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Online vásárlók tízezrei támogatták a Máltai Szeretetszolgálat segítő 

programjait 
 

 

 

Egy év alatt csaknem tizenötmillió forint adomány gyűlt össze az online vásárlások során 

alkalmazott felkerekítésekből. A „Kerekítsd fel!” program idén is folytatódik. A Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat február 22-én sajtóközleményében számolt be a jótékonysági 

akcióról. 

 

 
KÉPGALÉRIA – klikk a képre! 

 

A „Kerekítsd fel!” programot meghatározó online kereskedőházakkal együttműködve vezette 

be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az interneten vásárlók így arra kapnak lehetőséget, 

hogy a fizetendő összeget kerek számra kiegészítve jótékony célokat támogassanak gyorsan 

és kényelmesen, az esetek nagy részében csupán kis összeggel. 

Egy év alatt csaknem tizenötmillió forint adomány gyűlt így össze. A „Kerekítsd fel!” 

programhoz csatlakozott online kereskedőházak oldalain több tízezren egészítették ki a 

vásárlások során fizetendő összeget, hogy az száz vagy ezer forintra végződjön, a 

különbözettel pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjait támogatták. 
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A Jegy.hu oldalon minden harmadik vásárló élt a kerekítés lehetőségével, ők rászoruló 

emberek kulturális programjaira ajánlották fel adományaikat. A 2016-ban összegyűlt 12,5 

milliós támogatásnak köszönhetően a Máltai Szeretetszolgálat több mint 6000 nélkülöző 

embernek szervezett programot, illetve vásárolt belépőjegyet, sok esetben a rászorulók 

helyszínre eljutását is biztosítva. A karitatív szervezet országos hálózata 130 különböző 

kulturális programot valósított meg, ennek során rászoruló családok, idős, fogyatékkal élő és 

hajléktalan emberek jutottak el színházba, múzeumba és koncertekre. A Bijo.hu vásárlói a 

mozgáskorlátozottak részére szervezett 2016-os balatoni tábor helyszínének 

akadálymentesítését támogatták. 

 

 
 

Az Egészségbolt.hu és a Szépségbolt.hu webáruházaiban összegyűlt adományokból többek 

között a szeretetszolgálat békásmegyeri családok átmeneti otthonának játszószobáját sikerült 

felújítani. Az Ebolt.hu vásárlói közül 4400-an járultak hozzá a hajléktalan embereket ellátó 

mozgó orvosi rendelő és a tüdőszűrőbusz modern orvosi eszközökkel való felszereléséhez. 

A Groby.hu vásárlói közül 28 ezren ajánlottak fel átlagosan 40 forintot, így 600 adag meleg 

étellel segítették a téli hidegben a hajléktalan embereket, nyáron pedig a mozgássérült fiatalok 

balatoni táborozását. 
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2017-ben számos új programot támogathatnak az online kereskedőházak vásárlói. A 

kerekítések összegével hozzájárulhatnak egy munkaterápiás műhely kialakításához a 

szeretetszolgálat fogyatékkal élő fiatalokat gondozó keszthelyi intézményében, rászoruló 

gyermekek zenei képzését támogathatják, segítséget nyújthatnak a Máltai Mentőszolgálatnak 

és a karitatív szervezet idősotthonaiban élőknek. Idén már a Gemini-Duo webáruházai és az 

Európai Utazási Biztosító Zrt. vásárlói is élhetnek az adományozás ezen lehetőségével. 
 

 

forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/karitativ-kerekitesek-2017-ben-is-online-vasarlok-tizezrei-tamogattak-

maltai-szerete 

 

 

 

 

A gyerekek minden esélyt megérdemelnek egy jobb jövőre 
 

 

A Szatmárnémetiben működő DRÄXLMAIER vállalat aktív részt vállal abban, hogy a 

speciális igényű gyerekek minél jobb ellátási körülményekhez juthassanak. 
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A Boldog Scheffler János Rehabilitációs Központ partnereként a vállalat anyagi támogatással 

járult hozzá számos speciális eszköz beszerzéséhez, amelyek segítségével pontosabban lehet 

felállítani a diagnózisokat, valamint olyan terápiák alkalmazását teszik lehetővé, amelyek 

ebben a régióban csak itt elérhetőek. 

 

"Vállalatunk, a régió egyik legnagyobb munkáltatójaként, szerves részét képezi a 

közösségnek. Kiemelt felelősségünk támogtani azt és igyekszünk segítségére lenni. Azok a 

családok, amelyek speciális igényű gyereket nevelnek sok nehézséggel szembesülnek. A 

"Boldog Scheffler János" központnak nyújtott támogatásunk által szeretnénk ezeknek a 

családoknak elérhetőbbé tenni azokat a szakszolgáltatásokat, amelyekre szükségük van," 

nyilatkozta Sorin Ghiță, a vállalat igazgatója. 
 

Lépést tartva a tudomány fejlődésével 

 

A "Boldog Scheffler János" rehabilitációs központ 2012-ben nyitotta meg kapuit 

Szatmárnémetiben. Magas szintű szolgáltatásokat nyújt a régióban azoknak a gyermekeknek, 

akinek ilyen jellegű szaksegítségre van szüksége. A fő cél, hogy minnél teljeskörűbb 

felmérési és terápiás szolgáltatásokat tudjanak biztosítani egy helyen, hogy a családoknak ne 

kelljen több száz kilométert utazniuk egyetemi központokba vagy épp a határon túlra, hogy 

gyermekük számára biztosítani tudják a szükséges ellátást. 

