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Nőhet az idén a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 

aránya 

 
A tehernövekedés miatt várhatóan tovább csökken azoknak a pozícióknak a száma, 

amelyek esetében a munkáltatók megváltozott munkaképességűek alkalmazása helyett 

inkább a hozzájárulást fizetik be. 
 

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási arányának növekedésére számít az idén 

Magyarországon a különféle ösztönzők eredményeként a Trenkwalder személyzeti 

szolgáltató.  

 

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a cég úgy véli, az idén már a megváltozott 

munkaképességűek 30 százaléka juthat munkához a munkaerőpiacon. Ez azonban még 

mindig jelentős elmaradás az Európai Unió 50 százalék körüli értékétől - jegyezték meg.  

 

A Trenkwalder szerint a javulást több intézkedés is ösztönzi. Ilyen az egyik munkáltatói teher, 

a rehabilitációs hozzájárulás 19 százalékos emelkedése. A közleményben hozott példa szerint 

ha egy 25 munkavállalónál nagyobb létszámmal működő társaság a teljes munkaerő-

állományának legalább 5 százalékát nem tölti fel megváltozott munkaképességű 

munkatársakkal, akkor a hiányzó létszám után munkavállalónként az idén 1 147 500 forint 

rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie. Tavaly ez az összeg még 964 500 forint volt.  

 

A tehernövekedés miatt várhatóan tovább csökken azoknak a pozícióknak a száma, amelyek 

esetében a munkáltatók megváltozott munkaképességűek alkalmazása helyett inkább a 

hozzájárulást fizetik be. Tíz éve még csaknem 90 ezer pozíció után fizettek a munkáltatók, az 

idén ez 60 ezer alá csökkenhet - vélik a személyzeti szolgáltatónál.  

 

Ösztönző a Trenkwalder szerint az is, hogy megduplázódhat a rehabilitációs kártyával 

rendelkező munkavállalók köre. Az ilyen munkavállaló után a munkaadónak nem kell 

szociális hozzájárulási adót fizetnie.  

 

A közlemény idézi Balog Lajost, a Trenkwalder Rehabilitációs üzletágának vezetőjét, aki úgy 

véli, a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését a szélesedő munkaerőhiány is segíti, 

miközben egyre több munkáltató tapasztalja, hogy megfelelő kiválasztási folyamatok révén ez 

a kör is alkalmas teljes értékű munka elvégzésére.  

 

A Trenkwalder kedvező fejleménynek nevezi, hogy az egyszerűbb fizikai munkakörök mellett 

egyre több diplomás pozíciót hirdetnek meg a megváltozott munkaképességűek számára.  

 

Továbbra is probléma ugyanakkor, hogy az érintettek foglalkoztatási aránya országrészenként 



erősen eltér. A legjobb az arány Nyugat-Magyarországon és Budapesten, eközben a Dél-

Dunántúlon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Alföld keleti és déli részén jelentős számú 

megváltozott munkaképességű nem jut munkához.  

 

A Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. több mint két évtizede van jelen 

Magyarországon. A cég a munkaerő-kölcsönzés területén 10 százalék feletti piaci 

részesedésével az egyik piacvezető társaság, 2015-ben közel 7000 kölcsönzött munkavállalót 

foglalkoztatott, árbevétele pedig megközelítette a 24 milliárd forintot. 

 
forrás: 

http://www.ma.hu/belfold/296756/Nohet_az_iden_a_megvaltozott_munkakepesseguek_foglalkoztatasanak_aran

ya 

 

 

 

Folytatódnak a felújítási munkálatok a Győri Egyházmegye 

karitászközpontjánál 
 

Február 1-jén elkezdődött a Győri Egyházmegyei Karitász Kandó Kálmán u. 10. szám 

alatti épületében egy újabb 133 négyzetméteres területének felújítása. 

 

Május végére duplájára bővül a régi, úgynevezett kis- és nagykereskedelmi telephelyen a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására szánt terület. A bővítés és felújítás során 

új kézmosókat alakítanak ki, emellett villanyszerelési munkálatok folynak, cserélik a 

burkolatokat, a nyílászárókat, elvégzik a festési és udvarrendezési munkákat, és parkoló 

kialakítására is sor kerül. 

A felújítás nagy részét a Győri Egyházmegye finanszírozza, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával együttműködésben. 

 
Forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/folytatodnak-felujitasi-munkalatok-gyori-egyhazmegye-

karitaszkozpontjanal 

 

 

 

Mekkora egy rokkantparkoló? 
 

Szabálytalan voltam, megbüntettek, kifizettem. De talán azzal, hogy elmesélem a 

történteket, más már körültekintőbb lesz, és így nem repül ki a zsebéből 50, esetleg 100 

ezer forint. 

 

Budapesten, a XI. kerületben, a Bocskai úton lakunk. Itt van a 4-es metró Újbuda központ 

nevű megállója, a 4-es villamos végállomása, de megáll itt a 17-es, a 41-es, a 47-es és a 48-as 

villamos, valamint buszok is. Forgalmas környék. A kerületben fizetős a parkolás, de van 

néhány utca, ahol ingyen meg lehet állni. Ilyen a Bocskai út, a folytatása, az Október 23. utca, 

és a Fehérvári út. Ezekben az utcákban ezért nem csak azok parkolnak, akik itt laknak, hanem 

azok is, akiknek a környéken van dolguk, és nem szeretnének fizetni, vagy a környező 

utcákban albérlők, de nincsenek bejelentve, ezért nem jár nekik ingyenes parkolás a saját 

utcájukban. Forgalmas időszakban akár 20-30 percbe is telik, mire megürül egy hely. 

 

Tavaly felújították a Bocskai utat. Az aszfaltozástól a földmunkán át faültetésig mindenféle 

munka volt. Nem bosszankodtam a zaj- és pormennyiségen, azon, hogy a házból kilépve 

rögtön saras lesz az ember cipője, azon sem, hogy a felújítás alatt még az addiginál is 

kevesebb a parkolóhely. A tudat, hogy szebb és jobb lesz a környék, könnyedén felülírta 

bennem a kellemetlenségeket. Az átépítés során nem a korábbi parkolási rendet állították 



vissza, hanem kis térköves szigetekkel határolták be a parkolóhelyeket, így a halszálka helyett 

sok helyen csak egymás mögé lehet beállni. Még kevesebb lett a parkoló. 

 

Egyik szombat éjszaka későn értünk haza, szokásosan forgattuk a fejünk, hol van egy üres 

hely. Az utca elején, a buszmegálló után, két halszálkában álló autó után volt még egy hely, 

beálltunk. Vasárnap nem autóztunk, hétfőn, munkából hazaérve találtam egy kis papírt a 

szélvédőn. Igen, kitalálták, rokkant helyen álltunk meg, 50 ezerért. Visszasétálva a 

buszmegállóban meg is találtam a kis táblát, rajta a piktogrammal. Aztán a kis kiegészítő 

táblára irányult a figyelmem: az úttal párhuzamosan lehet csak ide állni. Ekkor konstatáltam, 

hogy mozgáskorlátozott parkolóhelyek is elköltöztek a felújítással, és ami eddig három autó 

parkolója volt, most egyetlen rokkant hely lett. 

