kézmű Közhasznú 

Nonprofit Kft.-nél meghaladta a 2 milliárd forintot, a Erfo Közhasznú Nonprofit Kft. esetében 

1,1 milliárd forintot, a Szegedi Szefo Kft.-nél a 940 millió forintot, a Főkefe Közhasznú 

Nonprofit Kft.-nél a 1,2 milliárd forintot. 
 

www.tozsdeforum.hu 

 

 

 

 

Tarlós: Ha marad a plafon, az állomásokra nem jut pénz 
 

 

Ha marad a 3-as metróvonal felújítására szánt keret, akkor az állomásokra nem jut 

pénz – közölte a főpolgármester szokásos pénteki sajtótájékoztatóján. 

 

Tarlós István azt mondta: ha 140 milliárd forint marad a plafon, akkor el kell hagyni az 

állomások felújítását. Az utóbbira beérkezett ajánlatok ára olyan magas, hogy nincs rá 

http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=1137164674&iu=/124193234/germany_1x1


fedezete a fővárosnak és a BKV-nak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium arról tájékoztatta a 

főpolgármestert, hogy a kormányzat nem fogja jóváhagyni a felmerülő többletköltséget. 
 

„Hogy hogyan legyen felújítva a 3-as metró, ezt majd a főváros eldönti. Mi annyit 

finanszírozunk, amit a főváros dönt. A miniszterelnök álláspontja az, hogy a fővárosnak 

mindenhez meg kell adni a szükséges támogatást. Ha a program kisebb, ahhoz is, de ha a 

program nagyobb, ahhoz is” – nyilatkozta korábbanLázár János. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaival ellentétben, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium azt írta levélben a fővárosnak, hogy nem léphetik túl a beruházásra szánt 137,5 

milliárd forintos keretösszeget. Ez azonban nem lesz elég az állomások teljes körű 

felújítására. 

„A vaknak is látni kell, hogy nem a mi térfelünkön pattog a labda” – reagált Tarlós István. 

A főváros a metrószerelvényeket hitelből újítja fel, további kölcsönt pedig nem tud felvenni a 

3-as vonalra. De az uniós támogatás is veszélybe kerülhet, ha növekszik a beruházás költsége. 

„Az állomások felújítására beérkezett ajánlatok olyan magasak, hogy ezeknek a vállalására a 

fővárosnak és a BKV-nak fedezete nincsen, ahogy azt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

hivatalos levélben meg is erősítette” – tette hozzá a főpolgármester. 

 

A közbeszerzési pályázatok módosítása miatt további egy hónappal csúszik a felújítás kezdete 

és még a metrópótló buszokról sem döntött a Közbeszerzési Döntőbizottság. 

„Tarlós ne legyen gyáva nyúl! El kell döntenie végre, hogy kihez lesz hűséges? Orbánhoz 

vagy a budapestiekhez? Szóval, az hogy Orbán megint feltörli a metrófelújítással a padlót a 

budapestiekkel, ez nonszensz és elfogadhatatlan, mi sem tudjuk elfogadni” – hangoztatta 

Horváth Csaba, MSZP-s fővárosi képviselő. 

Ahogy az LMP sem tudja elfogadni, hogy pénzhiány miatt marad el az állomások 

korszerűsítése. 

„Tényleg úgy akar Budapest olimpiát rendezni, hogy nem tudja állomásokkal együtt felújítani 

a 3-as metrót? Tényleg úgy akar Budapest olimpiát rendezni, paralimpiát rendezni, hogy nem 

tudjuk akadálymentessé tenni Budapest legforgalmasabb metróvonalát?” – mondta Csárdi 

Antal, a párt fővárosi képviselője. 

A mozgáskorlátozottak szövetsége szerint elfogadhatatlan, ha Budapest legforgalmasabb 

metróját akadálymentesítés hiányában, továbbra sem használhatják. 

„Ez azt jelenti, hogy a fogyatékos embereket másodrangú állampolgárainak tekintik ennek az 

országnak, a másik, nem teljesítik azokat a hazai és nemzetközi kötelezettségeket, amely arról 

szól, hogy a fogyatékos emberek számára a közösségi közlekedés területén is egy 

hozzáférhető szolgáltatást nyújtsanak“ – mondta el Kovács Ágnes, elnök, 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. 

A naponta félmillió utast szállító 3-as metró akadálymentesítése nemcsak a 

mozgáskorlátozottak, hanem a kisgyermekes családok és az idős emberek számára is fontos 

lenne. 

 
forrás: hirtv.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czibere: részt kell venni a fogyatékos emberek életében 
 

 

A fogyatékos emberek problémáinak megértéséhez nem elég külső szemlélőként figyelni 

őket, részt kell venni az életükben - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Budapesten, a Vakok 

Állami Intézetében (VÁI) pénteken, a látássérültek (a fehér bot) nemzetközi napja 

alkalmából rendezett ünnepségen. 
 

 

Czibere Károly hangsúlyozta: éppen ezért jelentős a Fehér bot hetek már zajló rendezvénye, 

amelynek egyik programja sem puszta közönségként tekint a vendégekre, hanem bevonja 

őket. 

 

Az államtitkár leszögezte: minden olyan kezdeményezés ösztönzést érdemel, amely a 

fogyatékos emberek ügyét nagyra tartja és kiemeli a mindennapokból. 

 

Közölte, paradigmaváltás zajlik a fogyatékosságügy területén, az Egyesült Nemzetek 

Szervezete (ENSZ) a személyes szükségletekre irányítja a figyelmet, és nem a fogyatékos 

emberekben keresi az akadályok okát, hanem az őket körülvevő társadalmi környezetben. A 

minisztérium szemlélete az, hogy a fehér bot ne a látássérültek megkülönböztetését 

jelképezze, hanem a rehabilitációjuk, az önálló életvezetés elérésének szimbóluma legyen - 

emelte ki. 

 

Czibere Károly azt mondta, jövőre az inflációt meghaladó mértékben növelik a vakok és 

gyengén látók, valamint a siketvakok országos érdekvédelmi szervezetének támogatását. 

 

Kimagaslóan fontosnak nevezte az elemi rehabilitációt; a kormányzat idén százmillió forinttal 

dotálja az országos hálózatot, valamint meg akarják erősíteni a szolgáltatás jogszabályi 

hátterét is. 