 

"A DRÄXLMAIER segítségével megvásárolt felszerelések kifejezetten a neuromotoros 

fogyatékkal élő gyerekek kezelésére szolgálnak", mondja Dr. Tallián Krisztián, a "Boldog 

Scheffler János" központ vezetője. "Például az elektroneuromiográf (EMG) a periferikus 

idegek állapotát és működését, valamint a végtagok izomzatát vizsgálja, meghatározva a 

sérülés típusát és okát. Kiindulási pontot ad a helyes diagnózis felállításához, 

megkülönböztetve az ideg, illetve izom eredetű betegségeket. A Therasuit rendszer egy olyan 

hatásos és innovatív módszer, amelyet az agyi eredetű bénulásban szenvedő gyerekek 

mozgásproblémáinak javításában, valamint a mozgásfejlődés és a poszt-traumatikus sérülések 

gyógyításában segít. A video-electroenkefalográf (video EEG), amely régiónkban egyedül a 

mi intézményünkben van, a neurológiai betegségek komplex diagnózisában nyújt számottevő 

segítséget. Ezt a vizsgálatot eddig csak egyetemi központokban tudták elvégezni. Egyidőben 

regisztrálja az agy elektromos tevékenységét és a gyermek pszichomotoros tevékenységét, 

ezáltal meglehetősen pontosan diagnosztizálhatóvá téve az epilepsziás rohamokat. Az 

elektroenkefalográfos vizsgálat teszi teljessé az elektrofiziológiai vizsgálati lehetőségeink 

körét, amely által a gyermekek felmérési lehetőségei elérik a jelenlegi nemzetközi 

színvonalat. 

 

A lézerterápiás eszköz teszi teljessé a fizioterápiás módszereinket. Ennek fő hatása az idegi 

tevékenység stimulációja, valamint a neuromuszkuláris betegségekből származó fájdalmak 

enyhítése és kezelése. A hidroterápiás lift különösen fontos kiegészítő a súlyosan 

mozgássérült gyerekek kezelésében, akiket egyébként nagyon nehéz mozgatni", magyarázza a 

szakember. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

A régióban egyedülálló segítség 

 

A központba jelenleg 200 gyerek jár. Közülük sokan a megye legtávolabbi településeiről 

érkeznek ide, de vannak olyan családok is, akik a szomszédos megyékből jönnek a 

gyermekeikkel. Az utazási költségek és a távolság plusz nehézséget jelentenek számukra, 

amely egy adott ponton akár akadállyá is válhat, ami a gyermek kezelését illeti. A 

DRÄXLMAIER segítségével a központban 6 vendégszoba kerül kialakításra, amelyek a 

messziről érkező családokat tudják majd befogadni akár több napra is, így lehetővé téve a 

gyermekek számára egy intenzívebb terápiás programban való részvételt. A szakemberek így 

a szülőkkel is intenzívebben tudnak foglalkozni, így fejlesztve a gyermek elláttásához 

szükséges készségeiket, segítve őket abban, hogy kezelni tudják az esetlegesen adódó nehéz 

helyzeteket. 

 

"A DRÄXLMAIER vállalatnak kiemelt szerepe van az intézményünk fejlődésében. Nagyban 

hozzájárultak ahhoz, hogy minőségi szolgáltatásokat tudjunk biztosítani a gyermekek 

számára. A terápiás tevékenységünk folyamatos támogatása azt bizonyítja, hogy a céget 

reálisan foglalkoztatja a közösség jóléte. Reméljük, hogy az intézményünk és a 

DRÄXLMAIER vállalat közötti együttműködés a továbbiakban is folytatódik majd és így 

együtt tudunk segítő kezet nyújtani az általunk ellátott gyermekeknek és azok családjainak", 

tette hozzá dr. Tallián. 

 
forrás: https://www.szatmar.ro/A_gyerekek_minden_eselyt_megerdemelnek_egy_jobb_jovore/hirek/83738 

 

 



 

 

 

SZÉPSÉGVERSENY, AMI RÓLAD SZÓL 
 

Tőlem nem megszokott módon, máris itt az újabb bejegyzésem. A minap belefutottam 

egy érdekes hírbe, miszerint újra lesz kerekesszékes szépségverseny. A szürke 

hétköznapokból kiszakadva, jó volt kicsit visszaemlékezni, hogyan is éltem meg a 2014-

es versenyt. 

 

Kezdetben féltem jelentkezni, mivel egyáltalán nem szeretem mutogatni magam, és amúgy is 

sportoló vagyok, aki keveset foglalkozik a külsejével. Jó, nyilván nem vagyok igénytelen, a 

bőröm és a hajam egészségére nagyon odafigyelek, de ennyiben ki is merül a napi rutinom. A 

hétköznapokon is többnyire arcfesték nélkül, vagy natúr sminkben járok-kelek/gurulok az 

utcán, szóval úgy gondoltam távol áll tőlem ez a szépségversenyes dolog.  

Ismerőseim többször említették, hogy milyen jó lehet ez a rendezvény, mindenképp nevezzem 

be magam, nem fogom megbánni. Mivel még mindig bizonytalan voltam, ezért Zolival pro és 

kontra érveket sorakoztattunk fel. Az egyik legnagyobb aggályom az volt, hogy a 

csapattársaim esetleg megszólnak majd érte. Ami egyébként így is lett… Ennek ellenére 

örülök, hogy anno a pro érvek győztek.    

 

Amiért végülis úgy döntöttem, hogy elindulok az az volt, hogy végre üzenhettem valamit a 

versenyen keresztül, amit eddig nem tudtam megtenni. Sportolóként mindig arról kérdeztek: 

jól sikerült-e a felkészülés, mit várok magamtól a következő versenyen… stb. 

 

 
 

 

Baromi zavaró volt, hogy miért nem teszi fel senki sem azt a kérdést, vajon miképpen jutok 

fel a rohadt 36 lépcsőfokon a medencetérbe. Úgy éreztem, sokkal értelmesebb és fontosabb 

dolgokról kéne beszélgetnem az adott riporterrel, mint a felkészülésem unalmas és amúgy 

senkit nem érdeklő részleteiről. Így aztán beneveztem, azért, hogy a rokikat képviseljem. Nem 



mintha bárki megkért volna rá, de fontosnak tartottam, hogy közbenjárjak az érdekünkben.  

 

A szépségverseny egy hét felkészülést vett igénybe. Táncoltunk, amitől irtóztam, sőt a mai 

napig is így vagyok vele. Azt a 3 koreográfiát valahogy megtanultam és a döntőben 

kipréseltem, azonban soha, de soha nem szeretném magam visszanézni. Ti se tegyétek! Ennek 

ellenére a társaság miatt, de nagyon élveztem a napi 3-4 órás próbákat. Nem vagyok egy 

kecses balerina, így mindannyiunk érdekében; maradtam és a jövőben is maradnék az 

úszásnál.  

