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Czibere: a romák jelentik a munkaerőtartalékot 
 

Nagy arányú a foglalkoztatás és rendkívül alacsony a munkanélküliség, az 

alapjövedelem megalapozatlan felvetése azonban pont ennek a harcnak az eredményeit 

veszélyezteti - mondta Czibere Károly. 
 

Czibere Károly az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és 

társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szerint a szegénység kockázatait a 

foglalkoztatáson keresztül megvalósított esélyteremtéssel, a foglalkoztatás bővítésével, a 

munkahely-teremtéssel és a foglalkoztathatóság javításával lehet csökkenteni. Ezek kínálnak 

lehetőséget arra, hogy abból a függésből és börtönből, amit a segélyezés jelent, ki lehessen 

törni - fogalmazott az államtitkár. (Az alanyi jogon járó alapjövedelemről Kemal Dervis, a 

Brookings Institution alelnöke, Törökország volt gazdasági minisztere értekezett.) 

Az államtitkár úgy véli, vannak még fontos munkaerő-tartalékok, példaként említette a 

megváltozott munkaképességű munkavállalókat, ahol duplájára nőtt a foglalkoztatás és a 

romákat, hiszen körükben a foglalkoztatási ráta tavaly már meghaladta a 40 százalékot. 

 

Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért 

felelős államtitkára a foglalkoztatás helyzetéről elmondta: a 2010-es kormányváltás idején az 

aktivitási ráta majdnem mélyponton volt, a munkanélküliségi ráta pedig közel 12 százalékon 

állt. Erről a szintről sikerült 2016-ra elérni a 4,3 százalékos munkanélküliségi rátát - mondta. 

Mindez annak köszönhető, hogy a kormány nagy hangsúlyt helyezett a romák, a 25 év alatti 

fiatalok, az 50-55 év felettiek, illetve a tartós munkanélküliek foglalkoztatására. (Ehhez 

azonban összehangba kell hozni a szakképzést és a munkaerőpiaci igényeket.) 

 

Az államtitkár ismertette a közfoglalkoztatás helyzetét és elmondta, hogy 2013-hoz képest 

jelentősen átalakult a munkaerőpiac, hiszen 2013-ban közel 127 ezren dolgoztak a 

közfoglalkoztatásban, 2016-ban pedig már 224 ezren. Mivel a kormány ezt a foglalkoztatási 

formát csupán az elsődleges munkaerőpiacra átvezető, köztes állapotként hozta létre, ezért 

2016 végén olyan programot dolgoztak ki, amely a közfoglalkoztatásban dolgozók létszámát 

2020-ra 150 ezerre csökkenti - közölte. 

Pölöskei Gáborné, az NGM szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára a 

közoktatási rendszer és a munkaerőpiac egymáshoz való viszonyát mutatta be, és az 

iskolákból lemorzsolódó diákok jelentette problémára, valamint a közoktatásban szükséges 

kompetencia-fejlesztésre hívta fel a figyelmet. A helyettes államtitkár közölte: a 

lemorzsolódás vagy korai iskolaelhagyás, akárcsak a munkanélküliség, Észak-

Magyarországon, Észak-Alföldön a legmagasabb. 

Elmondta, a szakképzettséget igénylő munkakörökben segíti az elhelyezkedést egyebek 

mellett a duális képzés, és a Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj program - utóbbi a 

hiányszakmának számító szakképzésekben részt vevőket támogatja. A felnőtt oktatásban 

http://www.vg.hu/velemeny/a-kozgazdaszok/az-alanyi-jogon-jaro-alapjovedelem-otletenek-megertese-485797
http://www.vg.hu/velemeny/a-kozgazdaszok/az-alanyi-jogon-jaro-alapjovedelem-otletenek-megertese-485797
http://www.vg.hu/gazdasag/cseresnyes-palyavalasztaskor-a-szakkepzes-ne-masodik-opcio-legyen-486069
http://www.vg.hu/gazdasag/cseresnyes-palyavalasztaskor-a-szakkepzes-ne-masodik-opcio-legyen-486069


hasonló célokat szolgál a második ingyenes szakképesítés megszerzésének lehetősége, ilyen 

képzésekre 2016 őszén már mintegy 38 ezren iratkoztak be - ismertette Pölöskei Gáborné. A 

helyettes államtitkár kiemelte: idén április 21-én lesz majd a Szakmák éjszakája, több mint 

400 helyszínen várják majd az érdeklődőket. 

