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Nem adta fel: művégtaggal sétált végig a kifutón az amputált lábú 

modell - galéria 
 

 
 

 

Stacy Paris az első modell európai kifutón, akinek mindkét lábát amputálták, lehet. 

 

A 31 éves nőt 2009-ben diagnosztizálták necrotising fasciitis-szel, egy franciaországi 

nyaralásról visszatérve. Amputálni kellett mindkét lábát, mert egy húsevő kór támadta meg a 

végtagjait, ami a lágyszövetek elhalásával jár. Bár most nyolc év után úgy tűnik, újra felütötte 

fejét a betegség, a nő elhatározta, hogy ennek ellenére is nevet szerez a divat világában, s 

végig sétál a belfasti alternatív fashion weeken. 

 

Korábban az évben már egy non-profit szervezet hírnőke is volt, akik azért küzdenek, hogy 

minél több különbözőséggel élő kerülhessen ebbe a szakmába is. 

 
forrás: http://www.blikk.hu/galeria/mulvegtaggal-setalt-vegig-a-kifuton-az-amputalt-labu-modell/3094ndj 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sára kerekesszékeseknek szóló jegyet akart venni a vébé vízilabda 

döntőjére, de sikerült-e? 
 
Olvasónk, Sára megpróbált két jegyet venni a budapesti vízilabda világbajnokság 

döntőjére. Nem is az utolsó pillantban, hanem már rögtön az induló jegyeladások 

másnapján. Azzal nem számolt, hogy mekkora gondot okoz, hogy a két igényelt jegy 

közül az egyik kerekesszékesnek szóló volt.  

 

Íme Sára története: 

 

„Megosztanám tapasztalásainkat szélesebb plénum előtt a vizes vb-re 

való kerekesszékes jegyeladás viszontagságairól. Egészen elképesztő a process ugyanis. 

 

 
Két darabot akartunk vásárolni, - egy mozgássérültet és egy normált -, 

a jegyeladás megnyitásának másnapján. A honlapon tájékozódva kiderült, hogy ezt egy 

telefonszámon keresztül tudjuk megtenni, amit felhívtunk, ahol is közölték, hogy fogalmuk 

sincs mi a process. Nem tudtak továbbá arra sem válaszolni, hogy ülhetünk-e egymás mellett, 

vagy hogyan alakul a floor plan. Hangsúlyoznám, ez a telefonszám volt megadva a honlapon, 

mint illetékes munkatársak lelőhelye. Végül arra jutottunk, hogy írjunk egy emailt, melyet 

nyomban el is küldtünk az igényeinkkel jegyek tekintetében. 

 

A válaszra sajnos három hetet (!) kellett várni, ami telefonhívással érkezett, ahol is 

tájékoztattak, hogy ami jegyet akartunk foglalni (a vízilabda arany meccsre), arra már minden 

jegy elkelt. Ekkor rákérdeztünk, hogy talán fakadhat-e ez abból a tényből, hogy 3 hétbe telt 

válaszolniuk, mire közölték, hogy mostanra jutottak oda, hogy a mi emailünket feldolgozzák. 

Múlt pénteken lefoglaltuk tehát a még elérhető jegyeket a bronz meccsre, amit kizárólag a 

Syma csarnok jegypénztárában, három munkanapon belül tudtunk megtenni, amiért most 

kedden reggel mentünk el nyitásra. Nem gondolom, hogy hangsúlyoznom kell, de 

megteszem, mert rendkívüli módon bosszant, hogy 

 

 a harmadik évezred egy európai fővárosában még személyesen kell átvenni 

a kerekesszékes jegyeket, arról nem beszélve, hogy nem lehet online rendszeren 

keresztül foglalni, egy világszintű eseményre.  

 

Pont a kerekesszékeseknek, akik ugye köztudottan a legmobilabbak és legegyszerűbb 

közlekedniük Budapesten. Kérdezem a pénztárban lévő munkatársat, hogyan működik a 

mozgássérült jegyeladás, ha Ausztráliából érkeznek nézők, tekintve, hogy egy 

világbajnokságról beszélünk, ahol például az ausztrál sportolók is részt vesznek, és nekik is a 

foglalástól számított 3 napon belül át kell venni a jegyet személyesen. A válaszra nem 

számítottam, idézném a párbeszédet, ami lezajlott a jegyiroda munkatársa, és köztem: 

 

- Végülis bárki átveheti a jegyet, ha emailen keresztül megrendeli. 

 

Ez azt jelenti, hogy az Ausztráliában élő személy keres itthon egy random embert, akit 

megkér, hogy másszon el a Syma csarnokba és készpénzzel fizesse ki, majd vegye át a jegyeit? 

 

- Igen, ugyanis bárki átveheti a jegyet. 



(No comment, itt ezt a témát feladtam.) És miért van megkülönböztetve az internetes 

jegyvásárlás kerekesszékesek tekintetében a többi jegy értékesítésétől? 

 

- Azért, hogy ne tudják megvenni a jegyet mások, csak az illetékesek. 