 

 
 
Voltunk hajókiránduláson, menő étteremben, vagány kerekesszékes rögbisekkel sport 

programon - ami az egyik kedvencem volt -, na meg persze a Hungaroringen és még 

sorolhatnám mennyi élménnyel gazdagodtunk. A legjobb az egészben az volt, hogy nem egy 

vérre menő küzdelem zajlott a koronáért, sokkal inkább egy aktív, élményekkel teli nyaralás 

volt a csajokkal. Na jó, azért sokszor szoros volt az időbeosztásunk, de én élveztem, hogy 

sofőrök szállítanak minket ide-oda, így nem kellett aggódnom, ha késésben voltunk. 

 
videó: https://youtu.be/qW1vnHQ9DP0 

 

 
forrás: http://www.glamouronline.hu/illes-fanni-blogja/szepsegverseny-ami-rolad-szol-22554 

 

 

 

Pikalinak erőt adtak a kerekesszékes királynők 

 

Vidámak, szépek – ez igaz Pikali Gerdára, Bálizs Anettre és a 

kerekesszékes szépségversenyek győzteseire. Együtt fotózta őket Debreczeni 

Zita. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qW1vnHQ9DP0


 

 
Egészséges és kerekesszékes szépségkirálynőket kapott lencsevégre Debreczeni Zita, aki 

Pikali Gerdával és Bálizs Anett-tel, az Újszínház színészeivel bizonyította: egy kerekesszékes 

is lehet ugyanolyan gyönyörű, mint bármely másik nő. A Miss Spinner 2017 – kerekesszékes 

szépségverseny eseményeként tartott fotózáson az Újszínház színészei külön kiemelték, hogy 

akadálymentes helyszínükkel és előadásaikkal hozzájárulnak az esélyegyenlőség 

megteremtéséhez. 

 

 
 
– Elnéztem ezeket a lányokat: vidámak, bátrak, és gyönyörűek. Pedig hátránnyal indulnak, 

már akkor is, ha csak a mindennapi tevékenységek elvégzését vesszük. De ettől még nők, 

ízig-vérig! – mondta Pikali Gerda színésznő, aki örömmel vállalta a felkérést. – Rengeteget 

nevettünk a fotózás alatt és bevallom, azon töprengtem: ha minden nehézségük ellenére ők 

így tudnak mosolyogni, akkor róluk veszek példát. Mert az élet szép, és ők emlékeztettek erre 

ma. 

– Örülök, hogy részese lehetek ennek a fotózásnak, hiszen jó ügy mellett állhatok ki – tette 

hozzá Hartó Rebeka, a Miss International Hungary 2017 szépségkirálynője. – Olyan 

királynőkkel találkozom, akikre csak felnézni lehet, hiszen példamutató, amit véghezvit- tek. 

Mindenki elérheti az álmait és céljait, és az fontos, hogy támogassuk, valamint segítsük a má-

sikat. 

 
forrás: http://www.borsonline.hu/celeb/pikalinak-erot-adtak-a-kerekesszekes-kiralynok/127614 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kerekes székes kosártorna Sopronban 

 
Sopronban rendezték meg a kerekes székes kosárlabda-bajnokság aktuális fordulóját. 

 
A Soproni Tigrisek SE kerek harminc ponttal legyőzte városi ellenfelét, a Sólymokat (56–26). 

 

Aztán következett az igazi erőpróba a Tigriseknek, hiszen a bajnok Törekvés ellen kellett 

megmutatni, mire is képesek: Soproni Tigrisek–Törekvés 37–52. 

 

A harmadik mérkőzésen Törekvés–Sólymok 56–15. 

 
forrás: http://www.kisalfold.hu/sport/kerekesszekes_kosartorna_sopronban/2508379/ 

 

 

Rehabilitáció: a legfontosabb tudnivalók!  

 
Leszázalékolás, rokkantnyugdíj. Ezek a kifejezések jóformán már csak a köznyelvben 

léteznek. Néhány éve már olyan fogalmakkal találkozhatunk, mint megváltozott 

munkaképesség, komplex minősítés, rehabilitációs szolgáltatás és ellátás. Összeszedtük a 

legfontosabb információkat.  

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatban végzett felülvizsgálat 

lehet személyes és irat alapú, ebben az esetben nem szükséges megjelenni a vizsgálaton. 

Amennyiben az igénylő egészségkárosodásának mértéke nem állapítható meg a beküldött 

leletek alapján, illetve a megjelenés befolyásolhatja a minősítést, személyesen végzik el a 

vizsgálatot. Ez bizonyos esetekben megvalósulhat az érintett saját otthonában is. 

 

A minősítést egy minimum négytagú bizottság végzi, amely két orvos-szakértőből, valamint 

egy foglalkozási-rehabilitációs, illetve egy szociális szakértőből áll. Feladatuk az egészségi 

állapot, a rehabilitálhatóság, a rehabilitációs szükséglet, a rehabilitáció lehetséges irányának 

véleményezése, valamint javaslattétel az ellátás típusára.  

 

A véleményezés tehát nem csak orvosi alapon történik!  

 

Az orvosi vizsgálatot követően foglalkozási rehabilitációs és szociális szakértői interjú 

kezdődik. Ennek célja, hogy vélemény szülessen a foglalkoztathatóságra (képzettségek, 

életpálya, érdeklődés, munkahelyi terhelhetőség, egyéb akadályozó tényezők, stb.) 

vonatkozóan és a szociális szempontok (kommunikáció, motiváltság, mobilitás, kapcsolatok, 

családi háttér, stb.) alapján is. Erről bővebben lentebb olvashat. 

 
Hová menjek, mit vigyek magammal?  

A minősítés a fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szerveinél 

zajlik, tehát az ellátást igénylő személynek a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

szakigazgatási szervnél kell megjelennie.  

A személyes vizsgálat alkalmával nagyon fontos, hogy az igénylő magával vigye az összes 

egészségügyi dokumentációját, különös tekintettel a korábban be nem küldött vagy időközben 

készült zárójelentéseket, szakorvosi leleteket, illetve a személyazonosításra szolgáló 

okmányait, a TAJ kártyát.  