 

Támogatják a segítő kutyák kiképzését, módosították az állatokról szóló miniszteri rendeletet. 

Az ebek társadalmi elfogadottsága jelentősen nőtt az elmúlt időszakban - közölte az 

államtitkár. 

 

Czibere Károly hangsúlyozta: a látássérültek kulturális életét szintén elő kívánják mozdítani. 

Ezt a célt szolgálják az újonnan kiképzett audionarrátorok, akik egyebek mellett színházi 

előadásokat, konferenciákat tesznek hozzáférhetőekké látássérülteknek. 

 

Ezenkívül ágazatközi egyeztetést kezdeményeztek a kultúráért felelős államtitkársággal, a 

mozgóképről szóló törvény módosítása ugyanis garancia lenne arra, hogy a Magyarországon 

forgalomba kerülő filmeket kötelezően "akadálymentesítsék" - mondta az államtitkár. 

 

Szabóné Berta Irén, a VÁI igazgatója arról beszélt, hogy a látássérültek helyzetére fókuszáló 

Fehér bot hetek célja nyitni a világ felé. A rendezvénysorozat múltja egy évtizedre nyúlik 

vissza, de míg kezdetben egyhetes volt az esemény, most már bő három hétig tart. Integrált 

kulturális és sportprogramokat szerveznek, egyebek mellett kézműves foglalkozásokat, de 

megtekinthető a látássérültek műveiből készült Ügyes kezek kiállítás, valamint Laborcz 

Monika keramikus tapintható tárlata is - mondta. 



 

Az igazgató megjegyezte: idén két kiemelt európai uniós projektet zártak le a VÁI-ban, 

mindkettőt hibamentesen. 

 

Felhívta a figyelmet arra, hogy az intézet Ida utcai telephelyén bemutatótermet nyitottak, ahol 

látássérültek készítette gyertyák, szőttesek és kerámiák tekinthetőek meg minden hétköznap. 

A kiállítás végigjárása karácsonyi ajándékokra is ötletet adhat - fűzte hozzá Szabóné Berta 

Irén. 

 

A látássérültek (a fehér bot) nemzetközi napját október 15-én tartják. Az ENSZ 1969-ben 

döntött a megrendezéséről, a cél a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengén 

látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való 

széles körű és teljesebb értékű beilleszkedésük útját. 
 

forrás: webradio.hu 

 

 

 

 

Gerinctörése után lett testépítő-bajnok Kristóf 
 

Újabb elismerést zsebelt be a kétszeres világ- és Európa-bajnok testépítő, Harnos 

Kristóf a Fitparádé mozgássérült kategóriájában nyert. 

– Szeretném megköszönni Buranits Ildikónak, hogy létrehozta a kategóriát, amit 

népszerűsíthetek. Szeretnék a mozgáskorlátozott testépítők nagykövete lenni – mesélte 

Kristóf. – Ki akarom mozdítani sorstársaimat a négy fal közül, hogy pozitívabban lássák az 

életüket. Nem vagyunk elmaradva ép társainktól. Tudom, hiszen megtapasztaltam azt az életet 

is, amikor jártam, és azt is, milyen mozgáskorlátozottként élni. 

 



Lassan három éve, hogy a korábban szakácsként, cukrászként, felszolgálóként és mixerként is 

dolgozó Kristóf kerekesszékbe kényszerült egy autóbaleset után. 

– Próbakörön voltunk egy sportautóval, az anyósülésen ültem, amikor az egyik kanyarban 

kisodródtunk és tíz métert zuhantunk, teljes gerincvelőszakadást szenvedtem – emlékezett 

vissza. – Az a Kristóf, aki az autóban volt, meghalt, felszámoltam az előző életemet, és rá 

kilenc hónapra megszületett a mai Kristóf. Szüleim nehezen fogadták el, hogy nem tudok 

járni, de mellettem állnak, amiért hálás vagyok. Azt akartam, teljes értékű emberként 

tekintsenek rám. 

Lassan három éve, hogy a korábban szakácsként, cukrászként, 
felszolgálóként és mixerként is dolgozó Kristóf kerekesszékbe 
kényszerült egy autóbaleset után. 

– Próbakörön voltunk egy sportautóval, az anyósülésen ültem, amikor az egyik kanyarban 

kisodródtunk és tíz métert zuhantunk, teljes gerincvelőszakadást szenvedtem – emlékezett 

vissza. – Az a Kristóf, aki az autóban volt, meghalt, felszámoltam az előző életemet, és rá 

kilenc hónapra megszületett a mai Kristóf. Szüleim nehezen fogadták el, hogy nem tudok 

járni, de mellettem állnak, amiért hálás vagyok. Azt akartam, teljes értékű emberként 

tekintsenek rám. 

 
 
forrás: borsonline.hu 

 

 

 

Chicagóban lesz a Tiszta szívvel amerikai premierje 
 

A rangos chicagói nemzetközi filmfesztiválon lesz az Egyesült Államokban először 

látható Till Attila mozifilmje, a Tiszta szívvel. Az Európai Filmdíjért versenyben lévő 

alkotás Magyarország hivatalos Oscar-nevezettjeként az Amerikai Filmakadémia 

díjáért is indul. 



 A chicagói mustrát, amely az Egyesült Államok elsőként alapított nemzetközi filmfesztiválja, 

immár 52. alkalommal rendezik meg több mint 140 játékfilmmel a műsoron, a legnagyobb 

sztárok részvételével - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap pénteken az MTI-vel. 

    Az október 13-tól 27-ig tartó fesztiválon az Új rendezők elnevezésű versenyprogramban 

szombaton lesz Till Attila Tiszta szívvel című akcióvígjátékának amerikai premierje Stalter 

Judit producer részvételével. Az első és második filmeket felvonultató tekintélyes válogatásba 

tizenöt alkotás kapott meghívást. 

    A rövidfilmek versenyében Tóth Luca Superbia című animációja indul, amelynek Cannes-

ban volt a világpremierje. 

    A chicagói premiert követően a Tiszta szívvelt műsorra tűzi Izrael rangos filmes eseménye, 

a haifai filmfesztivál, az ausztrál premier Canberrában lesz az október 27-én kezdődő, 

huszadik születésnapját ünneplő szemlén. Az európai bemutatók sora a leideni filmfesztiválon 

folytatódik Hollandiában, majd a franciaországi Arras seregszemléjén november elején. 