Janák Katalin, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője a szegénység, a képzés és a 

foglalkoztatás összefüggéseiről beszélt. Elmondta: az alacsony foglalkoztatás és az alacsony 

foglalkoztathatóság miatt a romák, az egyszülős családok, az alacsony végzettségűek, a 

munkanélküliek, az ország keleti, észak-keleti részén élők, illetve a kistelepülésen lakók 

vannak fokozottan kitéve a szegénység kockázatának.  (Ez az országon belüli hatalmas 

különbségeken is látszik, amelyek elsősorban a fizetésekben érhetőek tetten.) 

A roma társadalom foglalkoztatási mutatóiról közölte: a nem roma népesség foglalkoztatási 

rátája 67 százalék, a roma népesség foglalkoztatási rátája viszont - bár az utóbbi években 

folyamatosan javult - 44,5 százalékon áll. Ugyanakkor a korai iskolaelhagyás problémájára is 

felhívta a figyelmet, ennek aránya a roma fiatalok körében 61,8 százalék, a nem roma 

fiataloknál 9,5 százalék. Ezek a fiatalok adják majd a munkaerőpiacon a legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők csoportját - mondta. 

 
forrás: vg.hu 

 

 

 

 

Luxusautókat teszteltek a kerekes székes szépségverseny döntősei 
 

 

Elektromos autóval és terepjáróval száguldozhattak az április 8-i megmérettetésre 

készülve. 
 

2012-ben indult el Magyarországon az első kerekesszékeseknek szánt szépségkirálynő-

választás. Legutóbb 2014-ben szervezték meg, most pedig két év kihagyás után új névvel, 

Miss Spinner címmel tér vissza az esemény, de a lényeg nem nagyon változott. Jelentkezni 

januártól lehetett, és olyan nevek is biztatták a mozgáskorlátozottakat az indulásra, mint Till 

Attila és Orosz Barbara. 

 
videó: https://youtu.be/ipDskP3j3ps 

 

videó: https://youtu.be/0wp9BCsWZrQ 

 
Az előválogatások és az első fordulók már véget értek, a lányok április harmadikától egyhetes 

felkészítő-táborozáson vesznek részt, ahol a szépségversenyek bejáratott metodikája szerint 

önbizalom-tréner is foglalkozik velük. A programba persze belefér a hajókirándulás vagy az 

offroad autózás is. 

 
Utóbbi volt a tábor első lazító programja, amire a Reset is meghívást kapott. A zsámbéki 

Driving Camp elsőként a Tesla némán száguldó S modelljébe ültette a lányokat. (Elektromos 

kocsival egyébként már mi is tettünk egy próbát, több-kevesebb sikerrel.) 

 

Magyarországon még nagy dolog egy húszmilliós csodakocsiban ülni: nem is az ár, inkább a 

technológia miatt más az érzés, mint a hagyományos robbanómotoros. A lányok úgy húzatták 

Elon Musk környezettudatos luxusszörnyét, hogy egy ponton még a féket is sikerült elégetni, 

várni is kellett a folytatásra 

 

http://www.vg.hu/gazdasag/hatalmas-kulonbseg-a-magyar-fizetesekben-485722
http://www.vg.hu/gazdasag/hatalmas-kulonbseg-a-magyar-fizetesekben-485722
http://reset.hu/2017/04/05/luxusautokat-teszteltek-a-kerekesszekes-szepsegverseny-dontosei/
https://youtu.be/ipDskP3j3ps
https://youtu.be/0wp9BCsWZrQ
http://reset.hu/2017/03/23/ennel-kenyelmesebben-nem-lehet-ovni-a-bolygot/


 

 

 

 
 

 
 
Ezután jött a tesztelés izgibb része. Egy 600 lóerős G-osztályú Mercedes terepjáró, amivel 

offroad terepre vitték a lányokat, alaposan meghajtva a a dombokon a verdát. A 

szépségversenyzők – akik közül többüknek van jogosítványa, és vezetni is szeretnek – saját 

bevallásuk szerint imádták a tesztutakat, mivel elektromos autóban és terepjáróban is először 

ültek. 