Amikor nem kell megjelenni... 

 A személyes vizsgálat mellőzhető, azaz a beküldött dokumentumok alapján végzi el a 

minősítést a szakértői bizottság akkor, ha a korábbi szakvélemény vagy a hiteles szakorvosi 

vélemény alapján megállapítható, hogy az érintett állapotában nem történt és nem is várható 

érdemi változás. Irat alapon történhet a felülvizsgálat akkor is, ha az ügyfél hatályban lévő 

szakvéleménye tartalmazza azokat az adatokat, amely alapján elbírálható egy esetleges új 

igény. 

 

 Házhoz megy a vizsgálat  

Amennyiben nincs lehetőség személyesen vagy irat benyújtása alapján elvégezni a 

vizsgálatot, az orvosszakértő – egy előre egyeztetett időpontban – az ápolás vagy a gondozás 

helyszínére (lakóhely, tartózkodási hely) megy ki. Ehhez azonban a háziorvosi beutaló alapján 

kellően indokolt és az egészségi állapotot igazoló szakorvosi lelet szükséges.  

 

A komplex minősítés elbírálásához az ügyfél lakóhelyén vagy tartózkodási helyén kell 

elvégezni a személyes vizsgálatot, amennyiben a minősítéshez a lakhatási viszonyainak, 

környezetének, önellátási vagy önkiszolgálási képességének megismerése szükséges.  

 

Mi a menete a minősítésnek?  

Az orvosszakértői vizsgálattal indul. Előtte áttanulmányozzák a rendelkezésre álló orvosi 

dokumentációt (háziorvosi tájékoztatót, zárójelentéseket, szakorvosi leletek, egyéb leletek), 

majd egy tájékozódó jellegű orvosi vizsgálat kezdődik, ennek során szakértői véleményben 

rögzítik az igénylő aktuális egészségi állapotát. Az orvos a rendelkezésre álló leletek, a TAJ 

számon alapuló egészségügyi nyilvántartások, valamint az általa végzett vizsgálatra alapozva, 

jogszabályban rögzített szakmai táblázatok használatával megállapítja a 

betegségcsoportonkénti részkárosodási értékeket, majd meghatározza az össz-szervezeti 

egészségkárosodást és az egészségi állapot mértékét.  

 

Betegség, amiről nincs papírom...  

Az orvosi papírokból a fennálló betegségek pontosan kiderülnek, azonban a tünetekről és a 

panaszokról csak a beteg tud beszámolni (pl.: betegségként a magas vérnyomás szerepel a 

dokumentumokban, ezért azt nem kell külön megemlíteni, a szédülés azonban panasz, így 

fontos információ lehet az orvosszakértő számára).  

A vizsgálat során felmerülhet egy új, az orvosi dokumentumokban még nem szereplő 

betegség gyanúja is. Ezekben az esetekben a szakértő az észrevételeiről tájékoztatja a 

háziorvost, aki kezdeményezheti a beteg kivizsgálását.  

 

Mire számíthatok a vizsgálaton?  

 

Az egészségi állapot megállapításához minden esetben le kell vetkőzni. A végtagok, a 

testrészek, valamint a bőr jellegzetességei és elváltozásai fontos információk az orvos 

számára, ruhán keresztül azonban ezek nem vizsgálhatóak. Az orvos különböző gyakorlatok, 

mozgások végzésére is megkérheti a vizsgált személyt, ezekre a mozgásszervi funkciók 

felmérése miatt van szükség. 

 
Mit jelent a szociális szempontú véleményezés?  

 

A szociális szakértő az interjú során azt vizsgálja, akadályozza-e kielégítetlen szociális 

szükséglet, illetve nem megfelelő életkörülmény a foglalkozási rehabilitációt, és ha igen, 

szociális rehabilitációval felszámolhatók-e ezek az akadályok. Ez kiterjed a kérelmező 

családjára és közvetlen környezetére is.  

A szakértő segít a feltárt problémák megoldásához szükséges szolgáltatások és ellátások 

elérésében, felvilágosítja az igénylőt az ellátórendszerben található támogatásokról, és 



információt nyújt a szolgáltatók, szociális intézmények elérhetőségeiről. A szakértő értékelési 

szempontjai között a kommunikációs képesség, a motiváltság, az életvezetés, a 

problémamegoldó képesség mellett az érzelmi és családi kapcsolatok, az életkörülmények, 

valamint a mobilitást esetlegesen akadályozó tényezők is megtalálhatók.  

 

Mire számíthatok a foglalkoztathatósági szempontú véleményezésnél?  

 

A foglalkozási rehabilitációs szakértő személyes interjú keretében az érintett személy 

egészségi állapotát, személyi adottságait, képzettségét, szakmai gyakorlatát, a rehabilitációt is 

befolyásoló szociális körülményeit, közvetlen és tágabb fizikai, társadalmi környezetét és 

munkaerő-piaci lehetőségeit figyelembe véve jár el.  

 

A vizsgálat keretében felméri a foglalkoztatási előzményeket, a képzettségi, tanulmányi 

előzményeket, a személyes érdeklődés összhangját a foglalkoztatási lehetőségekkel, az 

életpálya-karaktert, a szocializáltságot a munkára, az életutat, életkort, mobilitási képességet, 

a speciális foglalkoztatási feltételek szükségességét, az egyéb hátrányos helyzetű csoporthoz 

tartozást, a munkahelyi terhelhetőséget, az életmódot, a meglévő, felajánlható foglalkozás 

munkaerőpiaci pozíciót, a foglalkoztatási lehetőségeket, a térség foglalkoztatási helyzetét, 

foglalkoztatás esetén igénybe vehető kedvezményeket, támogatásokat.  

 

A szakértő az elmondottak, a rendelkezésre bocsátott, beszerezhető és elérhető 

dokumentumok, adatok, nyilvántartások információk és az abból levont következtetések 

alapján alakítja ki véleményét. Szükség esetén jogosult megkeresni a területileg illetékes 

járási hivatal munkaügyi kirendeltségét az ügyfélre vonatkozó munkaerőpiaci információ 

beszerzése céljából. 