    Till Attila második játékfilmjében két fiatal mozgássérült közeli barátságot köt egy vagány 

kerekesszékes bérgyilkossal és a maffia szolgálatába áll. Nincs határ fantázia és valóság 

között, és miközben a hősök egyik tűzpárbajból sodródnak a másikba, megismerjük a 

kerekesszékben töltött mindennapok kihívásait. 

    A Tiszta szívvel a Filmalap támogatásával, az Oscar-díjas Saul fiát gyártó Laokoon 

Filmgroup produkciójában készült Stalter Judit vezetésével. Till Attila filmjét a hazai mozik 

április végén mutatták be, azóta mintegy 30 ezren váltottak rá jegyet. 

 
forrás: mixonline.hu 

 

 

 

 

Kovács Patrícia kerekesszékbe ült 
 

Kovács Patrícia is kerekesszékbe ült, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékkal élők 

speciális kézmosási és higiéniai igényeire. Október 15-én tartják ugyanis a Kézmosás 

Világnapját, amelyet az UNICEF hívott életre azzal a céllal, hogy tudatosítsa a 

szappannal történő kézmosás komoly jelentőségét a betegségek megelőzésében. 

 

Kovács Patrícia, a SUHANJ! Alapítvány társalapítója kiemelte, hogy a SUHANJ! Fitness 

akadálymentesítése során fontos volt a felhasználóbarát eszközök beépítése a vizes 

helyiségekben, hiszen edzőtermükben épek és fogyatékkal élők egyaránt sportolnak. 

A felmérésben Fenyvesi Zoltán, a SUHANJ! Alapítvány önkéntese, a Tiszta szívvel című film 

egyik főszereplője is részt vett, és a válaszokhoz a következőket fűzte hozzá: 

 

„Nagyra értékelem, hogy már egyre több helyen építenek ki akadálymentes mosdókat, de 

azért még van hová fejlődni a tisztán tartás és a feltöltés terén. Nekem is, mint sokaknak, akik 

kerekesszéket hajtanak, jobban összekoszolódik a kezünk, ezért fokozott szükségünk van 

a megfelelő kézmosási lehetőségre, fontos, hogy az adagolók és a mosdó megfelelő 

magasságban legyenek, az ülőke rögzítve legyen, és a tükröt a székben ülők magasságához is 

lehessen állítani.” 

 

 

 

 

 

http://www.nlcafe.hu/eletmod/20160817/suhanj-fitness-edzes
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20160421/kezmosas-who-igy-kell


 
 

 

A SUHANJ! Alapítvány és a Tork felmérése szerint az akadálymentes mosdókban a 

fogyatékkal élők a leggyakrabban előforduló problémák között említik, hogy nem töltik 

rendszeresen a szappan- és papíradagolókat, nehezen érhetők el az adagolók, nehezen 

adagolható a kézmosószappan, nehezen téphető le a kéztörlőpapír, nehezen adagolható a 

toalettpapír, nem elég gyakori a takarítás. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

"Mindenkinek joga van a teljes élethez" - jubilált a mozgáskorlátozottak 

egyesülete 
 

 
 

Fennállásának harmincötödik évfordulóját ünnepelte október 14-én a Mozgáskorlátozottak 

Békés Megyei Egyesülete. A szervezet hatvanöt településen nyújt segítséget a fogyatékkal 

élőknek. 

 



A Napraforgó gyógypedagógiai intézmény Katica csoportjának óvodásai nyitották meg a 

jubileumi eseményt az egyesület békéscsabai, Kölcsey utcai központjában. Ezután Braun 

János, az országos szövetség alelnöke köszönte meg azt, hogy már ennyi ideje létezik az 

egyesület, amely a mozgáskorlátozott emberek elfogadását segíti. Az alelnök tartópillérként 

hivatkozott a megyei szervezetre. 

 

Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere elismeréssel beszélt a Mozgáskorlátozottak Békés 

Megyei Egyesületéről, amelynek szerepe van abban, hogy sikerült a társadalom jelentős 

részének gondolkodásából kiirtani a rossz beidegeződéseket, sikerült kedvező irányba 

befolyásolni a törvényi szabályozásokat. Megjegyezet azt is, hogy folyik a korszerűbb ellátó 

intézményrendszer kialakítása, és óriási minőségi fejlődés tapasztalható az oktatási, fejlesztési 

és szociális munka területén is. – 

A közösségépítéstől indult az egyesület, és az elmúlt harmincöt évben eljutottak egy olyan 

szolgáltatási struktúráig, amely az egészségügy, az oktatás, a szociális alap- és szakellátás 

területén is segítséget nyújt bármilyen típusú fogyatékossággal élő társadalmi csoport 

számára. 

 

 
 

 

– Az egyesületnek kiemelkedő tevékenysége a mozgássérült emberekkel való foglalkozás 

mellett az autistaellátás, az értelmi-, a hallás- és látássérültekkel való foglalkozás is a 

szolgáltatások szintjén. Lényegében a koraszülöttségtől a korai fejlesztéstől egészen a 

bentlakásos intézményi ellátásig tudunk segíteni, amennyiben erre igény van – 

mondta Kovács Ágnes az egyesület elnöke, aki egyben az országos szövetség elnöke is. 

 

A jubileumi ünnepségen részt vett Szekeres Pálminiszteri biztos is, aki kiemelte: 

mindeniknek joga van a teljes élethez!  Véleménye szerint a legfontosabb feladat a 

gyermekkori fejlesztés. Ha ez sikeres, akkor a felnőtté válás időszakában már sokkal 

kevesebb segítséget igényel a mozgásában akadályozott ember, így sokkal nagyob lehetősége 

lesz az önrendelkező és önmegvalósító életre. 



Ez irányba tett lépéseket a megyei egyesület, ugyanis megállapodást kötöttek a gyulai 

gyermekkórház perinatális centrumával is. Így már a koraszülött osztályon elkezdenek 

foglalkozni a gyerekekkel. 

 

 
 
forrás: behir.hu 

 

 

 

 

4 éve újra kellett volna számoltatni a nyugdíjt - most lehet fellebbezni az 

elmaradt összegért? 