 

Azon már nem is akadtam fenn, hogy nincs felfestve, tudjuk, hogy nem kötelező, éppen ezért 

csak azt kértem a kerületi közterületfelügyelet telefonos munkatársától, hogy mondja meg 

nekem, mekkora hivatalosan egy rokkant parkolóhely. Akkor még azt gondoltam, biztosan 

kisebb lesz a hivatalos méret, mint ez a 8 méteres (!) hely, ahol hárman parkoltunk, így a 

fotók alapján erre hivatkozva fellebbezek majd, hogy mérsékeljék a büntetésem 15 ezerre a 

parkolási rend be nem tartása miatt. A közterületfelügyelet munkatársa azonban nem tudott 

választ adni, azt mondta, az általam kért információ benne van a KRESZ-ben. Nem találtam, 

ezért felkerestem Pető Attilát, a Kreszprofesszort, segítsen megtudni, mekkora is egy rokkant 

parkoló hivatalosan. Tőle a következő választ kaptam: 

 

„Sajnos a KRESZ nem említ a mozgáskorlátozott hely méretével kapcsolatban semmit, bár azt 

sem írja elő, hogy csak személygépkocsival szállítható ilyen személy, akár teherautóval is 

lehet érkezni, akár parkolni is. A VIII. kerületi közteresektől egyszer kértem egy félhivatalos 

állásfoglalást, ők azt írták, 6 métert tekintenek számítási alapnak. Ez megfelel egy mai átlagos 

személykocsi méretének, plusz annyi helynek, hogy be is, ki is tudjon állni.” 

 

Ekkor vált világossá, hogy nincs értelme a fellebbezésnek. Hiába a 8 méter hosszú hely, ha 

nincs felfestés, a rokkant hely addig tart, ameddig a közteres megítéli. Fellebbezés esetén ha a 

rendőrség is szabálytalan parkolást állapít meg, ráadásul 50 ezerről 100 ezer forintra ugrik a 

büntetés. 

 
forrás: http://totalcar.hu/magazin/kozelet/2017/02/13/mekkora_egy_rokkantparkolo/ 

 

 

 

Caritas: felfüggesztette a minisztérium a szociális szolgáltatásokat nyújtó 

szervezetek támogatását - a Transindex.ro portálról 

 
A Gyulafehérvári Caritas szerint a munkaügyi minisztérium felfüggesztette februárra 

az otthoni beteggondozási program támogatásának folyósítását, az intézkedés nyomán 

több mint 1.000 személy ellátása kerül veszélybe.  

http://dex.hu/x.php?id=totalcar_magazin_cikklink&url=http%3A%2F%2Ftotalcar.hu%2Fmagazin%2Fvelemeny%2F2015%2F07%2F22%2Frokiparkolo_haztajiban%2F
http://dex.hu/x.php?id=totalcar_magazin_cikklink&url=http%3A%2F%2Ftotalcar.hu%2Fmagazin%2Fvelemeny%2F2014%2F09%2F30%2Fegy_parkolas_szazezer%2F
http://dex.hu/x.php?id=totalcar_magazin_cikklink&url=http%3A%2F%2Ftotalcar.hu%2Fmagazin%2Fvelemeny%2F2014%2F09%2F30%2Fegy_parkolas_szazezer%2F
http://transindex.ro/


Péter György, a Caritas szociomedikális részlegének igazgatója pénteken úgy nyilatkozott az 

AGERPRES hírügynökségnek, hogy a döntés előzmény nélküli, konzultálás nélkül döntöttek, 

ez pedig nemcsak a rászorulókat, hanem az egyesület munkatársait is negatívan érinti, akik 

így munkahely nélkül maradhatnak.  

 

"A távozóban lévő kormány a 2017-es évre jóváhagyta a támogatást a szociális 

szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, alapítványok számára. A mostani kormány, Olguţa 

Vasilescu asszonnyal, felfüggesztette februárban ezt a támogatást. Ez azt jelenti, hogy az 

alkalmazottaink 20 százalékát el kell bocsátanunk, és csökken a gondozottak száma is.  

 

Ez egy általános helyzet, az ország összes szolgáltatóját érinti, és nem hivatalosan úgy 

értesültem, hogy ezt a februári csökkentést egész évre meghosszabbítanák" - nyilatkozta Péter 

György. Az igazgató szerint a Caritas ápolói körülbelül 5.000 háztartásba látogatnak el 

Hargita, Kovászna, Maros, Brassó, Hunyad és Fehér megyékben is, ahol 6.500 idős, 

fogyatékos, krónikus vagy ágyhoz kötött beteget ápolnak.  

 

Ezeknek a személyeknek nemcsak a gyógyulásban segítenek az ápolók, hanem a ház körüli 

teendőkben, bevásárlásban is. Az idézett forrás szerint a munkaügyi minisztérium döntése 

miatt több mint 1.000 személy esik el a szolgáltatásoktól, akik nem tudják fedezni teljes 

mértékben a költségeket. Péter György elmondta, az otthoni beteggondozás támogatásában az 

állami finanszírozás mellett a helyi önkormányzatok is segítenek, illetve az összeg egy részét 

maguk az érintettek állják, az állami finanszírozás kiesése azonban nagy hiányosságokat fog 

eredményezni a program folytatásában.  

 

"Én többször hangsúlyoztam, hogy az lenne a megoldás, ha a munkaügyi minisztérium nem 

avatkozna bele, hanem a helyi önkormányzatok számára utalják a szociális gondozásra szánt 

összegeket (...) így nem lehet felépíteni egy szolgáltatást, mert folytonosságot kell 

biztosítanunk, nálunk pedig évről évre változik minden. Így nem lehet!  

 

A szenvedő személyek pedig nem vonulhatnak utcára tüntetni, mert otthon vannak, ágyhoz 

kötött betegek. Az ő sorsuk senkit sem érdekel" - magyarázta Péter György. (agerpres) - a 

Transindex.ro portálról 

 
forrás: http://itthon.transindex.ro/?hir=45916 

 

 

 

Suha Mikinél elhivatottabb sportoló kevés van 

 
Fejben dől el” – posztolta az alábbi videót Pruzsina István, a Honvéd kajak-kenu 

szakosztályának edzője, Suha Miklósról, aki épp a napi erősítését hajtotta végre. 

 
Miklós tizenöt esztendővel ezelőtt szenvedett balesetet és kerekesszékbe kényszerült. Huszas 

évei elején járt ekkor. Mindig is sportolt, többnyire küzdősportokat űzte és a balesete után is a 

testedzés segítette át a legnehezebb időszakon. 