 

MILYEN KATEGÓRIÁK VANNAK?  

Az ember egészségi állapota alapesetben 100%, a betegségek, sérülések, károsodások 

következtében megállapított egészségi állapot mértékeket az alapesethez viszonyítottan kell 

értelmezni. A komplex minősítés során alkalmazandó szempontrendszereket 2012-ben 

foglalták jogszabályba. 

 

 „B1” minősítési kategória Ide az sorolható, akinek az egészségi állapota 51-60 százalék 

közötti, a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható. 

 

 „B2” minősítési kategória Akinek az egészségi állapota szintén 51-60 százalék között van, 

egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott 

egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt. 

  

„C1” minősítési kategória Akinek egészségi állapota 31-50 százalék közötti, és tartós 

foglalkozási rehabilitációt igényel.  

 

„C2” minősítési kategória Ide az a kérelmező sorolható, akinek az egészségi állapota 31–50 

százalék között van, tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban 

meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja 

nem javasolt. 

 

 „D” minősítési kategória Akinek egészségi állapota 1-30 százalék között van, és csak 

folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló. 

 

 „E” minősítési kategória Ide az a kérelmező sorolható, akinek egészségkárosodása jelentős, 

önellátásra részben vagy egyáltalán nem képes (1–30%). A minősítési kategóriák 

függvényében rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátást kaphatnak mindazok, akiknek az 



egészségi állapota 60%-os, vagy annál kisebb mértékű, és rendelkeznek a jogosultság 

megállapításához szükséges további feltétekkel. Az ellátás típusát az egészségi állapot mellett 

az érintett személy rehabilitálhatósága is befolyásolja. 

 

 
Miként kapom meg az eredményt?  

 

A komplex minősítés eredményéről a szakértői bizottság véleménye alapján az illetékes 

kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve hoz határozatot, és azt megküldi az 

igénylőnek. 

 

 Milyen ellátásra leszek jogosult?  

 

Rehabilitációs ellátásra (rehabilitációs szolgáltatás és pénzbeli ellátás) az a 15. életévét 

betöltött megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek egészségi állapotát 60 

százalékban vagy annál kisebb mértékben véleményezte a szakértői bizottság (ez korábban 40 

százalék vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak felelt meg), és a foglalkoztathatósága 

tekintetében rehabilitálhatónak minősíti.  

 

Az ellátás az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntés napját követő 

naptól állapítható meg legfeljebb a folyósítás kezdetétől számított 3 évre. 

 

 Rehabilitációs szolgáltatás lehet egyéni és csoportos tanácsadás: biztosítják a megváltozott 

munkaképességű személy egészségi állapotának, képességeinek és készségeinek, 

szükségleteinek megfelelő munkahelyen történő tartós munkavégzésre való felkészítését, a 

rehabilitációs célú munkaközvetítést, illetve segítik a megfelelő munkahely megtartását. 

 
Történik-e újabb felülvizsgálat?  

 

A vizsgált személy károsodásának, károsodásainak jellege, mértéke, életkora, a várható 

prognózis figyelembe vételével kell meghatározni a következő felülvizsgálat időpontját. 

 

 Mi értelme a folyamatos vizsgálatnak?  

 

Az emberek egészségi állapota nem állandó, hanem folyamatosan változik. Betegségek, 

sérülések hatására rosszabbodhat, de az orvosok gyógyító munkájának, a gyógyszereknek és 

az orvosi rehabilitációnak köszönhetően javulhat is. Ezért van szükség a megváltozott 

munkaképességű személyek estében a szakértői véleményezésre és annak alapján az ellátási 

jogosultság rendszeres felülvizsgálatára. 

 

 Ha nem értek egyet...  

 

Az elsőfokú határozat ellen fellebbezés nyújtható be. Amennyiben a jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői 

szervként másodfokon a Budapest Főváros Kormányhivatala jár el. A Rehabilitációs 

Főosztály ebben az esetben országos hatáskörű, azonban a vizsgálati helyek regionális szinten 

is elérhetőek. A másodfokú határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül keresettel 

lehet fordulni az ügyfél lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes Közigazgatási és 

Munkaügyi Bírósághoz. 

 

 

 



 

 
EGY TÉMA, NÉGY INTÉZMÉNY  

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) beolvadásos különválás útján 

jogutódlással szűnt meg: az eddig ellátott valamennyi feladat tekintetében a jogutód a 

Budapest Főváros Kormányhivatala (illetve a fővároson kívül a megyei kormányhivatal), 

amely ellátja egyebek mellett a rehabilitációs hatósági, orvosszakértői feladatokat, a 

megváltozott munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben a másodfokú 

rehabilitációs hatóságként és felügyeleti szervként ellátott feladatokat. A fogyatékos 

személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági 

vizsgálathoz, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 

felülvizsgálatához a szakvélemények kibocsátása szintén a Kormányhivatal feladata. A 

különböző támogatásokra, szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatási feladatok is hozzájuk 

tartoznak. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködik egyebek mellett a 

rehabilitációs hatósági eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások, 

hatékonysági vizsgálatok, elemzések elkészítésében. A szociális ágazat képzési, 

továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetése, a továbbképzési programok 

minősítése, a szakmai vizsga szervezése, a Szociális Ágazati Portál működtetése szintén a 

főigazgatóság feladata, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos szakértői 

közreműködés is hozzájuk tartozik. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tevékenységei 

közé tartozik a fellebbezés elbírálása és felügyeleti szervként való eljárás azokban az 

esetekben, ahol első fokon 2016. december 31. napját követően is a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok járnak el. Január 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ellátja 

egyebek mellett a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer működtetését és fejlesztését, a 

szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartását, a szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartását, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások és gyermekjóléti alapellátások országos jelentési rendszerének működtetését.  

 
forrás: http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszsegugy/16640/rehabilitacio 

 

 

 

Pénzt fogadtak el a rokkantosításhoz szükséges orvosi véleményért, 

büntetés a vége 

 
Egy esetben enyhítette, a többi vádlott esetében helybenhagyta a volt egri 

orvosszakértőkre és ügyfeleikre első fokon kiszabott ítéleteket szerdán a Debreceni 

Ítélőtábla Balla Lajos vezette büntetőtanácsa – közölte a jogerős másodfokú ítélet 

kihirdetése után a táblabíróság szóvivője az MTI-vel. 