 
Édesanyámat 2002-ben leszázalékolták III. csoport, az öregségi nyugdíjkorhatárt 

2012.04.19-én érte el. Benyújtotta kérelmét, az eljárást lefolytatták, az öregségi nyugdíj 

megállapításra került 84.280 Ft. (amely összeg több mint jelenlegi nyugdíja: 73.000 Ft.) 

és egyben arra a szomorú tényre is fény derült, hogy ezt, ezelőtt 4 évvel kellett volna 

megtenni. Nem tette. Nem derült ki számára a törvénymódosítás alkalmával (2011.) 

küldött (2012. január) sablonos tájékoztató levélből, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár 

elérésével, lehetőség nyílik számára - a korábbi szabályozással ellentéten - a nyugdíj 

„újraszámítására”. A tájékoztató levélben - hivatkozva a törvénymódosításra - 

elsősorban az „elnevezéssel” „rokkantsági nyugdíj” helyett, „rokkantsági ellátás” címén 

kapja a továbbiakban jövedelmét. Mindezek tudatában nagyon nehezen tudom 

megnyugtatni édesanyámat. Jelenleg a határozat ellen fellebbezést szeretne benyújtani. 

Nem tudom, hogy egyáltalán létezik-e bármilyen fórum, ahol méltányosság keretében 

orvosolni lehetne-e ezt a helyzetet? Tekintettel lennének-e arra a körülményre, hogy 

leszázalékolása is elsősorban feledékenysége, szellemi képességének csökkenése miatt 

következett be? 
 

 

Édesanyja rokkantsági ellátását amiatt szüntették meg, hogy megállapították az öregségi 

nyugdíját. Visszamenőleges igényérvényesítésre ilyen esetben nincs lehetőség, 

ezért nem javaslom, hogy fellebbezést nyújtsanak be. 
 

forrás: hrportal.hu 



 

 

Nyugdíjkorhatár betöltéséig felülvizsgálatokra kell járnom a rokkantellátásom 

miatt? 

 
Már 20 éve leszázalékolt vagyok,jelenleg a rokkantsági ellátást kapom. Nem vagyok 

rehabilitálható. 56. évemet az idén töltöttem be. 2010-ig három, majd azt követően két 

évente kell felülvizsgálatra járni. Állandó pszichiátriai kezelés alatt állok, az 

állapotomban javulás nem várható. Mindig ezt tartalmazzák a bizottsági 

szakvélemények. Legközelebb 2018-ban kell menni. Mire számíthatok? Kérdésem az, 

hogy 60. életévem betöltése után kérhetem-e az öregségi nyugdíjat, van-e valami 

kedvezmény, tekintettel az eltelt húsz évre?Mert az, ami a vizsgálatokon történik 

embertelen és megalázó. Mikor járok jobban, ha végig rokkantsági járadékon maradok, 

mivel húsz éve nincs járulékbefizetésem, vagy van-e arra lehetőség, hogy előrehozott 

kedvezménnyel nyugdíjazásomat kérem, mert elég volt a sok kellemetlen 

megaláztatásból? 
 

A férfiak esetében sajnos minden korhatár előtti nyugdíjazási lehetőség megszűnt. 

 

Ön akkor járhat a legjobban, ha a felülvizsgálatok nem kellemes procedúráját vállalva egészen 

a nyugdíjkorhatára betöltéséig rokkantsági ellátásban részesül, majd a korhatára betöltése előtt 

egy hónappal igényli az öregségi nyugdíját. 
 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

Alig marad pénz a hónap végére – rossz helyen állunk az uniós listán 
 

Az Európai Unióban Magyarországon a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a 

hónap végére már nem marad elég pénzük – nyilatkozta a Hír Televíziónak a Tárki 

alapítója. Az ellenzéki pártok a szegénység elleni küzdelem világnapján egyebek között a 

rokkantakat és a szociálisan rászorulókat ért megszorításokat kérték számon a 

kormányon, és kifogásolták az urizálást is. A társadalmi felzárkóztatásért felelős 

államtitkár ugyanakkor azt mondja: az elmúlt három évben csökkent azoknak a száma, 

akiket szegénység fenyeget. 
 

Az országban több mint száz olyan intézmény működik, amelynek célja, hogy a hátrányos 

helyzetű kisgyermekek testi, szellemi és szociális fejlődését segítse. 
 

 

„Azokon a kistelepüléseken, amelyek hátrányos helyzetű térségben találhatók, és ahol magas 

a hátrányos helyzetű gyerekek aránya, legyen lehetőség, új, biztos kezdet ház építésére. Ennek 

a kerete nyolcmilliárd forint” – mondta Czibere Károly társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkár a szegénység elleni küzdelem világnapján. 

 

A politikus a Hír TV kérdésére azt mondta: 2013 óta összesen hatszázezerrel csökkent a 

szegénységi fenyegetettséggel veszélyeztetett emberek száma. „A legtöbb mutató tekintetében 

jelentős volt a csökkenés. Egy mutató van, ahol nem volt ilyen csökkenés, ez a jövedelmi 

szegénység ráta, amely tartósan 14,5-15 százalék között mozog. Azt lehet látni, hogy volt 

2013-ben egy trendforduló” – részletezte Czibere Károly. 



Az Európai Unióhoz mérten Magyarországon különösen rossz azok aránya, akiknek a hónap 

végére nem marad pénzük – erősítette meg a Tárki közvélemény-kutató. „Magyarországon a 

legmagasabb az Európai Unióban azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy előfordul, hogy 

hó végén már nem marad elég pénzük. Szintén a legmagasabb azoknak az aránya, akik azt 

mondják, hogy az elmúlt évben nem volt pénzük arra, hogy valahol nyaraljanak” – jelentette 

ki Kolosi Tamás, a Tárki alapítója és elnöke. 

 

A szegénység kérdése az Országgyűlésben sem maradt szó nélkül. Az LMP szerint a kormány 

az elmúlt hat évben azoktól vett el, akiknek adnia kellett volna. „Az is biztos, hogy nem 

helikoptereznénk, nem építgetnénk stadionokat, nem urizálnánk, és nem csinálnánk azt, hogy 

polgári kormánynak hazudjuk magunkat, és közben Ibizáról diktálnánk a tempót a saját 

kormánytársunknak. Ilyen nincsen, az LMP-vel a bérválság véget érne, aki elment 

Magyarországról az hazajöhetne, és a családok nem szakadnának szét kényszerből. Hogy is 

mondták? Tessék választani!” – fogalmazott Szél Bernadett társelnök. 