 

És mivel küszöböltük ki ezt a problémát most, hogy én, mint járóképes ember, eljöttem átvenni 

a jegyeket, és egy darab mozgássérült igazolványt nem kértek tőlem, tehát pont ugyanennyi 

erővel interneten is lefoglalhattam volna az egészet. 

 

- Igen, végülis igen, de a bejáratnál ellenőrzik, hogy jogosultan használják-e a jegyet. 

 

Tehát akkor teljesen értelmetlen külön procedúrát létrehozni és hátrányosan megkülönböztetni 

a mozgássérülteket, ahelyett, hogy feltüntetnék a beléptetéskor történő ellenőrzést a honlapon, 

valamint kérnének egy bescanelt mozgássérült igazolványt az online (!) vásárláshoz. 

 

Természetesen nem lepett meg a dolog, hogy a jegyünk nem volt kész, és a jegypénztárban 

nem tudták kiállítani, hanem „a kolléganők odafönt majd mindjárt megcsinálják, csak 10 

percet tessék már várni”. Miután megcsinálták, a jegypénztárban egyedüliként ülő hölgy 

felment lehozni a jegyet, mert a lenti nyomtatón nem tudja kinyomtatni, ugyanis ezeket a 

jegyeket „külön kezelik”.  

 

Az egy dolog, hogy a jegyiroda ilyen módon operál, de, hogy a FINA rendezvényszervezői 

között sem akadt egy ember, aki ezt hallva javaslatokkal éljen, ne adj’ isten másik irodát 

bízzon meg a jegyek értékesítésével, az végképp elkeserítő.”  

 

A cikk megjelenése után a szervezők megkeresték a lapunkat. Azt írják, hogy álhíreket 

terjesztünk, de hogy mi az álhír, azt kérdésünkre - hogy még tökéletesebben illeszkedjenek a 

kormányzati kommunikációhoz - nem árulták el. Majd arról írnak, hogy a kerekesszékesek 

bejutása minden helyszínre megoldott (a levél nem erről szól) és külön hely van a lelátón a 

kerekesszékeseknek (erről sem írt az olvasónk, hiszen egyelőre jegyet akart venni). A 

jegyvásárlás elképesztő körülményességéről, amiról viszont valóban szól az olvasónk levele, 

azt írják a szervezők, hogy „kerekesszékes jegyek értékesítési folyamatát eleinte a nemzetközi 

gyakorlathoz igazította az értékesítő, de a Budapest2017 Nkft. kérésére egyszerűsítették a 

folyamatot”. Vagyis valami gond azért mégis lehetett. Arról, hogy a kerekesszékesnek szóló 

jegy vásárlása miként működik online, azt írták a szervezők, hogy az igényléseket emailben 

kell leadni. Na, erről például írt az olvasónk, ennek volt három hét az átfutása, de addigra 

elfogytak a jegyek a döntőre.  

 
forrás: https://444.hu/2017/07/14/sara-kerekesszekeseknek-szolo-jegyet-akart-venni-a-vebe-vizilabda-dontojere-

de-sikerult-e 

 

 

 

 

Elvesztette egyik lábát, de nem adta fel - Most Európát járja körbe 
 
Philadelphia — Táblává alakíttatta át műlábát egy fiatal amerikai lány, így utazta körbe 

Európát. 

 

 

 

 



 

 
Devon Magyarországon is járt, Budáról fotóztatta magát, háttérben a Parlamenttel /Fotó: Northfoto 

 

 

– Kétévente új lábat kapok, és én választhatom ki, milyen dizájn társuljon hozzá. Egy nap 

gondoltam, legyen a lábam tábla, amin üzenhetek. A protézist speciális festékkel vonta be a 

gyártó, erre írhatok – árulta el Devon, aki a főiskola után európai körútra indult. – Az anyám 

és a nagymamám persze nem örült, de a barátaimnak tetszett az ötlet. 

 
Az amerikai Devon Gallaghernek egy veleszületett betegség miatt kellett amputálni térd fölött a jobb 

lábát /Fotó: Northfoto 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&picture=http://ocdn.eu/images/pulscms/ZDA7MDA_/520c34d914e464237abadb7780a1fe91.jpeg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&picture=http://ocdn.eu/images/pulscms/ZDA7MDA_/520c34d914e464237abadb7780a1fe91.jpeg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&media=http://ocdn.eu/images/pulscms/ZDA7MDA_/520c34d914e464237abadb7780a1fe91.jpeg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&media=http://ocdn.eu/images/pulscms/ZDA7MDA_/520c34d914e464237abadb7780a1fe91.jpeg


 

 

 

Számos városban megfordult, műlába pedig főszereplővé vált, arra írja fel, éppen merre járt: 

kerékpározott az amszterdami csatorna fölött, Barcelonában egy városra néző falon pihent, 

Münchenben sörözött, az athéni Parthenón tövében napozott, de még Budapesten, a 

Parlamenttel szemben is csináltatott magáról egy fotót. 