 

Fórizs Ildikó tájékoztatása szerint az ítélőtábla az elsőrendű vádlott szabadságvesztését idős 

korára és több betegségére tekintettel ötről négy évre mérsékelte, a közügyektől eltiltását is 

egy évvel, négy évre enyhítette, illetve egymillió forint pénzbüntetésre ítélte. A 

szabadságvesztést a vádlottnak fogházban kell letöltenie.  

 

Az első- és másodrendű vádlott Egerben dolgozott orvosszakértőként. 2010-ben mindketten 

10 ezer és 200 ezer forint közötti összegeket fogadtak el ügyfelektől azért, hogy a rokkantsági 

nyugdíjhoz szükséges orvosi felülvizsgálaton kedvező orvosszakértői véleményt adjanak. 

 

Az elsőfokú ítélet hét vádlottnál 2016 decemberében jogerőre emelkedett, a másodrendű 



vádlott esetében további bizonyítás lesz külön eljárásban. Az ítélőtábla egyebekben 

helybenhagyta az Egri Törvényszék ítéletét – jelezte a szóvivő, hozzáfűzve: egy vádlott 

időközben meghalt, vele szemben az eljárást megszüntették.  

 

Az ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg a tényállást és a büntetőjogi 

felelősséget: abban az esetben, ha egy orvos hatósági tevékenységet lát el, hivatalos 

személyként végzi azt, és a tevékenység szigorú szabályozás alatt áll és szigorú büntetőjogi 

felelősség kapcsolódik hozzá.  

 

Az első fokon eljáró Egri Törvényszék 2015 decemberében hozott ítéletet az elsőrendű 

vádlott és 70 társa ellen vesztegetés és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben. A 

törvényszék az elsőrendű vádlottat összesen 37 rendbeli hivatali vesztegetés elfogadása és egy 

rendbeli közokirat-hamisítás miatt ítélte el. A bíróság a vádbeli időszakban szintén 

orvosszakértőként dolgozó másodrendű vádlottat 17 rendbeli hivatali vesztegetés elfogadása 

és négy rendbeli hivatali visszaélés miatt 5 év börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra és 

565 ezer forint vagyonelkobzásra ítélte. A bíróság mindkét vádlottat véglegesen eltiltotta az 

orvosszakértői foglalkozástól.  

 

Az ügyben szereplő további vádlottak a vádiratban foglaltak szerint a jogtalan vagyoni előnyt 

átadó vagy ígérő és a felülvizsgálaton megjelent ügyfelek, illetve a folyamatban segítséget 

nyújtó orvosok voltak. Közülük a bíróság egyes vádlottakat bizonyítottság hiányában 

felmentett a hivatali vesztegetés vádja alól, míg a bűnösnek talált vádlottakat hivatali 

vesztegetés vagy hivatali visszaélés miatt 100 ezer és 200 ezer forint közötti pénzbüntetésre 

ítélte, illetve az eljárás során beismerő vallomást tett vádlottakat egy évre próbára bocsátotta. 

 
forrás: http://adozona.hu/altalanos/Penzt_fogadtak_el_a_rokkantositashoz_szukse_27Q8MM#rss 

 

 

 

A luxuskocsihoz rokkantkártya is jár? 

 
 Idestova húsz éve folyik a küzdelem a mozgássérült-igazolvánnyal visszaélők és a 

hatékonyabb ellenőrzés szorgalmazói között. 

 
A drága járművek előfordulása a mozgássérült-igazolványosok körében még nem feltétlenül 

azt jelenti, hogy mindenki csal, akinek ilyen kocsija van. Ha a közterület-felügyelők fülön 

csípik a szabálytalankodót, a rendőröket kell értesíteniük, akik csak akkor járhatnak el, ha 

bebizonyosodik a rokkantkártya jogosulatlan használata. Az eljárás idő- és energiaigényes. 

Erre nincs kapacitás. 

 
A mozgáskorlátozottaknak kiállított igazolvány jogosulatlan használata bűntény. Ám ez nem 

riasztja el a visszaélőket. A rokkantkártya birtokában egy-egy élelmesebb felhasználó akár évi 

több tízezer forint parkolási díjat takaríthat meg. Egerben napközben a belvárosban sétálva 

feltűnik, hogy parkolóhelyek jelentős részét veszik igénybe mozgássérült-igazolvánnyal 

rendelkezők. Azzal is szembesülhetünk, hogy a speciális igazolvánnyal rendelkező gépkocsik 

jó része több millió forintba kerülő jármű. A rokkant igazolvánnyal többféle módon is vissza 

lehet élni. Az sem ritka, amikor a mozgásukban korlátozott személyeknek fenntartott 

parkolóhelyet foglalják el jogtalanul. A kettő kombinációjáért már súlyos büntetések is 

kinézhetnek a szabályok megszegőire. 

 

– A mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás szabálysértés, a Kresz 17. 

szakasz (1) bekezdés e) pontjának a megsértése, mely a közúti közlekedési szabályok kisebb 



fokú megszegése – tudatta Kovács Nikoletta, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 

sajtóreferense. Tájékoztatása szerint a rendelkezés alapján az alkalmazandó helyszíni bírság 

50 ezer forint, míg szabálysértési eljárásban a pénzbírság összege 100 ezer. 

 

A rendőrnek a bírság kiszabásában nincs mérlegelési jogköre. A parkoló igazolványokkal 

történő visszaélés közokirat-hamisítás bűntette és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 

 

Előfordult, hogy valaki más nevére szóló mozgáskorlátozott parkolási igazolványt jogtalanul 

felhasznált vagy az abban szereplő adatokat meghamisította. A bűncselekményekről és 

szabálysértésekről adatokkal később tud szolgálni  rendőrség. 