 

A szocialista Korózs Lajos a rokkantakat és a szociálisan rászorulókat ért megvonásokat kérte 

számon. „Van pénz stadionokra, de nincs szociális ellátásra. Van pénz a Várba költözésre, de 

nincs a várólisták csökkentésére. Van pénz Paks II.-re, de nincs a tanodák finanszírozására” – 

mondta Korózs Lajos. 

 

A Párbeszéd Magyarországért a Kossuth téren négyszáz kanállal emlékezett meg a 

nélkülözőkről, minden evőeszköz tízezer szegény embert jelképezett. „Minden második 

gyermek ma Magyarországon zsíros kenyeret, krumplit és tésztát eszik. Nem jut neki 

mesekönyv, nem jut neki zöldség, nem jut neki gyümölcs” – így Szabó Tímea, a Párbeszéd 

Magyarországért társelnöke. 

 

A szegénységben élő gyermekek aránya 2010 és 2014 között 38-ról 42 százalékra nőtt, több 

mint félmillió ember pedig olyan lakásban él, ahol nincs vécé. 
 

forrás: hirtv.hu 

 

 

 

Leszázalékolás esetén mennyit lehet dolgozni? 

 
Szeretném kérdezni, hogy ha valakinél 52 százalékban állapították meg a 

keresőképtelenség mértékét /leszázalékolták/, milyen feltételekkel és mennyi időt 

dolgozhat. /A rokkantsági ellátás alacsony mértéke miatt szükség lenne további 

bevételre a megélhetéshez./ 
 

A rokkantsági (és rehabilitációs) ellátás melletti munkavégzés szabályait részletezi az alábbi 

cikkem. 
 

Eszerint Ön vállalhat akár 8 órában is munkát, ha a cikkben részletezett kereseti korlátozást 

figyelembe veszi. 
 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

 

http://www.hrportal.hu/c/igy-valtoznak-a-rehabilitacios-es-rokkantsagi-ellatas-melletti-munkavegzes-szabalyai-20160405.html
http://www.hrportal.hu/c/igy-valtoznak-a-rehabilitacios-es-rokkantsagi-ellatas-melletti-munkavegzes-szabalyai-20160405.html


Jár-e táppénz, ha kapok rokkantellátást? 

 
Rokkantellátást kapok, 58 százalékos egészségkárosodott vagyok. Jár-e táppénz? Vagy 

csak a 15 nap betegszabadság? 
 

A 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról 13. § (2) bekezdés szerint: 

 

"A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő... 

b) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel 

folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában 

foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat,..." 

 

A törvény értelmében a rokkantsági ellátásban részesülő személyek részére a táppénzes 

állomány alatt mind az ellátás mind a táppénz folyósításra kerül. Amennyiben ez elmarad, 

kérjük keresse fel az OEP területileg illetékes hivatalát és érdeklődje meg a hiányzó utalás 

okát. 
 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

Halálig tart a rokkantsági ellátás? 

 
1954. november 8-án születtem, így 2018. május 8-án töltöm be a nyugdíjkorhatárt. 2016 

július 26-tól rokkantsági ellátást (C2) állapítottak meg. A határozatban többek között ez 

áll: "A komplex minősítés időbeli hatálya végleges egészségi állapotú személy esetén a 

megváltozott munkaképességű személy haláláig tart". Tehát a megállapított rokkantsági 

ellátás is halálomig tart (én ezt szeretném!) a nyugdíjkorhatár elérésekor is? 

Törvényszámot is megköszönném! 
 

 

Az öregségi nyugdíjat főszabályként minden ellátottnak az általános szabályok szerint kell 

igényelnie. Viszont egy részbeni kivétel mégis akad, amelyről a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXCI. törvény 32. § (4) bekezdése rendelkezik: 

 

(4) Ha az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy 2011. december 31-éig az 57. életévét 

betöltötte - kérelmére - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően a nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerv az (1) bekezdés szerint megállapított rokkantsági ellátást azonos összegben 

öregségi nyugdíjként folyósítja. Az (1) bekezdés a) és b) pontja azokra a személyekre 

vonatkozik, akik 2011. december 31-én 

 

a) I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 

 

b) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíjban részesültek. E b) pont alkalmazásában az minősül az öregségi 

nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személynek, aki 2011. december 31-éig az 57. életévét 

betöltötte. 

 



Vagyis az 1955. január 1-jét megelőzően született és 2011. december 31-én I-III. csoportos 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek az öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltését követően kérhetik, hogy a rokkantsági ellátásuk azonos összegben öregségi 

nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra. (Mivel Ön levelében nem említi, hogy 2016 előtt is 

volt-e ellátott, így sajnos nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy Önre mindez vonatkozik-

e) 

 

Ehhez ezt a kérelmet kell benyújtaniuk. 

 

A rokkantsági ellátás változatlan összegben, öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítása 

természetesen nem zárja ki azt, hogy az ellátott inkább az öregségi nyugdíj megállapítását 

kérje az általános szabályok szerint (többnyire ezt célszerű megtenni abban az esetben, ha 

legalább 20 év szolgálati időt szerzett). 
 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Jótékonysági estek sora novemberben a szegedi színházban 
 

A Szegedi Nemzeti Színházról ismert, hogy gyakran fogad, szervez jótékonysági 

programokat, valamint számtalanszor áll jótékony ügyek mellé. Nincs ez másként az 

idei évadban sem, novemberben fogyatékossággal élő gyerekeknek, illetve a Szegedi 

Gyermekklinika Intenzív Osztályának is gyűjtést szerveznek. Mindemellett új 

előadásokkal is készülnek, november végén mutatják be Szegeden a fővárosban nagy 

sikert aratott Evita musicalt. 
 