 
A műlábú lány az amszterdami csatorna felett biciklizett /Fotó: Northfoto 

 

 

– Rendszerint megbámultak, amikor a lábamra írtam, de miután felkerültek a képek a 

közösségi oldalamra, sok pozitív visszajelzést kaptam – mesélte Devon a Daily Mailnek az út 

közben szerzett tapasztalatait. – Sokan nem értik, hogy miért vagyok boldog. Azt hiszem, 

fiatalabb koromban megtanultam, az élet időnként nem tisztességes. de ha megfelelő a 

hozzáállásod, jól veheted az akadályokat. 

 
A város felett pihent meg az utazó, aki tízezres rajongótábort szerzett /Fotó: Northfoto 

 

forrás: http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-

korbe/ngy7n0t 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&picture=http://ocdn.eu/images/pulscms/OTE7MDA_/27840fd4e8d2a4fd5e909570e2ce0eea.jpeg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&picture=http://ocdn.eu/images/pulscms/OTE7MDA_/27840fd4e8d2a4fd5e909570e2ce0eea.jpeg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&media=http://ocdn.eu/images/pulscms/OTE7MDA_/27840fd4e8d2a4fd5e909570e2ce0eea.jpeg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&media=http://ocdn.eu/images/pulscms/OTE7MDA_/27840fd4e8d2a4fd5e909570e2ce0eea.jpeg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&picture=http://ocdn.eu/images/pulscms/ZWU7MDA_/630c90d4cafa06a4ef97484601c79545.jpeg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&picture=http://ocdn.eu/images/pulscms/ZWU7MDA_/630c90d4cafa06a4ef97484601c79545.jpeg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&picture=http://ocdn.eu/images/pulscms/YjY7MDA_/bbd0a22b8c13fd4f303271a5e9b948a6.jpeg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&picture=http://ocdn.eu/images/pulscms/YjY7MDA_/bbd0a22b8c13fd4f303271a5e9b948a6.jpeg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elvesztette-egyik-labat-de-nem-adta-fel-most-europat-jarja-korbe/ngy7n0t&media=http://ocdn.eu/images/pulscms/YjY7MDA_/bbd0a22b8c13fd4f303271a5e9b948a6.jpeg


 

 

 

Világbajnok! 
 
Világbajnokként térhet haza Írországból Dobos Réka. A 3 évvel ezelőtt autóbaleset 

következtében kerekes székbe került karácsondi lány az egyik legnagyobb karate 

világversenyen a formagyakorlat versenyszámban bizonyult a legjobbnak. Réka 

Írországból nyilatkozott stábunknak élete eddigi legnagyobb sikeréről. 

 
videó:  https://youtu.be/c0fqivun5wU 

 
A magyar válogatott mezében, élete első repülő útja előtt készültek ezek a fotók Dobos 

Rékáról. A májusban megnyert kerekes székes karate Magyar Bajnokság után egyenes út 

vezetett az írországi Világbajnokságra. 

– Én akik kézzel hajtják a kerekes széket, abban a kategóriában voltam. Voltak olyanok is, 

akik elektromos székkel voltak, volt aki segítővel csinálta a formagyakorlatot. Ugye a 

karaténak két része van, a formagyakorlat, a kata és a kümite. Én a katában indultam és 15 

főből az első helyet sikerült megnyernem. Én indítottam a versenyt, úgyhogy nagyon 

izgultam, mert én voltam az első induló – sorolta. 

 
A karate már 8 éves korában Réka élete részévé vált. Az idei sikerek azonban mindennél 

fontosabbak számára. Hosszú út áll mögötte. 

– A nagy hajtás, sok felkészülés, heti négy edzés, meg még otthon is edzettem, és ennek az 

eredménye. Tényleg fel sem fogtam, hogy ezt most sikerült elérnem. Nagyon-nagyon sokat 

köszönhetek ebben a régi edzőimnek is, mert még járó koromban ők tanítottak meg az 

alapokra és ez most nagy előnyömre vált kerekes székesként, hogy nem kellett újra tanítani és 

tényleg sokat köszönhetek a mostani edzőmnek, Prondvai-Pacsika Ferencnek és 

természetesen édesanyukámnak, aki nagyon sokat támogat ebben – mondta a világbajnok. 

Réka tehát elérte az év elején kitűzött céljait. Nagy álma, hogy egyszer paralimpikon 

lehessen, a jövőben ez a cél fogja motiválni. 

 
forrás: http://gyongyostv.hu/32388-vilagbajnok/ 

 

 

 

 

 

A paraolimpián részt vevő lovas fantasztikus bemutatóval lepi meg a 

közönséget 
 
A lenti filmben látható hölgy neve Lauren Barwick, egy kiemelkedő paraolimpikon lovas 

Kanadából. Szakterülete a díjlovaglás, a filmben látjuk, hogy ez hogyan néz ki. 

 
videó: https://youtu.be/62aDZKNgb8s 

 
forrás: http://www.mivilagunk.com/a-paraolimpian-reszt-vevo-lovas-fantasztikus-bemutatoval-lepi-meg-a-

kozonseget 

 

 

https://youtu.be/c0fqivun5wU
https://youtu.be/62aDZKNgb8s


 

 

 

 

A szerelem és a hagyományok - Speciális kultúrdélután Ajkán 

AJKA - Egy világ van! Nincs külön univerzum a sérülteknek, ebben a világban kell 

megtanulni élni nekik is - hangsúlyozta Lovas Irén, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

vezetője. 