 

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában találkozott  Plecskó Lucával, aki 

lecsábította Angyalföldi SI Kajak-Kenu Szakosztályához. Úszással és általános erősítéssel 

kezdte, majd a vízi jártassági vizsga letétele után végre vízre szállhatott. 

Idővel versenyezni kezdett és a račicei Európa Bajnokságon bronzérmet akasztottak 

a nyakába. 

 

http://transindex.ro/
http://transindex.ro/


videó: https://youtu.be/E3TWo0eEBes 

 
forrás: http://24.hu/sport/2017/02/10/suha-mikinel-elhivatottabb-sportolo-keves-van/ 

 

 

 

Ide-oda raknak, hol rokkantnyugdíjas vagyok, hol rehabilitációs ellátásra 

jogosult 

 
2008. óta vagyok megváltozott munkaképességű. 2011 márciusában véglegesítettek mint 

rokkantnyugdíjast. Ugyanebben az évben december táján mindenféle felülvizsgálat 

nélkül visszatettek rehabilitációs ellátásba. Már akkor fel voltam háborodva, milyen 

alapon bírálták felül annak az orvosi bizottságnak a döntését, akik megállapították, 

hogy véglegesen rokkantnyudíjas vagyok, mivel a betegségem nem rehabilitálható. 2016 

januárjában kelt levélben értesítettek, hogy a továbbiakban ismét rokkantsági 

ellátásban részesülök, mivel az öregségi nyugdíj betöltéséig nincs már öt évem. Ezzel 

kapcsolatban lenne kérdésem. Ki fogja nekem megtéríteni az öt év folyamán felmerült 

plusz utazási költségemet, ami nem kevés összeg? Tisztában vagyok vele, hogy össze-

vissza hoznak különböző törvényeket és azzal is, hogy legkevésbé érdekli a 

törvényhozókat, hogy milyen következményekkel jár egy ilyen döntés. Olvastam a 

minap, hogy kormányrendelet írja elő azt, hogy rokkantnyugdíjasok részére havonta 

6375ft/hó jár, hol és milyen formában lehet ezt igényelni? 

 
Amit Ön említ, az az úgynevezett súlyos fogyatékossági adókedvezmény, amely a komplex 

minősítéstől és rehabiliációs/rokkantsági ellátástól teljesen független. 

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja törvény) 40.§ (1) 

bekezdése szerint az összevont adóalap adója csökkenthető, amennyiben az adófizető igazolja 

a súlyos fogyatékosság fennállását. 

 

Amennyiben a magánszemély jogosulttá válik a személyi kedvezményre, akkor a fogyatékos 

állapot kezdő napjának hónapjától, az állapot fennállása alatt havonta - az adóévben érvényes 

- havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összegű adókedvezményben részesül. A 

jogosultnak tehát 2017-ben tehát havi 6375 forinttal csökken adóalapja. 

 

Pontos BNO kódok ismeretének hiányában sajnos nem tudom Önnek megmondani, hogy 

jogosult-e az adókedvezmény igénybevételére. A súlyos fogyatékosságnak minősülő 

betegségekről a 335/2009. (XII. 29.) kormányrendelet rendelkezik. 

 

A betegségeihez tartozó BNO kódok alapján ebben a listában ellenőrizheti, hogy jogosult-e az 

adókedvezményre. Amennyiben BNO kódjai Ön számára sem ismertek, kérem keresse fel 

háziorvosát, aki részletes felvilágosítást tud adni erre vonatkozólag. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/ide-oda-raknak--hol-rokkantnyugdijas-vagyok--hol-rehabilitacios-ellatasra-

jogosult-20170213.html 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/E3TWo0eEBes
https://www.hrportal.hu/bno.html


 

 

Összegszerűen mennyit lehet keresni rokkantellátás mellett? 

 
Miért nem tudja senki forintban leírni, hogy mennyi az az összeghatár havonta, amit a 

rokkantellátásban részesülő emberek kaphatnak. Nem a 150%-ra vagyok kíváncsi, 

hanem a kereshető forintra, nettó vagy bruttó. 

 

2017-ben a bruttó minimálbér 127.500 forint, a nettó 84.788 forint. Ennek megfelelően: bruttó 

keresetkorlát: 191.250 forint, nettó keresetkorlát: 127.182 forint. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/osszegszeruen-mennyit-lehet-keresni-rokkantellatas-mellett-20170213.html 

 

 

 

Nem kapok rehabilitációs ellátást, mert táppénzen vagyok? 

 
2016-ban megtörtént a komplex minősítése, mely szerint jogosult vagyok a rokkantsági 

ellátásra. A döntés: polycystás vese és tömlős májbetegség. Egészségi állapot 28%, 

egészségi állapot véleményezhető 2016. dec. 16. naptól. Össz-szervezeti 

egészségkárosodás: 72%, minősítés D. Rehabilitálhatóság: rehabilitációs javaslat szerint 

Rehabilitációs javaslat: Kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható. Most jön a 

problémám: mivel én táppénzen vagyok (azt írták - keresőtevékenységet végez; 

rendszeres pénzellátásban részesül), így elutasították a kérelmem, melyben azt írták, 

hogy igényelhetem amennyiben a keresőtevékenységem megszűnik és csatolom a 

megszüntető igazolást , tartozási kivonatot, 2016-2017. évi jövedelem igazolást. 

Kérdésem: nincs más megoldás, biztos, hogy fel kell mondanom a munkahelyem( 

iskolatitkárként dolgoztam)? Ha igen, akkor mikor kell felmondanom és mennyi ideig 

nem dolgozhatok? Ugye igényelhetem a közgyógyot is? Adóelőlegnél a személyi 

kedvezmény is igényelhetem?A tartós betegséget kell bejelölni? 

 

Az alábbira kell ügyelnie az ügye kapcsán. 

 

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

törvények módosításáról" alapján: 

 

"Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. 

életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott 

munkaképességű személy), és aki 

 

a) a kérelem benyújtását megelőző 

 

aa) 5 éven belül legalább 1095 napon át, 

 

ab) 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 

 

ac) 15 éven belül legalább 3650 napon át 

 

a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt; 

 

b) keresőtevékenységet nem végez és 



 

c) rendszeres pénzellátásban nem részesül." 

 

Tehát azon a napon, amikor ellátás iránti kérelmet terjeszt elő a hatóságnál, igazolnia kell, 

hogy keresőtevékenységet nem végez. 

 

Közgyógyellátást igényelhet - ha alanyi jogcímen nem is, de esetleg normatív vagy 

méltányossági alapon jogosult lehet rá. 

 

A súlyos fogyatékossági adókedvezmény a komplex minősítéstől és rehabiliációs/rokkantsági 

ellátástól teljesen független: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja 

törvény) 40.§ (1) bekezdése szerint az összevont adóalap adója csökkenthető, amennyiben az 

adófizető igazolja a súlyos fogyatékosság fennállását. 