Egy új bemutatója maradt a szegedi színháznak október végére, a Pinokkió című 

tanmese. Gyüdi Sándor, a teátrum főigazgatója a kedd reggeli sajtótájékoztatón felhívta a 

figyelmet, a műsorban meghirdetett premier időpontja változott: a Pinokkiót először október 

22-én láthatják a családok. A főszerepet játszó Borsos Beáta elmondta, a mese tanúsága: nem 

a pénz, hanem a barátok tesznek boldoggá. A színésznő szerintTóth Miklós rendezése 

túllendül a fabábú életéről szóló regény már-már kioktató stílusán, inkább a kalandokra, s a 

lenyűgöző díszletekre koncentrál. A Gepettot alakítóSomló Gábor érdekességképpen 

elmondta, a Pinokkió a legnagyobb példányszámban kiadott gyermekregények egyike. 

Novemberben A nép ellensége című Ibsen-művel folytatódik az évad, mellyel 

kapcsolatban Bodolay Géza rendező elmondta, egy örök aktuális előadásról van szó. A 

polgármestert alakító Borovics Tamás hozzátette, egy olyan izgalmas anyagon dolgoznak, 

melyen keresztül a nézők ráismerhetnek az őket körülvevő társadalomra, a mindennapi 

hírekre. A premier november 4-én lesz a Kisszínházban. 
 

Ugyancsak novemberben tartja első szegedi bemutatóját a Szegedi Kortárs Balett társulata, 

rögtön két egyfelvonásossal örvendeztetik meg a műfaj szerelmeseit. Juronics Tamás rendezte 

és koreografálta Henry Górecki zenéje alapján az eARTh című táncjátékot, mely óriási sikert 

aratott októberben 10-én a MÜPA-ban. Juronics elmondta, a cím játék a szavakkal, a téma 

pedig a környezetszennyezés, mely problémával a művészet nyelvén is foglalkozni kell. 

Ugyancsak aznap este mutatják be az Enrico Morelli koreografálta Stravinsky-darabot, a 

Menyegzőt, amelyben két világ, a házassági előtti és az azt követő évek mutatkoznak meg. 

A november a musical hónapja is, a fővárosban nagy sikert arató Evita november 25-én 

érkezik a Nagyszínházba, eredeti szereposztással. Az előadás rendező-koreográfusa Juronics 

Tamás, aki a sajtótájékoztatón kiemelte, az Evita – részben a filmnek köszönhetően – 40 éve 

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K37.pdf?rnd=0.28457547491416335


töretlen népszerűséggel fut a színházakban. Úgy fogalmazott, komolyan vették a nyári 

bemutatóra történő készülést, hiszen nem annyira musical jellegű, inkább operaszerű énekek 

tarkítják az előadást. Egy 24 fős énekkar, és egy szintén 24 fős tánckar gondoskodnak a 

hangzásról és a látványról. Koczka Ferenckarmester hozzátette, a latin hangulatot szeretnék 

visszacsempészni a musicalbe, popsallangok nélkül. 
 

Az új bemutatók mellett számos egyéb színházi esemény tarkítja a novemberi kínálatot. 

November 5-én Boldi! címmel László Boldizsár ad jubileumi koncertet a Cotton Club Singers 

közreműködésével, így idézik fel az operaénekes elmúlt 25 évét. A Nagyszínház 

művészbüféjében november 7-től három alkalommal Vissza a feladónak címmel “nem 

túlzottan irodalmi estet” tartanak. A kocsmaszínházi bemutatóval kapcsolatbanBánvölgyi 

Tamás színész elmondta, egy ősbemutatóról van szó, melyben egy átlag ember elmúlt tíz 

évének történéseit veszik alapul. November 7-én Bodnár György, a teátrum volt 

fodrászmesterének kezdeményezésére Gyógyítókért gálát szerveznek a Kisszínházban. 

A hónap további részében jótékonysági estekkel folytatódik a színházi élet: november 14-én a 

Szeged Első Lions Klub szervez Ghymes koncertet, melynek bevételéből a fogyatékossággal 

élő gyermekeket és később a vakokat, gyengénlátókat szeretnék támogatni; a Pinokkió 

november 19-ei előadásával a GEMMA Központ autizmussal és fogyatékossággal élő 

gyermekit segítik; míg a november 28-ai Világok táncai jótékonysági gálával a Szegedi 

Gyermekklinika Intenzív Osztályának gyűjtenek. 
 

forrás: szegedma.hu 

 

 

 

TESTILEG ÉS LELKILEG IS FELTÖLTŐDTEK 
 

Fogyatékosok számára rendeztek sporttalálkozót 

 
Immáron tizenhetedik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a „Fogyatékkal élők megyei 

sporttalálkozóját”.  

 

Az esemény helyszíne ezúttal is a Városi Stadion volt, ahová Nyíregyházáról, Mátészalkáról 

és Nyírbátorból érkeztek sportot szerető sérült gyerekek és fiatalok. A sporttalálkozót a 

Nyíregyházi Sportcentrum és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók 

Szövetsége együttesen szervezte és bonyolította le. A fogyatékossággal élők életében 

rendkívül fontos helyen szerepel minden sportolási lehetőség, ezt mi sem bizonyítja jobban, 

mint a közel háromszáz versenyző, akik kilátogattak a sporteseményre. 
 

A fiatalok számos sportágban mérhették össze tudásukat, képességeiket. Kispályás 

labdarúgásban, 60 méteres síkfutásban, tekében, streetball-ban, kerekes székes ügyességi 

versenyben, sakkban és célbadobásban hirdettek győzteseket. A sportnap végeztével minden 

résztvevő emlékéremmel távozhatott. 
 

forrás: nyíregyhaza.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szekeres Pál: jöjjön el a fehér bot évezrede! 
 

A Fehér Bot napján járt városunkban az olimpiai- és paralimpiai érmes vívó, aki szerint 

az a baj, amikor a fogyatékossággal élőket szembesítik a problémájukkal. 
 

 

Szekeres Pál, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjáért felelős miniszteri 

biztosa ,,Együtt egymásért" címmel tartott előadást a hétvégén az oladi iskolában. Szekeres 

Pálról a többi között azt érdemes tudni, hogy máig ő az egyetlen sportoló a világon, akinek az 

olimpiai és a paralimpiai játékokon is sikerült érmet szereznie, emellett a Nemzetközi 

Kerekesszékesvívó-szövetség (IWAS) elnöki székére is jelenleg kandidál. 

 

 
 

Szombathely városa hagyományosan nagy mentora a fogyatékossággal élő embereknek – 

kezdte mondandóját a miniszteri biztos, aki szerint az a legfőbb feladat, hogy a nagy magyar 

közösség tagjai tudjanak egymásnak és egymáson segíteni, ehhez azonban nyitott szem, 

nyitott fül és nyitott szív is kell.  