 
Penk TímeaFogyatékkal élő fiatalok mutatták be előadásaikat a minap a művelődési házban. 

A speciális kultúrdél-utánon a Molnár Gábor Műhely Alapítványnál foglalkoztatott fiatalok 

előadták Benyó Ákos Cseresznyefavirág című színdarabját, de filmekkel, táncokkal és verssel 

is várták a nézőket. 

A rendezvényen Lovas Irén köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy sok türelem és nagy 

egymásra figyelés kellett ahhoz, hogy szép, élvezhető produkciókat tudjanak bemutatni a 

fiatalok.- Az alapítványnál foglalkoztatottak sok értéket felhalmoztak, amelyeket különböző 

fesztiválokra visznek. 

 
A japán öltözék segítette a szereplőket az  azonosulásban. Nagy sikert arattak 

Most a szülők és a rokonok is láthatják az elő-adásokat. Mind a szereplők, mind a felkészítőik 

munka mellett hozták létre a produkciókat - hangsúlyozta az alapítvány vezetője.Benyó Ákos, 

az új darab írója és rendezője lapunknak elmondta, hogy tavaly a kollégája, Pallagi Attila 

készített egy darabot, és gondolta, idén ő próbálkozik meg vele, így született a 

Cseresznyefavirág.- A szöveg néhány nap alatt elkészült, de sokat kellett próbálni, mire 

összeállt a darab. 

Nyolc-tíz percnél hosszabb előadást nem szabad elvárni a fogyatékkal élő fiataloktól, és az 

előadáson is bármilyen váratlan esemény adódhat - mondta Benyó Ákos. Hozzátette, a 



történet helyszínét Japánba helyezte, mert az a jelmezekkel jól jellemezhető. A darab 

bemutatja, hogy a szerelem fontosabb, mint a tradíció. 

 
Pallagi Attila, Angermayer Tamásné, Szendrei Katalin, Papp Ferencné, Rádóczy Hajnalka 

A rendezvényen levetítették Pallagi Attila A Farkas és a Piroska című alkotását, valamint 

Futó Zoltán, Glózer Norbert és Futó Dávid Levente, valamint a rendőrség és a Kulcsár Kutató 

Mentőskutyás Szolgálat Alapítvány közreműködésében készült filmet, amely egy fogyatékkal 

élő, rosszul tájékozódó személy eltűnését és felderítését szimulálja.A délutánt vers is 

színesítette. 

A jó nyelvi képességgel rendelkező Down-szindrómás fiatal arról beszélt, hogy a fogyatékkal 

élőknek is Isten adott életet, és ha kitartóak, akkor meg tudják értetni magukat; az a 

legnagyobb szükségük, hogy szükség legyen rájuk. 

Az alapítvány gondozottjai több táncot is nagy sikerrel adtak elő a rendezvényen. 

 
Lovas Irén 

Lovas Irén elmondta, büszke a fiatalokra és a kollégáira is, hiszen a kompetenciahatáraikat 

kitolva, tudásuk legjavát nyújtották. A színpadra szólított munkatársai, Pallagi Attila, 

Angermayer Tamásné, Szendrei Katalin, Papp Ferencné, Rádóczy Hajnalka és Benyó Ákos 



sokat dolgoztak a fiatalokkal az előadások sikereiért. A saját mentális egészségük kulcsa a 

kendőzetlen őszinteség, amelyben a férfi munkatársak az élenjárók. Csak a nyílt, egyenes 

kommunikáció működik a kollégák között, célozgatásra, sértődésre nincs lehetőség. 

- Az alapítvány kilenc munkatársával sokkal több mindent meg tudunk valósítani, mint egy 

nagyobb intézmény jóval több dolgozóval - vélekedett az intézményvezető. A Molnár Gábor 

Műhely Alapítványnak hatvan fogyatékkal élő felnőtt ellátására van engedélye, ezen felül 

megváltozott munkaképességű személyeket is foglalkoztatnak. A nyári szünetben pedig 

óvodások és kisiskolások felügyeletét is ellátják közfoglalkoztatottak, önkéntesek, közösségi 

szolgálatos diákok és nyugdíjasok segítségével. 

 
Benyó Ákos 

- Az előadások fejlesztő foglalkozásként is felfoghatók, hiszen az értelmi fogyatékossággal 

élőknek a központi idegrendszere sérült, de más területek aktivizálhatók. A mozgás, a táncok, 

a szövegtanulás mind a képességek fejlesztést szolgálják - ismertette az alapítvány vezetője. 