 

A helyi parkolóhelyek rokkantkártyás használatát a rendőrség és a közterület-felügyelet 

rendszeresen ellenőrzi – tudtuk meg Garabás Pétertől, a Városüzemeltetési Iroda Közterület-

felügyeletének vezetőjétől. Vannak nem fizetős, de a rokkantaknak biztosított parkolóhelyek 

is, többnyire közintézmények környezetében. Ezeket nem foglalhatják el az arra nem 

jogosultak, mert a következmény az ötvenezres helyszíni bírság lehet. 

 

A jogszabály szerint az használhatja a mozgássérültek számára kijelölt parkolóhelyet, aki 

mozgásában sérültként veszi igénybe, vagy mozgásában sérültet szállít. Ha a hatóságok 

visszaélést tapasztalnak, akkor az ügy feljelentéssel zárul. A helyszínen visszatartják az 

igazolványt, amit az eljárás dokumentumaihoz csatolnak. A tetten ért ügyfélnek alá kell írnia 

egy papírt, hogy jogtalanul használta az okmányt. 

 
A luxusautó nem feltétlenül csalás 

 

A drága járművek előfordulása a mozgássérült-igazolványosok körében még nem feltétlenül 

azt jelenti, hogy mindenki csal, akinek ilyen kocsija van. Ettől függetlenül a városban gyakori 

beszédtéma, hogy egyes luxusautó vásárlásakor a slusszkulccsal együtt rokkantkártyát is kap 

ajándékba az új tulajdonos. Tény: a parkoló-felügyelők, ha a mozgássérült-igazolvánnyal 

rendelkező luxusautókból kisportolt és korántsem éltes emberek kászálódnak ki, semmit nem 

tehetnek. Ha a közterület-felügyelők fülön csípik a szabálytalankodót, előbb a rendőröket kell 

értesíteniük, akik csak akkor járhatnak el, ha bebizonyosodik a rokkantkártya jogosulatlan 

használata. 

 
forrás: http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-luxuskocsihoz-rokkantkartya-is-jar-

710055/?utm_source=hirkereso&utm_medium=cikklista&utm_campaign=hirkereso 

 

 

 

A polgármester farsangi ajándéka 

 
Igazi meglepetést jelentett Farkas Éva makói polgármester csütörtöki látogatása az 

értelmi fogyatékossággal élők makói klubjában. Ugyanis a városvezető bejelentette: az 

önkormányzat átvállalja a csoport egyesületté alakulásának, kirándulásainak, 

hagymatikumi fürdőzésének költségeit. A 32 fős klub eddig havi 5 ezer 500 forintból 

tudott csak gazdálkodni. 

 

 

 

 

 



 

 

- Az ÉFOÉSZ, vagyis az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi 

Szövetségének makói klubja 1988-ban alakult, az Egyesített Népjóléti Intézet elődjétől, a 

családsegítőtől kerestek meg, hogy vállaljam el a vezetést, örömmel tettem eleget a 

felkérésnek - nyilatkozta Fejes Andrásné a klub csütörtöki összejövetelén. A csoportnak 

jelenleg 32 tagja van, a legfiatalabb 24, a legidősebb 47 esztendős. - A fiatalok szeretnek 

társaságba járni, ilyenkor különféle kézműves foglalkozásokat végzünk, megtartjuk egymás 

névnapját, elmegyünk múzeumba vagy kirándulunk - sorolta Ica néni. 

 

Amikor a klub a 25. születésnapját ünnepelte Ica nénitől Tóthné Székely Mária vette át a 

vezetését. - A legfontosabb feladatunk egyike a fiatalok szinten tartása, gyakran előfordul, 

hogy elfelejtenek írni, ezt is gyakoruljuk, fejlesztő pedagógus is jár hozzánk, ő is sokat segít - 

emelte ki Tóthné Székely Mária. A tagoknak nagyon kicsi a bevételük, ennek ellenére 

hozzájárulnak a költségekhez. A tagdíjakból havi szinte jó, ha 5 ezer 500 forint jön össze. - A 

legnagyobb gondunk, hogy nem tartozunk senkihez, emellett nem vagyunk egyesület sem, így 

még támogatást sem tudunk kérni - panaszolta a klubvezető. 

 

Csütörtökön nem csupán a farsangi mulatságukra érkező Derék Dénes bohóc és bűvész lepte 

meg a társaságot, hanem Farkas Éva Erzsébet is. A polgármester most ezt a klubot kereste fel, 

ugyanis az év eleje óta járja a város civil szervezeteit. Miután Farkas Éva Erzsébet 

meghallgatta a csoport irányítóinak és tagjainak a gondjait, kéréseit, minden problémára talált 

megoldást. 

 

A makói klub egyesületté való átalakulását az önkormányzat jogászai segítik, illetve a 

felmerülő költségeket is átvállalja a város - tudták meg a farsangolók. Ez azt is jelenti, miután 

egyesületként működnek, már ők is pályázhatnak arra az önkormányzati támogatásra, 

melynek a maximuma 250 ezer forint és a makói civil szervezetek élhetnek vele. Szóba 

került, hogy az idén el szeretnének utazni a vácrátóti arborétumba és a veresegyházi 

medveparkba, az utazásért sem kell nekik fizetniük egy fillért sem. Emellett egy 32 főre szóló 

csoportos belépőt is kapnak az önkormányzattól, hogy a Hagymatikumban is 

farsangolhassanak, A jobb idő beköszöntével pedig vendégül látják őket a Maros-parti 

úgynevezett Zöld Házban. A klub technikai felszereltségét is növelik, ugyanis hamarosan 

számítógépet és DVD-lejátszót kapnak. 

 
forrás: http://promenad.hu/cikk/a-polgarmester-farsangi-ajandeka-175311 

 

 

 

TILOSBAN PARKOLTAM, AZTÁN... – KALANDOM A LEGO-

RENDŐRREL 

 
Olyanról már hallottunk, hogy valaki tilosban parkol, és kemény összegekre 

megbüntetik érte. És olyanról is, amikor ezt az összeget lehet ugyan mérsékelni, de az 

egyből átvándorol nem hivatalosan a hivatalos zsebekbe. Ám olyan szokatlan 

megoldással még életünkben nem találkoztunk, mint ami olvasónkkal, Henivel esett 

meg. Ti mit gondoltok róla?  