Szükség van a jogszabályok folyamatos korszerűsítésére, enek szellemében született meg 

2000-ben az esélyegyenlőségi törvény, aminek sikere okán, még ugyanebben az esztendőben 

Roosevelt-díjas lett Magyarország, mert az 1. Orbán-kormány idején, pontosabban 2000-ben 

 mi, magyarok tettünk legtöbbet a fogyatékossággal élő emberek érdekében – fogalmazott 

Szekeres Pál, ak azt is hozzátette, hogy ezért azóta is úgy kell az épületeket tervezni, hogy 

mindenki számára biztonsággal elérhető, megközelíthető és használható legyen, akárcsak az 

internet.  

 

A miniszteri biztos ezután azzal folytatta, hogy nemcsak az épek tudnak segíteni a 

fogyatékosokon, hanem a fogyatékossággal élők is tudnak segíteni az ép embereknek. 

Speciális szolgáltató hálót kell teremteni, ami biztonságot ad. Felértékelődnek a rejtett 



erőforrások, melyeket újra át kell gondolnunk. Tudnunk kell, mit gondolunk a megváltozott 

munkaképességű emberekről, hazánk rejtett erőforrásairól. Ha jól gazdálkodunk, akkor 

Magyarországnak soha nem lesz szüksége szükséges külföldi bevándorlókra, ezért is nagyon 

komoly, közös feladat a foglalkoztatás újragondolása. Ezért (is) kell ösztönözni a 

munkaadókat, hogy nyissanak felénk, nekünk pedig bizonyítani kell, hogy képesek vagyunk 

teljesítményre és igenis tudunk példát mutatni az ép embereknek – fűzte hozzá Szekeres Pál. 

A miniszteri biztos arról is tájékoztatta a vasi látássérülteket, hogy megalakult a 

fogyatékosügyi tárcaközi bizottság, melynek tagjai azonnal elkezdtek harcolni a 3-as metro 

akadálymentesítéséért. Érdekesség, hogy a 3-as metro fontos pillére a 2024-es olimpiai 

pályázatnak is.  

A jogszabályaink és a gondolkodásunk is eurokomformak, de apróságokban még eléggé 

figyelmetlenek vagyunk, gondolok egy lesülyesztett járdaszegélyre – magyarázta Szekeres 

Pál, aki a látássérültséget egyfajta kommunikációs fogyatékosságnak keresztelte és azt kívánta 

a Fehér Bot nemzetközi napján, hogy ,,Jöjjön el a fehér bot évezrede, mert akkor nem lesznek 

apró problémáink sem.”  

A miniszteri biztos azzal zárta előadását, hogy ,,Nem az a baj, ha mi szembesülünk a 

fogyatékosságunkkal, hanem az, ha bennünket szembesítenek azzal és például nem tudunk 

tovább haladni.” 

 

Szekeres Pál, a sportoló és sportvezető 
1976-ban kezdett el vívni az Újpesti Dózsában, a válogatottba 1984-ben hívták be, 1987-ben 

világbajnoki bronzérmet szerzett tőrvívásban. Az 1988-as szöuli olimpián Busa István, Érsek 

Zsolt, Gátai Róbert és Szelei István társaságában bronzérmet szerzett a férfi tőrcsapattal. 
 

 



 

Ezután átigazolt a BVSC-hez. 1991-ben súlyos autóbalesetet szenvedett, ami után kerekes 

székbe kényszerült, de sportpályafutását nem fejezte be, hanem a mozgáskorlátozott 

sportolókat foglalkoztató Ballestra egyesület vívója lett. 1991 és 2003 között négy 

alkalommal lett Európa-bajnok, 1994-ben pedig világbajnok. Az 1992-es barcelonai 

paralimpián tőrvívásban aranyérmet szerzett, majd 1996-ban, Atlantában tőr- és kardvívásban 

is aranyat szerzett. 2000-ben, 2004-ben és2008-ban pedig bronzérmes lett tőrvívásban. 2008 

őszén kinevezték az ép tőrözők szövetségi kapitányának. A mai napig az egyetlen sportoló, 

aki mind olimpián, mind paralimpián érmet szerzett. 

 

Sportvezetőként 1992-ben a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének alelnökévé 

nevezték ki, ahonnan 1999-ben távozott, amikor az Ifjúsági és Sportminisztérium 

fogyatékosok sportjával foglalkozó helyettes államtitkára lett. Ezen kívül 1996-ban a 

Nemzetközi Kerekesszékes Vívószövetség elnökségi tagjává választották. 

 

2001-ben az Európai Paralimpiai Bizottság v. b. tagjává választották. 2004-ben, miután 

megszűnt a minisztérium, átkerült a Nemzeti Sporthivatalba. 2005-ben a Magyar 

Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének elnökévé választották. 2010. június 7-én a Nemzeti 

Erőforrás Minisztériumának helyettes államtitkárává nevezték ki.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős helyettes államtitkára volt, 2014 

júliusában mondott le. 2014. augusztus 1-jétől a fogyatékos emberek társadalmi 

integrációjával kapcsolatos feladatok ellátására nevezték ki.  

2013 szeptemberétől a Nemzetközi Kerekesszékesvívó-szövetség (IWAS) elnökségi tagja, 

majd novembertől alelnöke 

 
forrás: friss.hu 

 

 

 

Jótékony csibészek 

 
Október a látás hónapja, október 15-e pedig a Fehér Bot Nemzetközi Napja. Persze nem 

csak ilyenkor kellene nagyobb figyelmet kapniuk látássérült embertársainknak – vallja 

Ruzsa Viktor, a Civil Rádió szerkesztő-riportere. 

 

Egy munkahely megtartása mindenki számára létkérdés mai társadalmunkban, azonban egy 

látás-, vagy mozgássérült embernél különösen létkérdés, hiszen figyelembe kell venni azt a 

legfőbb szempontot, mely szerint egy adott útvonalat már bejárt, megszokott, az adott 

munkakörnyezet számára akadálymentesített – így nem lehet ide-oda helyezni azzal, hogyha 

megszűnik az adott munkahely, majd megy máshová dolgozni. 