 

 
Klubert Szilvia és Parti Angéla az offroad kocsikázás közben (Fotó: Kecskeméti Dávid) 

 

 
“A gyomrom a hátsó ülésen landolt, de jó volt!” 

 

– idézte fel a tesztautózást Parti Angéla, az egyik döntős, aki mopedezni szokott és hamarosan 

újra szeretne a volán mögé ülni, de átalakított autót eddig még nem használt. 

 



Egy másik jelölt, Csillik-Klubert Szilvia viszont mai napig kocsival megy mindenhova, ezzel 

furikázza a családot is. 

 

Rajtuk kívül még a 2014-ben is induló erdélyi Hadarag Paulának van jogosítványa. A 

Resetnek elmondta, hogy a verseny sokat fejlődött 2014 óta, ennek azonban az az árnyoldala, 

hogy a koreográfia is nehezebb lett. Nagy előnyének érzi, hogy nem először indul, ő már 

automatikusan el fog kerülni bizonyos hibákat, amikbe a kezdők beleeshetnek. (A 

hibalehetőségekről bővebben azonban nem beszélt.) 

 

A szépségkirálynőt április 8-án este választják a budai Larus rendezvényközpontban: az 

eseményen mi is ott leszünk, és a győztest is biztosan viszont látják még az oldalon. 

 
forrás: http://reset.hu/2017/04/05/luxusautokat-teszteltek-a-kerekesszekes-szepsegverseny-dontosei/ 

 

 

 

 

 

 

Nem engedte fel a buszra a kerekes székest a sofőr 
 
A budapesti, kerekesszékes férfi kórházba tartott, busszal szeretett volna menni, de a 

sofőr nem volt hajlandó felengedni a járműre. 

 
A 62 éves, kerekesszékes Tóth S. Tibor az Amerikai úti idegsebészetre tartott egy vizsgálatra, 

időpontja volt. Az 55-ös buszra szeretett volna felszállni elektromos kerekesszékével, ám 

a buszsofőr nem volt hajlandó felvenni őt, arra hivatkozva, hogy ilyen kerekesszékkel nem 

szállhat fel – számolt be az esetről a Bors.„Eddig a mopedeseket nem engedték fel, de már 

arról is megegyeztek a BKK-nál. Kértem, ha már ennyire köti az ebet a karóhoz, akkor tegyen 

kivételt, időpontra kell kórházba mennem. Akkor sem engedett, szinte beleröhögött az 

arcomba” – mesélte a lapnak a férfi. 

 
Tibor végül megvárta a következő 55-ös buszt, melynek vezetője minden további nélkül 

leeresztette neki a rámpát, és felengedte a járműre. A férfi nem tett panaszt a BKK-nál. A lap 

megkereste az ügyben az 55-ös buszt üzemeltető Volánbuszt, de a vállalat lapzártáig nem 

reagált. 

Tibor esete egyébként sajnos nem egyedi. Tavaly nyáron például mi is beszámoltunk arról, 

amikor Fenyvesi Zoltánt, azaz Wheelchairguyt, a Tiszta szívvel című film egyik 

kerekesszékes főszereplőjét alázta meg egy buszsofőr. Zoli a Hengermalom utcánál szeretett 

volna önállóan buszra szállni, ahogy azt korábban máskor is probléma nélkül megtette. A 

sofőr kiszállt a járműből és kérdőre vonta a kerekesszékes fiút, hogy hol a kísérője, anélkül 

ugyanis nem utazhat a buszon. Miután Zoli közölte, hogy ilyen szabály nincs, a sofőr azt 

válaszolta, hogy ezt rosszul tudja, és megtagadta a felszállást a fiútól, aki erre megfogta a 

busz ajtaját, hogy az ne tudjon elhajtani. 10 percig állt a jármű a megállóban, mindenki síri 

csendben, mire a sofőr végül közölte, hogy ez az utolsó alkalom, hogy hajlandó elvinni Zolit. 