 

Amennyiben a magánszemély jogosulttá válik a személyi kedvezményre, akkor a fogyatékos 

állapot kezdő napjának hónapjától, az állapot fennállása alatt havonta - az adóévben érvényes 

- havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összegű adókedvezményben részesül. A 

jogosultnak tehát 2017-ben tehát havi 6375 forinttal csökken adóalapja. 

 

Pontos BNO kódok ismeretének hiányában sajnos nem tudom Önnek megmondani, hogy 

jogosult-e az adókedvezmény igénybevételére. A súlyos fogyatékosságnak minősülő 

betegségekről a 335/2009. (XII. 29.) kormányrendelet rendelkezik. 

 

A betegségeihez tartozó BNO kódok alapján ebben a listában ellenőrizheti, hogy jogosult-e az 

adókedvezményre. Amennyiben BNO kódjai Ön számára sem ismertek, kérem keresse fel 

háziorvosát, aki részletes felvilágosítást tud adni erre vonatkozólag. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/nem-kapok-rehabilitacios-ellatast--mert-tappenzen-vagyok-20170213.html 

 

 

 

Öregségi nyugdíjba beleszámít a rehabilitációs ellátás mellett végzett 

munka? 

 
Rehabilitációs ellátás mellett végzett munka beleszámít-e az öregségi nyugdíjba? A 

másik kérdésem, hogy 1999 decembertől 2012-ig rokkantnyugdíjas voltam, mellette 

dolgoztam. Az így végzett munka nem számít az öregségi nyugdíjba? 

 

A szolgálati időként elismerhető időszakok általános szabálya szerint szolgálati időnek 

minősül a nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett időszak, azaz minden olyan időtartam, amely alatt 

szerzett keresetből nyugdíjjárulék fizetése történt. 

 

Ebből a szempontból a megváltozott munkaképességű személyek részére adható kétféle 

ellátás, a rehabilitációs ellátás, illetve a rokkantsági ellátás nem egyforma. 

 

Rehabilitációs ellátás: a rehabilitációs ellátásból nyugdíjjárulék levonása történik, ezért az 

ellátás folyósításának időtartama szolgálati időnek minősül. 

 

Rokkantsági ellátás: a rokkantsági ellátás összegéből nem történik nyugdíjjárulék levonás, 

ezért az ellátás folyósításának időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. 

 

Természetesen azok az időtartamok, amelyek során az ellátás mellett keresőtevékenységet 

https://www.hrportal.hu/bno.html


folytatunk, és keresetből az általános szabályok szerint nyugdíjjárulék fizetés történik, 

szolgálati időnek minősülnek. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/oregsegi-nyugdijba-beleszamit-a-rehabilitacios-ellatas-mellett-vegzett-munka-

20170213.html 

 

 

Az angol sztárcsapat ad erőt a kerekesszékes fiúnak 

 
A 11 éves Samuel találkozhatott a Manchester United sztárjaival, akik inspirálják őt. 

 
Egészen megható videó látott napvilágot egy kerekesszékes kisfiúról, Samuelről. 

 

 
 
 Manchester United szurkoló ellátogathatott a csapat edzőközpontjába, ahol többek között De 

Geával, Pogbával és Ibrahimoviccsal is találkozhatott. A spanyol kapustól még egy kesztyűt 

is kapott, amelyet egyik meccsén használt a hálóőr. 

 

videó: https://youtu.be/-eQ2h13twNQ 

 
Samuel elmondta, hogy a manchesteri játékosok inspirálják őt és ezért mondogatja mindig 

magának, hogy soha nem szabad feladni. 

 
A videót Mario Balotelli is megosztotta Instagram oldalán. Az olasz focista azt írta hozzá, 

hogy soha nem volt United szurkoló, mindig a City-nek drukkolt, de az ilyen videók 

túlmutatnak a futballon. 

 
forrás: http://sport365.hu/nemzetkozi-foci,angol-foci,az-angol-sztarcsapat-ad-erot-a-kerekesszekes-fiunak-

,95432 

 

http://sport365.hu/nemzetkozi-foci,angol-foci,az-angol-sztarcsapat-ad-erot-a-kerekesszekes-fiunak-,95432
https://youtu.be/-eQ2h13twNQ


 

 

 

Saját otthonban laknak, fizetésért dolgoznak 

 
SZABADSZÁLLÁS | Támogatott lakhatásmodell keretében él és dolgozik hat értelmi 

sérült fiatal Szabadszálláson. 

 
Közös otthonukban múlt szombaton fogadtak először látogatókat, a négyhónapos program 

nyílt napján. A Strázsa Otthon csinos portáján is látszik az ott élők igyekezete, a benti terek 

pedig elsőre elárulják: itt fiatalok élnek. Liza, Rita, Roli, Zsolti, Sanyi és Zsolesz korábban a 

városhoz közeli Stárzsa Tanyán kóstoltak bele az önálló életbe és a dolgos mindennapokba. 

Most újabb lépést tettek: adaptált lakhatás keretében szokják a felnőtt életet. 

 

 
Hat fiatal élhet önálló életet a Strázsa Otthonban 

 

A fiatalok január 8-án költöztek be a Strázsa Otthonba, innen járnak dolgozni a Strázsa-

tanyára. – Az otthonban négy szoba van, valamint konyha, nappali, az alagsorban 

mosókonyha és gardrób, az épület körül nagy kert és udvar – mutatta be a Strázsa Otthont 

Némethné Horváth Beáta, a Strázsa Szociális Szövetkezet vezetője. – Fiataljaink innen járnak 

dolgozni a Strázsa-tanyára, és végzik azokat a munkákat, amiket korábban a Strázsapróbák 

keretében már gyakoroltak. A fiúk az erdei munkálatokban és az állatgondozásban 

segédkeznek, a lányok házimunkát végeznek és kézműveskednek. Valamennyien főállású 

munkaviszonyban vannak nálunk, így ezúttal fizetést is kapnak. 



A támogatott lakhatásmodell egy védett, de nem steril mikrokörnyezet, amely igyekszik teljes 

mértekben modellezni egy „átlagos” felnőtt mindennapjait. A Strázsa Otthonbéli együttélés 

rengeteg élménnyel, összetartó közösséggel és jövőképpel is szolgál a fiataloknak. A projekt 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatásával és az FSZK (Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.) együttműködésével valósul meg. 