Sokszor egy-egy mondat vagy megfelelő rag elsajátításáért heteket, hónapokat dolgoznak. Az 

eredményekhez sok időre és türelemre van szükség, a fogyatékkal élő fiatalok a változásokat 

nehezen kezelik. Például egy elhagyott esernyőt nem lehet legyezőre cserélni, mert az egészen 

más mozdulatot igényel. 

- A családdal is foglalkozni kell, de szerencsére a szülők nagyon büszkék a gyermekeikre. 

Megértették a felnőttség üzenetét, miszerint az önállóságra kell felkészíteni a fiatalt, arra az 

időre, amikor a szüleik már nem tudják ellátni őket - hangsúlyozta Lovas Irén. Hozzátette, a 

fogyatékossággal élők öregedése a kognitív képességek halmozott elvesztésével is együtt jár, 

ezért különösen fontos a magabiztos önellátás kialakítása. 

- A társadalomnak el kell tartani a fogyatékkal élőket, de nem mondhatjuk rájuk, hogy 

ingyenélők! Alapítványunk fiataljai egyre többet dolgoznak a nyílt piacra: mérőszalagokat 

hajtogatnak, korongokat csomagolnak, biztosítékot szerelnek, sorjáznak, szőnyeget szőnek, 

termelnek, kertészkednek, savanyítanak, befőznek. 

Az életvezetés foglalkozáson megtanulnak sütni, főzni és minden olyan dolgot, ami az élethez 

kell. A helyiségeket is ők takarítják, az edényeket mosogatják. Nincs külön világ számukra, 

ebben a létezésben kell megtalálniuk az önállóságukat - hangsúlyozta Lovas Irén. Úgy 

gondolja, a segítő közösségük egy olyan pókháló, ami bírja az esőt, a szelet és a pókot. 

Penk Tímea 

 
forrás: https://veol.hu/kultura/a-szerelem-es-a-hagyomanyok-specialis-kulturdelutan-ajkan-1845923 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRATULÁLUNK: ROKKANT HELYEN ÉS A TILOSBAN TETTE LE A 

KORMÁNYHIVATALI KISBUSZT + FOTÓ 

 
A derekegyházi indulást követően a mórahalmi járásba vitte el a helyszíni ügyintézés 

lehetőségét a múlt héten a Csongrád Megyei Kormányhivatal mobil ügyfélszolgálata. 

Jártak többek között Bordányban is, ahol a Faluház előtt egyszerre sikerült tilos és 

legalább egy rokkant helyre leparkolni a kormányzati batmobilt. 

 
Jó ötletnek tűnik a mobil kormányablak: egy okos kisbuszt utaztatnak Csongrád Megyében 

olyan helyeken, ahol egyébként nincs kormányzati ügyfélszolgálat. Működése jelentősen 

megkönnyíti az ügyintézést az ilyen helységekben lakó állampolgárok számára. Nem véletlen, 

hogy a július 7-i indulás óta már 150-en intézték ügyeiket a mobil kormányhivatalban. 

 

Kaptunk is a témában egy sajtóközleményt a Csongrád Megyei Kormányhivataltól, amibe 

viszont egy kisebb baki csúszott.  

 

A közleményhez csatolt egyik fotó tanúsága szerint, a bordányi faluházánál sikerült egyszerre 

tilosban és rokkant helyen parkolni le a kormányzati kisbuszt. 

 

 
 
forrás: 

http://lajk.penzcentrum.hu/gratulalunk_rokkant_helyen_es_a_tilosban_tette_le_a_kormanyhivatali_kisbuszt_fot

o.1057677.html 

 

 

 

 

 



 

 

 

Már a Naposházon kívül is dolgozhatnak 
 
Jogszabályváltozás miatt áprilistól hivatalosan az intézményen kívül is dolgozhatnak a 

fogyatékosokat fogadó Naposház ellátottjai. Hármat közülük májustól alkalmazott a 

dunaszigeti Pisztráng Kör Egyesület, ahol egyébként a napokban tábor keretében 

további fiatalok ismerkednek a mezőgazdasági munkákkal. 

 
„Nagyon szeretek itt lenni, hétfő óta járunk ki Dunaszigetre. Gyógynövényt gyomláltunk, 

ástunk. Délutánonként meg csónakázunk, fürdünk, de állatsimogatás és lovas kocsikázás is 

volt már" – avat be Márti. A 36 éves nő édesanyjával él, s mint mondja, otthon is ő nyírja a 

füvet, így nem ismeretlen számára a kerti munka. Mártihoz hasonlóan még a 

mosonmagyaróvári Naposház nyolc fiatalja ismerkedik a mezőgazdasági munkákkal a hét 

folyamán tábor keretében az ökoparkban. Borsos Eszter, a mosonmagyaróvári 

Fogyatékossággal Élők Nappali Intézményeinek (FÉNI) szakmai vezetője szerint a 

Naposházban jelenleg 31 sérültet fogadnak hétfőtől péntekig, reggel 7 órától délután 4-ig. A 

dunaszigeti táborba közülük kilencet választottak ki. 