forrás: http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20170407/kerekesszek-buszsofor-ott-hagyta/ 

 

 

https://d212zkhdmlqsk5.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/04/05115457/KED4492.jpg
https://d212zkhdmlqsk5.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/04/05115457/KED4492.jpg
http://spinnerszek.hu/miss-spinner2017/
http://www.nlcafe.hu/cimke/kerekesszek/
http://www.nlcafe.hu/cimke/buszsofor/
http://www.borsonline.hu/aktualis/otthagyta-a-buszsofor-a-megalloban-a-kerekesszekest/130084
http://www.nlcafe.hu/cimke/busz/
http://www.nlcafe.hu/eletmod/20160701/fenyvesi-zoltan-buszsofor/
http://www.nlcafe.hu/oltozkodjunk/20141017/fenyvesi-zoltan-interju/
http://www.nlcafe.hu/szabadido/20160428/tiszta-szivvel-kritika-till-attila/


 

 

 

 

 

 

 
 

Egyre kétségbeesettebbek a munkaadók: rengeteg az üres állás, nem 

látszik a megoldás 
 
A Policy Agenda KKV Konjunktúra Indexe minimális mértékben növekedett az előző 

negyedévhez képest. Ugyanakkor egyre több vállalkozás érzi saját ágazatában a 

munkaerőhiány jeleit, miközben a pályakezdő fiatalok kivételével nem látják azt a 

társadalmi csoportot, amely segíthetne ezen a helyzeten.  
 

Emelkedett a KKV index értéke, és az előző negyedévi 48,4%-ról 48,8%-ra növekedett. Ha 

távlatosabban nézzük, akkor ez az érték továbbra is a 2015 vége óta mért 45-49% közötti 

sávba illik, és messze van a 2014-es választások kapcsán mért 57%-os csúcstól – számolt be 

felmérésének eredményéről a Policy Agenda. 

Mint írták: a KKV cégvezetők 42%-a vár kisebb-nagyobb javulást a magyar gazdaságtól az 

elkövetkező félévben, míg csak 17%-uk gondolja azt, hogy inkább zsugorodás várható. 

Ugyanakkor érezhető némi bizonytalanság is, amit az mutat, hogy a cégvezetők 40%-a számít 

olyan nehézségekre az elkövetkező évben, amely alapvetően megingathatja vállalkozásának 

helyzetét. A válaszadók 66%-a nem látja realitását annak, hogy a következő félévben bővíteni 

tudná vállalkozását, és 14%-uk is csak minimális fejlesztést lát előre. 

Nagy a munkaerőhiány, mi hozhat megoldást? 

A mostani kutatásban a Policy Agenda külön vizsgálta, hogy mennyire érzik a cégvezetők 

saját ágazatukban a munkaerő hiányát. 

55%-uk jelentős problémának tartja, míg 22%-uk szerint mérsékelt gondokat okoz, hogy nem 

találnak elég munkaerőt. 

Mindössze a válaszadók 20%-a mondta, hogy nem jelent nehézséget a munkaerőhiány a saját 

területén (és 3%-uk nem tudta eldönteni). 

Megkérdezték azt is, hogy különböző társadalmi csoportok bevonásával mennyire lehet 

enyhíteni a munkaerőhiányon. A cégvezetők 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték (1=minimális 

mértékben alkalmasak a munkaerőhiány kezelésére, 5=teljes mértékben) a potenciáli 

munkavállalókat. 

 



 

 

 

A legkevésbé integrálhatónak a közmunkásokat tartották (1,41-es átlagérték), míg őket 

követték a tartósan munkanélküliek (1,73). A megváltozott munkaképességűek esetében is 

alacsony a cégvezetők szemében a lehetséges munkaerőpiaci aktivizálás lehetősége (1,86). 