A szülők is bíznak bennük 

A nyílt napon a fiatalok szülei is jelen voltak. Erika elmesélte, hogy Zsolt fia már tavaly is 

hónapokat töltött a Strázsa-tanyán. Ennek nyomán számos pozitív változást tapasztalt a 

Williams-szindrómás fián. Egyrészt önállóbb lett és barátokra talált, másrészt odahaza is 

gyakorolja, amit a strázsásoktól tanult: elpakol maga után, odafigyel a környezetére, jobban 

beosztja az idejét. Az édesanya teljes mértékben megbízik a program szervezőiben, legyen 

szó a szükséges gyógyszerek adagolásáról vagy a fia érdeklődési körének bővítéséről. 

forrás: http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/sajat-otthonban-laknak-fizetesert-dolgoznak-708337/ 

 

 

 

Rétvári: kormányzati intézkedések a sajátos nevelési igényű gyerekek 

megfelelő ellátása érdekében 

 

A kormány több intézkedést is tett, hogy a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek 

megkapják azt a szakmai segítséget, ellátást amire szükségük van - válaszolta az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára Bangóné Borbély 

Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő kérdésére. Rétvári Bence példaként említette két 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)-projekt kidolgozását 11,5 

milliárd forint értékben. 

 
Az államtitkár az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában kitért arra, hogy 2013-tól 

átszervezték a teljes pedagógiai szakszolgálati feladatellátást, s így minden megyében létrejött 

egy megyei pedagógiai szakszolgálati intézmény, amely az ellátást biztosítja, és minden 

járásban létrejöttek tagintézmények; ott is, ahol eddig nem volt ilyen. A koncepció célja a 

minél teljesebb feladatellátás volt, egységes irányítás mellett, egységes eljárásrendek és 

szakmai protokollok, egységes informatikai nyomonkövető rendszer alkalmazásával - tudatta 

a parlamenti államtitkár. 

 

Hozzátette: az utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózatok szabályozásának előkészítése 

2014 őszén kezdődött meg. Először a keretszabályok pontosítása történt meg; ezek 2015 

januárjában léptek hatályba. Ezt követően kezdte meg működését egy szakmai és kormányzati 

munkacsoport a részletszabályok kidolgozása érdekében; a szabályok 2017 januárjában léptek 

hatályba. 

 

2013 novemberében - a szakképzés átalakításától - megkezdődött a középsúlyos értelmi 

fogyatékos tanulók gyakorlati képzését megvalósító készségfejlesztő speciális szakiskolák 

tartalmi megújítása. Az életre hívott, az Emmi és az NGM által koordinált, szakmai és 

kormányzati tagokból álló munkacsoport munkájának eredményeképpen megszületett az új 

koncepció, és a hozzá tartozó 18 új kerettanterv; ezek szeptember 1-jén válnak kötelezően 

alkalmazandóvá. 



 

Az ellátás szakmai megújítása, átfogó helyzetkép készítése érdekében 2015 januárjában 

ágazatközi munkacsoport jött létre, melyben az Emmi több államtitkársága és 

háttérintézménye, valamint a szakmai szervezetek is képviseltették magukat. A munkacsoport 

tevékenységéhez kapcsolódva két EFOP-projektet dolgoztak ki, összesen 11,55 milliárd forint 

keretösszeggel. 

 

Az ellátás teljes körűvé tétele érdekében előbb levélben, majd személyesen egyeztettek a 

gyógypedagógus- és konduktorképző intézmények, majd az Oktatási Hivatal képviselőivel a 

képzési keretszámok emelése érdekében. 

 

Az állami intézményfenntartó központ képviselőivel egyeztetést indítottak a Klebelsberg 

Ösztöndíj kiterjesztésének lehetőségéről, majd pedig kérték és megkapták a Klebelsberg 

Ösztöndíj Bizottság támogatását. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben megjelent, hogy ha a pedagógus munkakör 

megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor - 

legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként - alkalmazható az is, aki 

a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és 

szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette - mutatott rá a parlamenti 

államtitkár. 

 
forrás: 

http://webradio.hu/hirek/belfold/retvari_kormanyzati_intezkedesek_a_sajatos_nevelesi_igenyu_gyerekek_megfe

lelo_ellatasa_erdekeben 

 

 

 

 

Adományokat osztottak Udvarhelyen a betegek világnapján 

Tizenegy szociális tevékenységekkel foglalkozó civil szervezetnek hatszáz, főképp helyi 

termelők által készített termékekből álló élelmiszercsomagot osztottak szét Udvarhelyen 

pénteken, a betegek világnapja alkalmából a polgármesteri hivatal szervezésében – 

tájékoztatnak a városháza közösségi oldalán. 

 
Az almát, meggykompótot, baracklekvárt, házi csokoládét, mézes pogácsát, nápolyi szeletet 

és üdvözlőkártyát tartalmazó csomagokból a betegek mellett hajléktalanok, fogyatékkal élő 

gyerekek és felnőttek is kaptak. A rövid kommünikében hangsúlyozzák: „a városvezetés 

feladatának tartja, hogy folyamatosan odafigyeljen minden szociálisan hátrányos helyzetű 

székelyudvarhelyi lakosra, a társadalomba történő minél eredményesebb integráció 

érdekében”. 

Adományokat kapott az Orbán Alapítvány Bice-Bóca csoportja, a Szent Ferenc Egyesület, a 

Pro Down Alapítvány, valamint a Pro Autist Alapítvány növendékei, a Never Give Up! Soha 

ne add fel Alapítvány mozgássérült tagjai, a Nyugdíjas Önsegélyző Pénztár, a Diakónia, a 

Szent Lukács Központ, illetve a Caritas otthon gondozott betegei, a Mallersdorfi apácarend 

rászoruló gondozottjai, valamint a hajléktalanszálló lakói. 

forrás: http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/adomanyokat-osztottak-udvarhelyen-a-betegek-vilagnapjan 

 

 



 

 

Így kapható többletpont a felvételin fogyatékosságért 

Hogyan kell megfelelően igazolni a fogyatékosságot? 

A fogyatékosság többféle lehet, ám ezt mindenképp hivatalos iratokkal kell igazolni. 

Fontos, hogy a tartós- vagy krónikus betegség nem tartozik bele ebbe a körbe, azért pluszpont 

nem adható. A tanulási nehézséggel szinten ez a helyzet, ezek nem számítanak 

fogyatékosságnak. 

A fogyatékosság csak részletes szakértői véleménnyel igazolható. Ennek minden esetben 

tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését, illetve a BNO-kódját, mely a fogyatékosság 

pontos beazonosítására szolgál. 

Ki állíthat ki szakértői véleményt? 

A szakértői véleményt  a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága 

(illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei) készíti el a 

tanuló komplex vizsgálata alapján. 

Ha valaki már nem tanuló, akkor a lakóhely szerinti megyei kormányhivatal megyeszékhely 

szerinti járási hivatalánál kérhető szakvélemény. 

A szakértői véleményről részletesen a Felvi ír. 

Fogyatékosságért legfeljebb 40 többletpont kapható. 

Az idei felvételivel kapcsolatban minden cikket megtalálsz itt. 

 
forrás: 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2017/2/14/Igy_kaphato_tobbletpont_a_felvetelin_fogyat_926TOR#utm_sour

ce=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2017_2_14 

 

 

 

 

Eltűnt a pénz, bajban a vasi mozgássérült sportolók, de mi köze ehhez az 

Őrvidék Háznak? 