 

A szakemberek abban bíznak, hogy a tábornak köszönhetően több fogyatékos sérült ember 

kap kedvet a dunaszigeti munkához. Erre egyébként az ökopark is nyitott.  

 

– Tavaly szerveztünk elsőként „FOGY-asztható" címmel a Pisztráng Kör Egyesülettel 

közösen egy egyhetes munkára felkészítő tábort. Ennek sikerén felbuzdulva indítottunk egy 

gyakorlóprogramot, melyet a mosonmagyaróvári és dunaszigeti önkormányzat mellett civil 

szervezetek is támogattak. Hat fogyatékos fiatalt választottunk ki a tábor tapasztalatait 

összegezve. Végül öten vállalták, hogy októbertől minden második szombaton reggel nyolctól 

délig, majd a tél után február végétől ismét kijárjanak Dunaszigetre különféle mezőgazdasági 

munkákra. Jogszabályváltozás miatt ellátottjainkat már intézményen kívül is lehet 

foglalkoztatni, így hármukat alkalmazta májustól a Pisztráng Kör Egyesület. Egyikük 

egyébként önállóan is vállal már munkát – tette hozzá a szakember.  

  

 

A gyógynövény-palántázástól egészen a szedésig ismerkednek a munkákkal a Naposház 

ellátottjai az ökoparkban. Fotó: Lantos Maya 



 

 
Az ökopark bővülő területe szinte egész évben ad ugyanis munkát. Ispánki Csaba az Éltes-

iskola gyógypedagógusaként és a Pisztráng Kör Egyesület titkáraként meséli, együtt mintegy 

kétszáz őshonos fát és gyümölcsfát ültettek el ősszel. A gyógynövénykertben is sok a teendő a 

palántázástól a betakarításig, csomagolásig. Tervezik a gyógynövények értékesítését is, ennek 

engedélyeztetése folyamatban van.  

Ispánki Csaba egyébként az Éltes-iskola diákjaival is jár ki az ökoparkba.  

 

Az iskola és a Pisztráng Kör Egyesület közötti együttműködés keretében újdonság 

szeptembertől, hogy már nemcsak a tanulásban akadályozottak tagozatáról, hanem az 

értelmileg akadályozottak és autista fiatalok közül is kilátogatnak majd Dunaszigetre. Itt az 

életviteli tárgyak mellett környezeti és munkára való nevelést is kapnak.  

 

A szakemberek abban bíznak, hogy a tábornak köszönhetően több fogyatékos sérült ember 

kap kedvet a dunaszigeti munkához. Erre egyébként az ökopark is nyitott.  

Támogatott lakhatás 

 

A Naposház 22 éves kor után fogad fogyatékosokat, amikor azok az Éltes-iskolából 

kikerülnek. Jelenleg többségük a harmincas-negyvenes korosztályhoz tartozik, de 70 éves 

ellátottjuk is van. A jövő megoldandó feladata számukra a támogatott lakhatás biztosítása, 

ugyanis sokukról már most idős szülők gondoskodnak. 

 
forrás: http://www.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/mar_a_naposhazon_kivul_is_dolgozhatnak/2526528/ 

 

 

 

Meddig gyerek a gyerek? 

Nagy eltéréseket mutat a gyermekekre vonatkozó életkori besorolás a 

különböző jogszabályokban. Herczog Mária gyermekjogi szakértő szerint 

széleskörű szakmai vita kellene, hogy ne csak a politikusok érveljenek. 

 

Noha a nemzetközi gyermekjogi egyezmény szerint is az a személy számít gyereknek, aki 18. 

életévét még nem töltötte be, több ellátásnál, szabályozásnál ennél alacsonyabb korhatárig 

számít gyereknek a gyerek - mutatott rá Balog Zoltán humánminiszternek címzett írásbeli 

kérdésében Bangóné Borbély Ildikó. Az MSZP országgyűlési képviselője szerint bár egyes 

esetekben van megfelelő szakmai érv, sokszor mégsem világos, miért eltérőek a korhatárok. 

Emlékeztetett: míg választani csak 18 éves kor felett lehet, a tankötelezettség csupán 16 éves 

korig tart, a büntető törvénykönyv szerint pedig már 12 éves kortól büntethető egy gyermek. 

A gyermeknevelési támogatásnál (gyet) a legkisebb gyermek 8 éves koráig jár ellátás, aki 

ennél idősebb gyereket nevel, az nem lehet "főállású anya". A gyermekgondozást segítő 

ellátás (gyes) a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek esetében pedig csak 10. 

életévükig jár - a sort hosszan lehetne folytatni. 



"Meddig gyerek a gyerek? Miért eltérő a gyermekekre vonatkozó korhatár a különböző 

jogszabályokban?" - tette fel a kérdést Bangóné. 