 

 

 

 

 



 

 

Több mint négy éve, három havonta asztmaellenőrzésre járunk a gyerekkel a törökbálinti 

tüdőgondozóba. Ma volt az újabb esedékes alkalom. Körülbelül egy óra alatt végeztünk, ám 

az autó felé haladva gyanús csoportosulást véltem felfedezni. Ahogy közelebb érünk, látom 

ám, hogy öt rendőr állja körül a kocsit. 

Tyű, mondom, ennek fele se tréfa, elkezdek integetni, magam után rángatva a mit sem sejtő 

gyereket. Közben igyekeztem átszellemülni, hogy minél bűnbánóbb arckifejezést vágjak. 

– Mi a probléma, mit csináltunk rosszul? 

– Jó napot kívánok, öné ez az autó? 

Ránézek a kocsira – ilyenkor mindig elönt a meleg boldogság, hogy igen. És tök új, és én 

vettem. És én is dolgoztam meg érte... és hát... na, nem kicsi. De gyorsan rájöttem, hogy 

valószínűleg nem most van itt az ideje a menőzésnek… 

– Én vagyok vele, de csak kölcsönbe van! – közben a gyereket betessékeltem az autóba, 

mégse nézze végig, ahogy az anyját porig alázzák. 

A francba – esett le a tantusz –, ekkor jöttem rá, hogy mi lehet a probléma. 

– Uh, bakker, most látom, hogy hol álltam meg! 

– Bizony, hölgyem, és ez, hogy csak most látja, elég sokba fog magának kerülni. Szerencséje, 

hogy ideért, mert így nem jelentem fel. Ha feljelentem, akkor százezer forint, így viszont 

„csak” ötvenezer. 

– Ötvenezer?! Az nagyon kemény... Annak ellenére, hogy tökéletesen egyetértek, és jómagam 

is mélységesen elítélem azokat, akik bár egészségesek, mégis mozgássérült helyre parkolnak. 

Gondoltam, azért a tudomására hozom, mert hát mégiscsak Magyarországon vagyunk, ahol 

ismert az ilyesfajta jelenség, de szeretném, ha tudná, hogy én ettől mélységesen 

elhatárolódom. 

– Nézze, teljesen igazat adok magának, és tudom, hogy 

szar duma, de onnan tolattam vissza – mutatom. – Az 

aszfalton nem látszik a festés, a tábla pedig egyáltalán 



nem látszott a kocsiból. Rohantunk a kórházba, szóval 

tényleg nem láttam, hogy rossz helyre állok. 

– De most meg látja. 

– Igen, persze. De csak most, hogy innen nézem. Ez a kocsiból tényleg nem látszódott… – túl 

magasan van, gondoltam, de aztán rögtön azt is, hogy ezt a vonalat nem nagyon kell erőltetni. 

Nem akartam kihúzni a gyufát egy ilyen dzsippes picsa dumával, amikor még mindig 

ötvenezren áll a tét. Így hát elővettem az ilyen, és ehhez hasonló helyzetekre kifejlesztett 

dumámat, és a gyászoló szent asszony arckifejezéssel rákezdtem: 

– Nézze, én egy gyermekét egyedül nevelő édesanya vagyok, most jöttünk a kórházból, ma 

még dolgozni sem tudtam. Büntessen meg, mert én is hányok a mozgássérült helyre 

pakoló dzsippes köcsögöktől, de legyen szíve, ötvenezer, az nagyon sok! És tényleg nem 

látszik a felfestés. 

A rendőr ránéz a kollégára. Ránézek én is, az ingatja a fejét. Úgy tűnik, ezt most megszívtam. 

Visszafordulok, igyekszem minél párásabb tekintettel nézni, a szipogást nem kell erőltetni, 

mert van egy ilyen allergia-megfázás kombóm, úgyhogy az megy magától. 

– Adja ide az iratait, pötyögök egyet. 

– Jó! – lettem hirtelen nagyon készséges, mert bármit is jelentsen ez a fura mondat, éreztem, 

hogy talán egy tízessel már beljebb vagyok. 

Hátranézek és látom, hogy a morci rendőr félig bent van a kocsiban, és a gyerekkel társalog. 

– Hahó, mit csinál? Ne trécseljen a gyerekemmel, és szálljon ki a kocsiból! – estem ki hirtelen 

a szerepemből. 

– Semmit nem csinálok. Megkérdeztem, hogy mi a gyerek kedvenc játéka. 

– És mit válaszolt? 

– A LEGO. 

– A Star Wars-os legót szereted? 

Kezdtem furán nézni. Mit akar ez? 



– Tudja, mit? – fordult felém a rendőr – költse inkább a gyerekre azt a pénzt, elengedjük. Te 

viszont addig ne engedd, hogy anya hazavigyen, amíg nem vesz neked egy Star Wars-os 

LEGO-t. 

– Ne csinálja már, az minimum harmincezer forint! – fogom könyörgőre ismét. 

– Akkor hússzal még mindig beljebb van, ha jól számolok – válaszolja a rendőr. 

 Na, szép, gondoltam, emberemre találtam. 

A gyerekem nem értette, mi a helyzet, ezért elmagyaráztam neki, hogy a rendőr bácsi 

megbüntet ugyan, de jó fej, és nem veszi el a fizetésem, hanem az a büntetésem, hogy vennem 

kell neki egy LEGO-t. 

Mosolyogtam, hálálkodtam, megígértem, hogy figyelek, mert soha, hangsúlyozom, soha nem 

állok a mozgássérülteknek fenntartott helyre, de ezúttal sajnos benéztem! 

A gyerek hazaérve megállapította, hogy ez egy jó nap volt, és most egy ideig szeretni fogja a 

rendőröket, főleg akkor, amikor a harmincezres Star Wars-os LEGO-jával játszik... 

 
forrás: https://wmn.hu/vim/46328-tilosban-parkoltam-aztan--kalandom-a-lego-rendorrel 
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