 
Egy buszról is fura hírek keringenek, a Vasakarat SC tagjai versenyekre is kevesebbet 

jártak. Utánajártunk, mi is történt a nagymúltú szombathelyi egyesülettel. 

 

 

 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2017A/3_dokumentumok/33_tobbletpont/337_fogyatekossag
http://eduline.hu/cimke/felv%C3%A9teli+2017


 

 

Makrai Ferenc 30 évig vezette a Mozgássérültek Vasakarat Sportklubját, egy éve lejárt a 

legutóbbi négyéves mandátuma, tovább már nem akarta vállalni az egyesület irányítását. Most 

kétségbeesve hívta szerkesztőségünket, mert úgy látja, amióta lemondott, és az 

ŐrvidékHázhoz köthető emberek vették át az egyesület felett az irányítást, kicsúszott a 

Vasakarat SC alól a talaj. Állítja, eltűnt egymillió forint, legalábbis nem tudni, mi lett a 

pénzzel. Egy buszról fura hírek keringenek, ami elvileg az egyesületé, de mégsem. 

Megpróbáltunk utánajárni, mi is történt az elmúlt évben a Vasakaratnál. 

De kezdjük a legelején, a Vasakarat SC-t 1973-ban alapították, harmadik mozgássérült 

egyesületként az országban 

A megalakulásban jelentős szerepet játszott néhai Solymos Endre, aki négy végtagra 

sérültként nemcsak remekül biciklizett, hanem hihetetlen lelkesedéssel szervezte a csapatot, ő 

gyűjtötte össze saját Trabantján a sporttársait, hogy részt tudjanak venni a versenyeken. 

Akkoriban volt, hogy hatvan tagot is számláltak. Az elmúlt évtizedekben is harmincan jártak 

az egyesülethez, sokféle ágban segítették a mozgáskorlátozottak sportolási lehetőségét, volt 

atlétika, pingpong, sakk, és a bocca nevű játék. 

Makrai Ferenc tavaly 30 év után mondott le 

Ahogy meséli, elfáradt, ezért is keresték a megoldást, ki vehetné át az egyesület felett az 

irányítást. De a tagok közül senki sem akart elnök lenni. Egy másik tag úgy emlékszik vissza, 

hogy egy másik civil egyesületi vezető, aki náluk könyvelt, biztatta őket, hogy ha 

csatlakoznak a Hende Csaba érdekeltségi köréhez tartozó ŐrvidékHázhoz, akkor jobban 

kapnak majd az önkormányzattól anyagi támogatást. 

 
A korábbi elnök, Makrai Ferenc, aki 30 év után mondott le 

 

http://www.nyugat.hu/tartalom/kep/547002


 

 

Felvették hát velük a kapcsolatot, így lett egy évvel ezelőtt, a tisztújítás után a 

mozgáskorlátozottak sportegyesületének elnöke egy friss tag, Giczy József, aki maga nem is 

mozgássérült. Az elnökségbe beválasztották Farkas Csabát, az Őrvidékház vezetőjét, ő lett a 

Vasakarat titkára, és Gaál Sándort (Farkas helyettesét), ő az egyesületnél elnökhelyettes lett. 

Egyikőjük sem volt eddigi életében Vasakarat-tag, nem is mozgáskorlátozottak. Az elmúlt 

évben pedig gyakorlatilag ők vezetik az SC-t. 

Ha vezetik – teszi hozzá Makrai Ferenc, a tagok közül ugyanis rajta kívül is többen arra 

panaszkodnak, hogy amióta átvették az „őrvidékházasok” az irányítást, azóta se pénz, se 

posztó. Egy éve még igazoltan egymillió forintjuk volt a bankszámlán, ebből mára semmi 

sem maradt. Vagyis nem tudják, mennyi maradt. Tudomásuk szerint nem pályázott senki új 

forrásokra, hiába volt tavaly Szent Márton éve, ők ebből egy fillér pluszt nem láttak. 

Pedig – jegyzik meg a régi tagok - csak az ŐrvidékHázhoz közel álló Szülőföld Alapítvány 

(pályáztatás nélkül) 68 millió forintot kapott, hőlégballonversenytől a sörfesztiválon át 

könyvbemutatókra ebben az ominózus jubileumi Szent Márton Évben. 

A régi tagok nem értik, mire folyt el egymillió forint, amikor 2016-ban szinte alig vettek 

részt sportrendezvényeken 

Elmaradtak az edzések, a heti egyszeri közös tekézés, évtizedek óta kijártak nemzetközi 

versenyekre, azok is elmaradoztak, ha mentek, az új vezetőség akkor is az utolsó pillanatban 

értesített pár tagot. Tavaly, a tagok információi szerint, a mozgássérültek sportegyesülete egy 

fillért nem kapott az önkormányzattól, legalábbis a régiek így tudják. Versenyekre is alig 

tudtak elmenni, közölték velük az új vezetők, nincs miből, elfogyott a pénz. Mesélik, 36 év 

után az első olyan év volt a tavalyi, amikor a muraszombati egyesületet nem hívhatták vissza. 

Eddig minden évben kétnapos versenyt rendeztek a szlovénekkel. Több mint 20 év után 

megszűnt a kapcsolat az osztrák testvéregyesülettel is, azzal, hogy a kapfenbergi mozgássérült 

egyesület hiába hívta meg őket, nem mentek ki, és nem is hívták őket vissza. 

 

Hiába kérték az új vezetést, hogy szervezzenek versenyeket, pénzhiányra hivatkozva rendre 

nem történt semmi. Szeptemberben ígértek az új vezetők egy versenyt Vépen, aztán 

lemondták, azzal, hogy majd később rendezik meg. Azóta sem tartották meg. 

December elején tartottak egy taggyűlést, amin az elnökön, az ŐrvidékHáz-tagokon túl még 

hárman jelentek meg a régiek közül. Nem tudják, szóltak-e egyáltalán a többieknek. A 

vezetőség ott jelentette be, hogy kaptak egy buszt, amit – ahogy Makrai emlékszik - állítólag 



a vasegerszegi Szent Miklós Idősek Otthonának adtak, egy magánkézben lévő intézménynek. 

Nem értik miért, hogyan kapcsolódnak ők ehhez a létesítményhez. Kérték akkor az új 

alapszabályt, de azóta sem látták. 

Következő lépésként, nemrég a tagok közül 16-an hivatalos levelet írtak az elnöknek, hogy az 

egyesület hívjon össze egy rendkívüli közgyűlést. Az alapszabály szerint az egyesületi tagok 

egyharmada ezt kezdeményezheti. Itt szeretnék hallani a vezetőség éves beszámolóját, látni a 

gazdasági elszámolást, és megkapni a választ az alábbi kérdésekre: 

- Hova lett az egymillió forint? 

- Ki kapta buszt, és miért került Vasegerszegre? 