"Az egyes jogszabályokban megnyilvánuló differenciált életkori szabályozás indoka, hogy a 

gyermekek a testi és személyiségfejlődés során eltérő érettséget mutatnak, ezzel 

összefüggésben eltérő jogokat szerezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak" - olvasható a 

Rétvári Bence által szignózott válaszban. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

parlamenti államtitkára szerint a magyar szabályozás nem egyedülálló, például a 14 éven 

aluliak büntetőjogi felelősségre vonására más európai országokban is van lehetőség. Emellett 

a gyermekjogi egyezmény is úgy fogalmaz: a 18 év alatti gyereknek számít, "kivéve, ha a reá 

alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri". 

Büntethetőség 

Az új törvénykönyv szerint a büntethetőség korhatára általában továbbra is 14 év, de az 

emberölést, életveszélyt vagy halált okozó testi sértést, rablást, illetve kifosztást elkövető, 

12. évüket betöltő gyermekek is büntethetők lesznek, ha megfelelő belátási képességgel 

rendelkeznek - legsúlyosabb büntetésük 1-től 4 évig tartó javítóintézeti nevelés lehet. 

 

Noha a gyettel és a gyessel kapcsolatban nem adott érdemi választ, Rétvári kifejtette: a 

gyerekek büntethetőségi korhatárának 12 évre való leszállítását elsősorban gyakorlati 

tapasztalatok indokolták, a 12-14 évesek egyre gyakrabban valósítanak meg erőszakos 

bűncselekményeket, nekik is tisztában kell lenniük magatartásuk kiemelten veszélyes 

következményeivel, súlyosan elítélendő voltával. "Ezen túlmenően az is tényként kezelhető, 

hogy a XXI. század infokommunikációs fejlődése meggyorsította a gyermekek fejlődését" - 

írta. 

- A büntetőjogban semmi értelme nem volt leszállítani 12 évre a korhatárt, maximum 

politikai, hangulatkeltési szempontból. Nem is lett érdemi eredménye a megelőzés 

kezelésében, hiszen szakmailag sem indokolja semmi - vélekedett Herczog Mária. A Gyerek, 

Család, Ifjúság Egyesület elnöke (és az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának korábbi tagja) 

hangsúlyozta: az, hogy egy gyerek érti a tettének súlyát és tudja-e a felelősséget vállalni, 

elsősorban érzelmi fejlettségétől függ. Ugyanakkor az elkövető gyerekek körében gyakori az 

érzelemszegény, empátiahiányos fiatal, az alkalmazott büntetőjogi lépések pedig nem 

segítenek az elszenvedett problémáik megoldásában. 

- Ettől csak vadabbak és dühösebbek lesznek, de belátóképesek, bűnbánóak és másképp 

viselkedők aligha. Ezért próbáljuk a resztoratív, helyreállító módszerek és a gyermekvédelmi 

ellátások irányába tolni a gyerekekkel kapcsolatos eljárásokat, de a jelen helyzetben erre nem 

sok esély mutatkozik. Sem a közvélemény, sem a politika nem az erőszakmentesség, a 

megértés, elfogadás, befogadás irányába mozog. Nagyon sok munka kellene ahhoz, hogy meg 

lehessen ezt fordítani, amit nem szabad persze feladni, de a mostani helyzet nem kedvez 

ennek sem - fogalmazott Herczog. 

A szakértő szerint a jogszabályokban megszabott, gyerekekre vonatkozó eltérő korhatárok 

világszerte állandó vita tárgyát képezik, és gyermekjogi szempontból sincs egységes 



álláspont. - Jó lenne, ha nálunk is megindulna erről egy széleskörű szakmai vita, hogy ne csak 

laikusok vagy politikusok részéről hangozzanak el sokszor felszínes érvek és ellenérvek. 

Bangóné Borbély Ildikó felvetését persze indokoltnak tartom, de nem egyszerű rá a válasz - 

mondta Herczog, hozzátéve: sokszor esetleges, és valamilyen hagyományon vagy a véletlenen 

múlik a korhatár megszabása. 

Érdekességek 

- Attól, hogy például a tankötelezettséghez vagy a büntethetőséghez alacsonyabb 

korhatárt szabtak, az érintett kiskorú ugyanúgy gyerek marad, és vonatkoznak rá a 

különleges védelemre jogosító szabályok is (például munkavédelem, speciális eljárások, 

bánásmód, stb.). 

- Örökbefogadottak esetén 14 éves kortól kérheti a gyerek az eredeti adatai 

megismerését, de a vér szerinti szülővel való kapcsolatfelvételt csak 18 évesen. 

- Ausztriában már a 16 évesek is szavazhatnak, igaz, "csak" a helyhatósági 

választásokon. 

 
forrás: http://nepszava.hu/cikk/1134564-meddig-gyerek-a-gyerek 

 

 

 

 

Együttműködik a MUISZ és a mozgáskorlátozottak szövetsége az 

akadálymentes turizmusért 

 
Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) és 

a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), eszerint közösen 

lépnek fel a jövőben a turisztikai szolgáltatások, látnivalók akadálymentesítéséért - 

jelentette be a két szervezet. 