 Az előzetes várakozásokhoz képest jobb helyezést értek el a külföldi vendégmunkások 

(1,87). Az ő esetükben – bár nem választották külön az Európán belülről és kívülről (főleg a 

migrációs válsággal összefüggésben) érkezőket, de – érezhetően nagy a velük szembeni 

ellenérzés. Ezt mutatja az is, hogy a válaszadók 60%-a egyáltalán nem lát lehetőséget az ő 

bevonásukra a munka világába. A legnagyobb „támogatottsága” a pályakezdő 

munkanélkülieknek van, az átlagértékük 3,21 – írja a Policy Agenda. 

Hiába a potenciál, a munkaadóknak nem kellenek 

A magyar társadalmon belül a megváltozott munkaképességűek sokkal alacsonyabb szinten 

foglalkoztatják, mint az Európai Unió átlaga. Ez egyértelműen potenciális munkaerő tartalék a 

Policy Agenda szerint, de hozzáteszik: a cégvezetők nem látják bennük a lehetőséget, 

érezhetően félnek a foglalkoztatásuktól. 

Ezt támasztja alá az is, hogy arra a kérdésre: „Alkalmazna-e a jelenleginél több megváltozott 

munkaképességűt saját vállalkozásánál?” a válaszadók 74%-a azt mondta, hogy nem, mert 

nincs megfelelő munkakör számukra. Ugyanakkor 17%-uk, ha megfelelő képzettségű 

alkalmazottat találna, akkor lát erre lehetőséget, míg 7%-uk plusz állami támogatáshoz kötötte 

ezt, 3%-uk pedig még a képzési költségeit is állná a dolgozójának. 

A Policy Agenda a kis- és közép vállalatok körében végzett konjunktúra felmérését 

reprezentatív módon, 500 cég vezetőjének válaszai alapján készítette. A kutatás 2017. március 

17-30. között zajlott on-line vállalati panelen, illetve telefonos megkérdezéssel. A Policy 

Agenda KKV Konjunktúra Index képzésének módja a business survey index-számításon 

alapul. 

forrás: http://24.hu/fn/gazdasag/2017/04/05/egyre-ketsegbeesettebbek-a-munkaadok-rengeteg-az-ures-allas-nem-

latszik-a-megoldas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„EGY ILYENNEL” BÁRMIT MEG LEHET TENNI? – 

FOGYATÉKOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 

 
A középsúlyosan értelmi fogyatékos lányon nem az a két férfi követte el a legnagyobb 

erőszakot, akik védtelen helyzetét kihasználva egy buszmegálló mögé vonszolta őt. 

Hanem az a rendszer, aminek ki lett szolgáltatva, és ami két és fél éven át vizsgálta... 

újra és újravizsgálta őt egészen addig, amíg öngyilkosságba nem hajszolták. Dr. Gyurkó 

Szilvia gyerekjogász írása. 

 

A fogyatékossággal élő gyerekek közül a kutatások szerint többen válnak bántalmazás 

áldozatává, mint nem fogyatékos kortársaik. Ide tartozik a felnőttek által elkövetett erőszak, 

de a kortárs bántalmazás is. A többség (az „átlagos gyerekek”), ha nem tudják, hogy mivel 

van dolguk, könnyen provokációnak vehetik egy fogyatékos gyerek viselkedését, amire 

(szóbeli vagy fizikai) erőszakkal reagálhatnak. Ahogy az is igaz, hogy sokszor azért bántják 

őket, mert egy fogyatékossággal élő nehezebben védi meg magát, nem tud (mer) segítséget 

hívni, vagy azért, mert a felnőttek sokszor elnézőbbek a fogyatékossággal élő gyereket ért 

csúfolódások, vegzálások, kisebb fizikai atrocitások iránt. 

A fogyatékosságnak nagyon sokféle formája van, és – bár ez bizarrnak tűnhet, de mégis igaz, 

hogy a jól látható, ismert, súlyos fogyatékossággal élő gyerek (például egy kerekesszékes) 

sokszor jobban védett, mint azok, akiknek fogyatékossága nehezebben beazonosítható 

(például azért, mert értelmi fogyatékossággal él). 