Az új elnök, Giczy József szerint ez egy nehéz, átmeneti év volt 

Az ügyben megkerestük az elnököt, Giczy Józsefet is, aki elmesélte, egy éve azért vállalta el 

ezt a vezetői posztot, hogy tovább működhessen az egyesület, mert a régi elnök, Makrai 

Ferenc már nem vállalta, jelentkező sem volt. Azóta társadalmi munkában látja el ezt a 

feladatot, honoráriumot nem kap érte. A sporthoz annyi köze van, hogy sokáig atlétaként, 

majd edzőként tevékenykedett. A Vasakarathoz, meséli, úgy került, hogy edzőként több mint 

tíz éve segít egy soproni mozgássérült atlétát, akivel szép eredményeket értek el, nemzetközi 

szinten is. Az atléta közel tíz éve az egyesület színeiben sportol, de saját költségén versenyez. 

Ő viszont csak most, amikor elnökké választották, egy éve lépett be a Vasakaratba. 

- Az, hogy tavaly elnök lettem engem is váratlanul ért, nem voltak ilyen ambícióim, de 

szombathelyi ismerőseim felkértek rá, és én elvállaltam. A célom az volt, hogy segítsem őket 

a fennmaradásban. Úgy érzem, sikerült jó kapcsolatot kialakítanom a tagokkal, két-három 

emberrel jó barátságba is kerültem. Nemegyszer saját autómmal, máskor kölcsön kisbusszal 

mentem el a tagokért, és vittem el őket a versenyekre. Az utolsó két verseny kivételével 

mindig el is kísértem őket, sajnos legutóbbi alkalmakkor ez betegség és más elfoglaltság miatt 

elmaradt. 

- Hogy került az egyesület az Őrvidék Ház irányítása alá? 

- Én úgy tudom, az akkori elnök, Makrai Ferenc kereste meg az ŐrvidékHáz vezetését, hogy 

segítsenek, mert megszűnik a bérleti szerződésük, és nincs hová menniük. Ők vállalták, hogy 

segítenek, és adtak egy irodát a 11-es Huszári úti laktanyában. 

- A tagok szerint semmilyen gazdasági elszámolás nem történt ebben az egy évben. Nem 

tudják, mi lett azzal az 1 millió forinttal sem, amit egy évvel ezelőtt az új vezetőségnek 

átadtak. 



- Való igaz ez az első év, ezt közöltem annak idején a tagokkal is, a túlélésről szólt. Volt 

egymillió forint, amivel átvettem az egyesület irányítását, azt éltük fel ebben az évben. Ebből 

mentünk a versenyekre. Ennek költségei voltak, de fillérre pontosan el tudok számolni ezzel a 

pénzzel. 

- Állításuk szerint az elmúlt egy évben, amióta Ön az elnök, elmaradtak a 

mozgáskorlátozottaknak a szokott edzések, alig mentek versenyekre a tagok, mert 

állítólag nem volt rá pénz. 

- Vépen, ezt elintéztem, továbbra is eljárhatnának edzeni, de valamiért nem mennek. Minden 

versenyre elmentünk, amire akartunk. 9-10 ilyen eseményen vettünk részt 2016-ban. Ezt 

megnéztem, az előző években sem vettek részt több versenyen. A tagok szerettek volna még 

távolabbra is elutazni, Németországba, Ausztriába és Romániába is, de ezekre az utakra már 

nem maradt anyagi forrás. 

- A tagok nem tudják, az egyesület adott-e be pályázatokat, kaptak-e bármiféle 

támogatást az önkormányzattól, vagy bárhonnan ebben az évben. 

- Mindenhová, ahová lehetett beadtunk pályázatokat, de egyedül a Vas Megyei Közgyűlés 

elnökétől kaptunk 50 ezer forintot. Ennyi pénzből viszont nem tudtunk további versenyeken 

részt venni, sem emlékversenyt rendezni. Való igaz, 2016-ban szerettünk volna egy 

emlékversenyt is szervezni, az időpontot is kitűztük már, szeptember végére, a Szent Márton 

Év kapcsán pedig Szent Márton Kupának neveztük el. A kapott ajánlatok alapján 1,5 millió 

forintra lett volna szükségünk a megrendezéséhez. Kétszer is beadtunk rá pályázatot a 

szombathelyi önkormányzathoz, de egyszer sem nyertünk. Ennek ellenére idén mindenképpen 

szeretnénk megtartani ezt az elmaradt emléktornát. 

- Igaz, hogy kaptak pályázaton egy buszt, amit a vasegerszegi Szent Miklós Idősek 

Otthona használ? Egy magánintézmény. 

- Szó sincs erről, ha lenne, tudnék róla. A decemberi közgyűlésen annyi hangzott el, hogy 

talán végre idén sikerül valami megoldást találni a buszra. 

Hogyan és miért került kapcsolatba az ŐrvidékHáz a Vasakarattal? 

Az ŐrvidékHáznak – közli Gál Sándor, a mostani egyesületi alelnök - régi és mély kapcsolata 

van a Vas megyében található mozgássérült egyesületekkel, köztük a Vasakarattal is. 2015-

ben létrehozták és finanszírozzák az Őrvidék SC csörgőlabda csapatot, melyben látássérült és 

látásfogyatékkal élő emberek sportolnak. A csapat a Magyar Nemzeti Bajnokság 

másodosztályában 2016-ban az előkelő 3. helyezést érte el, jelenleg a tabella élén állnak. 

Ahogy meséli: 



- 2015. szeptemberében Szombathely város Fő terén rendeztük meg egy nagyszabású 

mozgássérült sportnapot, mely keretében nyolc sportág 11 csapata mutatkozott be. Az 

eseményen az alábbi mozgássérült sportágakat próbálhatták ki az érdeklődők: kerekesszékes 

kosárlabda, padlóhoki, bocsa, ülő asztalitenisz, szkander, csörgőlabda, élő csocsó, 

kerekesszékes akadályverseny. A bocsa bemutatót Krutzler Eszter olimpikon vezetésével a 

Vasakarat SC sportolói tartották meg. 

Makrai Ferencet is a fenti események szervezése-lebonyolítása közben ismerték meg. Ő a 

mozgássérült sportnap után fél évvel, segítséget kérve kereste meg őket. Gál Sándor így 

emlékszik erre vissza: 

- Azzal az indokkal kérte segítségünket Makrai, hogy az ő egészsége már nem engedi meg, 

hogy az egyesületet vezesse, illetve, hogy olyan ellentétek vannak az egyesületen belül, hogy 

sorban lépnek ki a tagok. Ha ez így folytatódik, az 1973 óta működő Vasakarat egy-két 

hónapon belül megszűnik. Amit még elmondott, hogy jelenleg a Rákóczi Ferenc utcában egy 

fűtetlen (ekkor februárt írtunk) 15 m2-es helyiségben ül egy közfoglalkoztatott státusszal 

rendelkező kolléganőjük, aki az egyesület könyvelés-előkészítését végzi. Azt is elmondta, 

hogy az egyesület átvételét már felajánlotta Oláh Jánosnénak (Mozgássérültek Vas Megyei 

Egyesülete), aki közgyűlés elé vitte a dolgot, de ott a Vasakaraton belüli belviszályok miatt 

elutasították az átvételét. 