 

Ha még néha Ön is régi csibésznek érzi magát! – szólt a felhívás az Omega-együttes október 

15-i, budaörsi koncertjére. Hát, ha pont a Ré gi csibészeket nem is játszották, de rengeteg régi 

és újabb dal csendült fel a Budaörsi Városi Sportcsarnokban.  

 

A Presser-korszakból pl. a Tízezer lépés (Pici bácsi rekedtes hangja híján Kóbor János 

senkiével össze nem téveszthető, tiszta, acélos hangján), vagy a Ballada a fegyverkovács 

fiáról, majd a ráadás blokkban a Gyöngyhajú lány. Az együttes főképp a hetvenes évek 



derekától a nyolcvanas évek második feléig tartó korszakából válogatott közel két órányi 

slágert. Az elhangzott dalok között hallhattuk pl. az 1972-es Élő Omega koncertalbumon is 

megjelent Rég várt kedvesem című dalt, de említhetném a híres, 1987-es, 25. éves jubileumra 

kiadott Babylont, vagy a koncert nyitányaként felcsendült Életfogytig rock and rollt, A 

bűvészt, na és persze – ha már farkasordító hideg van, fú a szél és hull a hó helyett az eső –, 

akkor a Lénát. 

 

Melyiket hagytam ki? – nem is tudom. Mindegy is, a lényeg, hogy a backstage-ben remek 

interjút készítettem Molnár Györggyel, a zenekar gitárosával, aki elárulta, hogy nem nagyon 

szoktak jótékonysági koncerteket adni, mert rossz tapasztalataik vannak, hogy a pénz nem 

mindig oda kerül, ahová szánják – de a BULÁKE (Buda Környéki Látássérültek Közhasznú 

Egyesülete) már bizonyította, hogy valóban oda megy a pénz, ahol szükség van rá, így 

meghívásuknak eleget tettek. Azt már az Egyesület alelnökétől, Jeney Andrástól tudtam meg 

a Civil Rádió számára készített másik interjúban, hogy korábban egy klubrendezvényükre 

meghívták Kóbor Jánost, a zenekar énekesét, aki örömmel fogadta meghívásukat – így 

kezdődött a közös történet. 

 

Aki pedig e szombat esti koncertre jegyet váltott, az egy olyan irodahelyiség fennmaradását 

támogatta, amely a budaörsi Patkó utca 7-ben látássérült embereknek biztosít 

munkalehetőséget. A teljes igazság pontosan úgy néz ki, hogy az adott ingatlanban lévő 

irodahelyiséget a BULÁKE eddig bérelte annak tulajdonosától, ám a tulajdonos el szeretné 

adni a helységet, vagyis magát az ingatlant.  

 

A BULÁKE pedig, hogy megtarthassa munkavállalóit, ajánlatot tett az ingatlanra, amelyet – 

amennyiben a járulékos költségek megfizetése után összejön a vételár összege – 

megvásárolhat. Hogy pontosan mekkora ajánlatot tettek, és mennyi jött össze a tegnapi 

koncerten, ezt egyelőre még homály fedi, annyi azonban biztos, hogy az 1500 férőhelyes 

Sportcsarnokban a koncertre több, mint 1200 jegy kelt el. Amint megtudunk további 

részleteket, információkat, tájékoztatjuk, tájékoztatom a közvéleményt, itt is és természetesen 

a Civil Rádió csatornáján, oldalain is. 

 

Köszönet az Omega-együttes tagjainak, akiken nem fog az idő vasfoga! Minden dalt 

ugyanúgy játszottak el, adtak elő, ahogy tették ezt korábbi koncertjeiken is. Igaz, én eddig 

csak felvételről hallottam őket, megéltem 40 évet, de a tegnapi volt életem első Omega 

koncertje – és remélem, nem az utolsó!  

 

Egy cseppet sem csalódtam a bandában, azt kaptam, kaptuk, amire számíthattunk. Még, ha 

pár további kedvenc ki is maradt – de mint tudjuk, egy félévszázados rockegyüttesnek van 

annyi dala, lemeze, hogy ha mindet végig játszanák, akkor még most is ott ülnénk, és ülve 

táncolnánk, ahogy tettük ezt a koncerten.  

 

A végén pedig az egyébként kimagaslóan kulturáltan szórakozó közönség állva tapsolt, 

miközben az első sorokból többen a Szép volt, Fiúkat skandálták. Köszönjük, Uraim! Valóban 

szép produkciót tettek, tettetek le nekünk az asztalra! 

 
forrás: zetapress.hu 
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-HÍREK- 

 

BÁCSKAI HÍREK 
 

Őszi Kulturális Nap 

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a „Mélykút 300” programsorozat keretén 

belül tartotta ez évi Őszi Kulturális Napját.  

 

 
 

A MEOSZ részéről megtisztelte a rendezvényt Szakály József főtitkár úr, akinek Földes 

István alpolgármester úr, a sok éves eredményes együttműködés elismeréseként - emléklapot 

és „Mélykút 300” érmet nyújtott át ebből az alkalomból. Szabó József egyesületi elnök, Fenyő 

Miksa (https://hu.wikipedia.org/wiki/Feny%C5%91_Miksa) írásaiból idézett, melyben mint 



Mélykút szülötte írt szeretett falujáról.  

 

A műsorban felléptek a dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők és Énekesek Dél-Magyarországi 

Egyesületének művészei: Kurina Irén, Makói Varga Anna, Papp Lajos és Polgár Gábor. 

Harmonikán közreműködött: Mizsei Zoltán. Konferált: Dr. Majzik István elnök. Az Anna 

Tánccsoport is színesítette az énekesek produkcióját. A műsort finom ebéd és a szokásos tánc, 

valamint tombola követte. A nap „háziasszonya” Kopcsek Zsófia volt.  

 

A rendezvény támogatói: Mélykút Város Önkormányzata, Báics Ernő vállalkozó, Kiss István 

ügyvezető igazgató, Weisz István ügyvezető igazgató.  

 

Köszönet a megjelent tagságnak az aktív részvételért, amellyel jó hangulatot teremtve ismét 

egy sikeres rendezvényen ünnepelhetett egyesületünk.  

 

 

(Megjegyzés: "Mélykút 300" - Mélykút újratelepítésének 300. évfordulója)  

 

 
Ünnepség résztvevői 

 

 
forrás  Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
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