Rengeteg a tabu, ha fogyatékosságról van szó. Keressük a szavakat, bizonytalanok vagyunk 

abban, hogy mit tehetünk meg, és mi sértő vagy bántó. Valódi integráció hiányában nincsenek 

kialakult mintáink, tapasztalataink arról, hogyan lehet jól kommunikálni, görcsök nélkül 

viselkedni egy fogyatékossággal élő gyerekkel. 

Ritkán beszélünk róla, de a fogyatékossággal élők esetében is magasabb a szexuális erőszak 

kockázata. Az értelmi- vagy testi fogyatékosság nem azt jelenti, hogy a sérült embereknek ne 

lenne érzelmi életük, testi vágyuk vagy szexualitásuk. 

Abba pedig még ennél is ritkábban gondolunk bele, 

hogy a fogyatékossággal élőnek nemcsak saját 

https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/statistics/can/stat-disabilities/


döntésen alapuló nemi élete lehet, de vissza is 

élhetnek vele. 

Egy testileg érett, fejlett huszonéves, aki értelmileg (és érzelmileg) egy ötéves szintjén van, 

sajnos nagyon könnyen áldozatává válhat szexuális visszaélésnek. Mert könnyebben 

manipulálható és megfélemlíthető. Mert az elkövető nem gondolja, hogy ne lehetne 

„egy ilyennel” bármit megtenni. 

Egy 17 éves, középsúlyos értelmi fogyatékos lány, Kira történetét szeretném most elmesélni, 

aki hazafelé buszozott az iskolából, amikor két férfi leszólította. Kira nagyon barátságos volt 

mindenkivel. Szívesen beszélt magáról, és örömmel mutatta meg az iskolatáskáját, és abban a 

legújabb alkotását. Kira ugyanis imádott színes papírból különböző állatfigurákat hajtogatni. 

Miután a két férfi összeismerkedett Kirával, megtudták azt is, hogy a lány hol száll le (milyen 

érdekes, éppen ott, ahol ők is), majd a buszmegálló mögött mindketten többször 

megerőszakolták a lányt. Kirát megfenyegették, hogyha bárkinek elmondja, ami történt, akkor 

megölik őt is meg a családját is. Ezek után Kira haza sem mert menni. A szülei éjszaka 

bukkantak rá, miután több órán keresztül keresték. Hazavitték, és azonnal észrevették, hogy a 

lánynak koszos a ruhája, és tiszta seb, véraláfutás a combja. Kira tagadta, hogy bármi történt 

volna, de később, miután pszichológushoz vitték, ott elmesélte, mit élt át. A szülők azonnal 

rendőrségre mentek, ahol feljelentést tettek. A rendőrség a buszállomás kamerafelvételei és a 

sofőr vallomása alapján beazonosította a két elkövetőt. Elég bizonyíték gyűlt össze a 

vádemeléshez. Itt akár ki is rakhatnánk a „happy end” táblát, azonban sajnos Kira története 

még nem ért véget. 

Újabb tortúra következett: az igazságszolgáltatási eljárás. Kirát először több szakértő is 

megvizsgálta, orvoshoz küldték, majd nőgyógyászhoz, meghallgatták tanúként, 

jegyzőkönyvet vettek fel, újabb szakértői vizsgálat következett, majd szembesítették a 

gyanúsítottakkal. 

Másfél éven keresztül folyt a nyomozás úgy, hogy az elkövetőket hetekkel a támadás után 

beazonosította a rendőrség. 

Kira nem élhette a megszokott életét. Újra és újra megvizsgálták, kikérdezték, szembesítették. 