 

Edzés a kivált szombathelyi egyesületnélFotó: Összetartás SE 

Később kiderült, hogy a Vasakarat 15 fiatal versenyzője is a belviszályok miatt távozott 

(későbbi Összetartás Egyesület), és e viszály legfőbb felelősének Makrai elnök urat jelölték 

http://www.nyugat.hu/tartalom/galeria/gal20140303135902
http://www.nyugat.hu/tartalom/galeria/gal20140303135902
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/osszetartas_se_mozgasserult_sport_egyesulet


meg. Az ŐrvidékHáz vezetése ezért úgy gondolta, hogy nem hagyhat veszni egy 42 éves, 

nagy múltú, egykor nagyon sikeres egyesületet és segítő jobbot nyújt: 

- A Vasakarat mozgáskorlátozott kolléganőjének a mi irodánkban egy felszerelt munkaasztalt 

biztosítottunk és (mivel a Rákóczi utcában a bérleményt felmondták) az egyesületi 

sporteszközök raktározását is lehetővé tettük egy általunk használt helyiségben. Ezek után 

Makrai összehívta az egyesületi közgyűlést és alapos indoklás után ő és titkára is lemondott 

posztjáról. Indoklásában az egészségi állapotára és a kilátástalan jövőre hivatkozott. A 

közgyűlés ezek után megválasztotta Giczy Józsefet elnöknek, majd az elhangzott javaslatokat 

mérlegelve, többségi szavazással Gál Sándort alelnöknek, Farkas Csabát pedig titkárnak. 

Az új elnökség köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy megpróbálja a szinte lehetetlent, 

mégpedig: megmenteni az egyesületet, stabilizálni az állapotát, majd újra felépíteni olyan 

szintre, hogy a múltjának megfelelő rangon tudjon majd újra működni. Így vágtunk neki a 

2016-os évnek. Sajnos Makrai elnök úr kijelentéseivel ellentétben nem működött közre az 

átadás-átvételben, azt sok esetben hátráltatta. Mivel az új elnök sokáig nem tudta átvenni az 

egyesület vezetését (nem kapott NAV hozzáférést, lemondó nyilatkozatokat), így a 2016-os 

év eleji pályázatokat sem tudta benyújtani. 

Az egyesületnek a kasszájában az átadáskor, teszi hozzá Gál,pontosan 752.000 forint volt. 

Mivel azonban pályázatok útján nem érkezett be pénz, csak ebből a közel egy millióból tudott 

az új elnök gazdálkodni: „Ez arra volt elég, hogy a sportolóink 2016-ban 10 versenyen tudtak 

részt venni. Ezeket a versenyeket Győrben, Pápán, Ajkán, Szlovéniában és Szlovákiában 

bonyolították le.” 

Gál Sándor szerint a legnagyobb fájdalom mégis az volt, hogy a „sok éves hagyományt meg 

kellett szakítanunk és forráshiány miatt nem tudtuk megrendezni egyesületünk legnagyobb 

versenyét, a nemzetközi Solymos kupát. Szombathely Megyei Jogú Város bizottságához már 

határidő után tudtuk csak beadni kérelmünket, ezért érthető, hogy nem tudtak már segíteni. A 

Vas Megyei Önkormányzat volt az egyetlen, ahova még időben tudtunk pályázni erre az 

eseményre. Ők meg is ítéltek 50.000 Ft támogatást, de mivel ez kevés volt az esemény 

megrendezéséhez, az elmaradt. Ezt az összeget visszautaltuk a Megyei Önkormányzat 

részére.” 

Az idei évben azonban, jelenti ki Gál, már éltek a pályázati lehetőségekkel és beadták a 

Nemzeti Együttműködési Alaphoz a Solymos kupa támogatási kérelmét. A kisbusszal 

kapcsolatban pedig- magyarázza - annyi hangzott el a közgyűlésen (jegyzőkönyv van róla), 

hogy: 



- Ha kiírják újra a Darányi Ignác pályázatot - vagy ehhez hasonlót - akkor mindenképpen 

beadjuk az igényünket egy gépjárműre, amivel versenyzőink eljárhatnak az idegenbeli 

megmérettetésekre akár kerekesszékkel is. Ilyen pályázatot a mai napig nem írtak ki, így nem 

is adhattunk be, tehát nem is nyerhettük meg, ebből következik, hogy nincs is semmilyen 

kisbusza az egyesületnek. Nagyon sajnáljuk, hogy az egyéni érdekek előtérbe helyezése miatt, 

bárki is ilyen rosszindulatú és alaptalan vádakkal illeti a jelenlegi vezetést. 

Az edzéslehetőségek Gál szerint ugyanúgy nyitva állnak a sportolók előtt, mint 

korábban, és a feltételek sem változtak. 

Az egyik feltétel korábban is az volt, hogy aki edzeni kíván este, annak délelőtt telefonon 

jelezni kell a terem tulajdonosa felé, és akkor nyitva hagyják az ajtókat: 

- Makrai úr egyszer, egy este ment oda, hogy ő edzeni szeretne, de nem telefonált oda 

délelőtt, így zárva találta a termet. Felénk ezt a sérelmét a másfél hónappal ezelőtti 

megbeszélésünkön jelezte. Ott őt mindenről tájékoztattuk - közli. 

Megtudtuk viszont, hogy a Vasakarat Egyesületnek nincs bérelt irodája az ŐrvidékHázban, 

titkárságát az ő kolléganőjük látja el személyes felajánlásból, társadalmi munkában. 

Az ŐrvidékHáznak - tudjuk meg, nem csupán a Vasakarattal, hanem számtalan más helyi 

egyesülettel van kapcsolata: „könnyebb lenne felsorolnunk azt, hogy a közel másfélszáz 

szombathelyi egyesület közül kivel nincs kapcsolatunk, mint azt, hogy kivel van.” 

Egy biztos, Vasakarat-ügyben folytatás várható 

Január végén a tagok egy harmada rendkívüli közgyűlést kezdeményezett. Amit, legutolsó 

információnk szerint február 18-ára össze is hívnak, már kimentek a meghívók. Az, hogy mi 

lesz a későbbiekben ezzel a nagy múltú egyesülettel, továbbra is kérdés. Az érintettek közül 

többen azt szeretnék, ha a két Vas megyei mozgássérült egyesület újra egy lehetne, mások azt, 

ha minden folytatódhatna a régi mederben, versenyekkel, szokott heti edzésekkel. 

forrás: http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/vasakarat_orvidekhaz_megszunes_balhe 
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