A vidám, kedves, barátságos lány arcáról egy idő után eltűntek a színek. Egyre sápadtabb, 

egyre vékonyabb lett. Nem mert egyedül közlekedni, mindenhova a szülei vitték. A baráti 

kapcsolatai megszakadtak. A szobája és az iskola között ingázott, és gyakorlatilag nem állt 



szóba senkivel. A Kirával kapcsolatba kerülő nyomozók és más szakemberek, bár nagyon 

kedvesek próbáltak lenni, de fogalmuk sem volt róla, hogyan kellene Kirával bánni, ahogyan 

arról sem, hogy a lány mit ért meg abból, amit mondanak neki. Az ellentmondásos  

 

 

 

vallomások miatt a gyanúsítottak védőügyvédje folyamatos nyomás alatt tartotta a lányt, ami 

a tárgyalóteremben tovább folytatódott. 

A bíróság sem volt felkészülve arra, hogyan védhetné meg Kirát, akit az ügyvédek minden 

lehetséges módon próbáltak szavahihetőségében támadni. Nem volt ritka, hogy Kira füle 

hallatára ilyen mondatok hangozzanak el: „De hát nézzenek rá, kinek van gusztusa egy 

ilyenre?” vagy „Egy ilyen azt sem tudja, mit evett reggelire, hogy hihetnénk neki...” Végül az 

eljárás közben, két és fél évvel a feljelentés után Kira öngyilkosságot követett el. A szülők 

szerint azért, mert nem bírta tovább a rá nehezedő nyomást. A védőügyvédek szerint azért, 

mert nem bírta tovább a hazudozást. Az ügyészség szerint, ha még kibírja három hónapig, 

akkor már túl lenne rajta. A bírónő szerint ez nem változtat semmin, a vádlottakat a 

rendelkezésre álló bizonyítékok alapján is el tudja ítélni. 

Kira nem volt még húszéves, amikor úgy döntött, hogy nem kéri tovább ezt az életet. De 

meggyőződésem, hogy ennek csak az egyik oka volt az ellene elkövetett szexuális erőszak. A 

másik az volt, hogy a rendszer, ami látszólag azért jött létre, hogy igazságot szolgáltasson, 

nem tudott vele mit kezdeni. Ez pedig nemcsak Kirára, hanem minden fogyatékossággal élőre 

igaz. 

Mert nem elég, ha van rámpa, amivel be lehet jutni egy rendőrségi vagy bírósági épületbe. Az 

is kell hozzá, hogy figyelembe vegyék a fogyatékossággal élők speciális szükségleteit. 

Ha nem így teszünk, azzal csak újabb sérüléseket okozunk. Kira ügyében a vádlottak végül 

annyi ideig tartó szabadságvesztés büntetést kaptak, mint amennyit előzetesben töltöttek. A 

tárgyalás után vidáman elsétálhattak. Kira szülei meg mehettek a temetőbe, elmondani a 

lányuk sírjánál, hogyan szolgáltattak „igazságot” az ügyében. 

forrás: https://wmn.hu/ugy/46577-egy-ilyennel-barmit-meg-lehet-tenni---fogyatekos-igazsagszolgaltatas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luke Skywalker robotkeze itt van, mozgássérült embereken segít a 

dél-koreai robotkesztyű 
 
A Szöuli Nemzeti Egyetem biorobotikával foglalkozó laborjában egy olyan 

robotkesztyűt fejlesztettek ki a dél-koreai tudósok, ami alapjában változtathatja meg a 

kézsérüléssel élők mindennapjait. 

 

videó: https://youtu.be/kpVxrG5hZgo 

 
Az Exo-Glove projekt azoknak nyújt segítséget, akik sérülésük, betegségük következtében 

nem tudják használni megfelelően a kezüket. A kesztyű még a nagyobb precizitást, 

finommotorikus képességeket igénylő feladatok ellátásában is segít. 

Legalább akkora durranás, mint a jelnyelvet beszéddé lefordító kesztyű! 

 
forrás: https://nuus.hu/tech/tudomany/0407/mozgasserult-embereken-segit-del-koreai-robotkesztyu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

 

https://youtu.be/kpVxrG5hZgo
https://nuus.hu/tech/1229/ez-kesztyu-leforditja-jelbeszedet/


 

 

 

                     

 

 

 

 
                    

 

 

 
 