 
Erdei Bálint, a MUISZ elnöke kiemelte: az akadálymentesített turisztikai helyszínek száma 

folyamatosan nő, de sok még a megoldásra váró feladat. Példaként említette, hogy a 

sajtótájékoztató helyszínén, az Országház északi, turistabuszok számára kijelölt parkolójánál 

kerekesszékkel nem lehet feljutni a Kossuth térre, vagy Látogatóközpontba. A MUISZ a 

problémát több alkalommal jelezte, de nem történt intézkedés - mondta.      

 

Erdei Bálint hozzátette: Magyarországon több mint 230 ezer mozgásában korlátozott ember 

él, Budapestre évente több mint 3 millió turista érkezik, közöttük mozgáskorlátozottak. Az 

utazási irodák folyamatosan szembesülnek a mozgáskorlátozott turisták nehézségeivel, ahogy 

a csoportok tagjai között gyakoriak az idős és nehezen járó, vagy akár babakocsival 

közlekedő vendégek. Szeretnék elérni, hogy a frekventált turisztikai helyszínek mindenki 

számára megközelíthetőek legyenek - mondta Erdei Bálint. A fejlesztéseket, felújításokat 

koordinálók figyelmét pedig arra szeretnék felhívni, hogy ezeket a szempontokat nagyobb 

hangsúllyal vegyék figyelembe a munkák tervezése során.   

    

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke szerint Magyarországon még mindig nem figyelnek eléggé 

a mozgássérült emberek szempontjaira a turizmusban. Ösztönözni szeretnék a szolgáltatókat, 

hogy nyissanak a mozgáskorlátozott emberek felé, az akadálymentes környezet és kiszolgálás 

kialakítása megtérülő befektetés - mondta.    

   



Az együttműködési megállapodás célja, hogy a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény értelmében elősegítse a mozgássérült emberek egyenlő esélyű hozzáférését a 

turizmushoz, szabadidős, rekreációs tevékenységekhez, és erre felhívja a döntéshozók és az 

ágazat szereplőinek figyelmét. A szervezetek közösen lobbiznak az akadálymentes 

turizmusért, és a turisztikai látnivalók teljes akadálymentesítéséért - jelentette be. 

 
forrás: http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/38819/egyuttmukodik-a-muisz-es-a-mozgaskorlatozottak-szovetsege-

az-akadalymentes-turizmusert/ 

 

 

 

 

Ezeket a zseniális képeket írógéppel rajzolja István 
 
Velok István bebizonyította, hogy a művészetben nem létezik lehetetlen. A mozgássérült 

miskolci férfi a szívét és a lelkét is beleteszi az alkotásaiba, amelyeket egyedülálló 

módon, egy gépíró segítségével készít el. 

A most hetvenéves férfi élete csecsemőkorában gyökeres fordulatot vett. István 

agyhártyagyulladást kapott, amely rendkívül súlyos és maradandó mozgásszervi 

következményekkel járt. Teljesen lebénult, így már ekkor biztossá vált: az élete nagy részét 

kórházakban és otthonokban lesz kénytelen leélni. 

 

  
  
  
  

Miskolci egyetem 

 

 



 

 

 

Az idők folyamán a tanulás jelentette számára az egyetlen kitörési lehetőséget. Már kisiskolás 

korában rájött, hogy egyedülálló szépérzékkel rendelkezik. Mivel azonban a kezeit nem tudta 

rendesen használni, egy írógépet hívott segítségül a képek elkészítéséhez. 

 

  
  
  
  

Velok István művészete rendkívül egyedi, itthon mégis kevesen ismerik 

 

István előrajzolás nélkül, fényképekről vagy éppen emlékezetből dolgozik. Az elképesztően 

aprólékos művei betűkből, jelekből és számokból épülnek fel. Az úgymond kikopogtatásuk 

azonban rendkívül időigényes: egy képet körülbelül fél év alatt készít el. Ennek fényében 

számít csak igazán soknak, hogy már körülbelül hatvan darabnál jár, amelyekre külföldön is 

felfigyeltek. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

Kassai dóm © MTI 

 

Istvánt évekkel ezelőtt a Lépj tovább Abaújban! Alapítvány karolta fel. A kuratóriumi elnök, 

Szlobodnik László a Borsnak elmondta: rendezvények és kiállítások szervezésével próbálják 

segíteni a művészt, aki jelenleg egy miskolci öregek otthonában él. 



 

  
  
  
  

Szent István © MTI 

 
forrás: http://www.borsonline.hu/aktualis/ezeket-a-zsenialis-kepeket-irogeppel-rajzolja-istvan/135971 

 

 

 

 



 

 

 

Aki lelkével lát jól - el is mondja miért 
 

A Rádió7 Napraforgó című műsorának hétfői vendége Kurucsai Szabolcs és kutyája El-

Visz voltak.Szabolcs az Árbóc Egyesület elnöke, amelynek célkitűzései között 

szerepelnek az úgynevezett „érzékenyítő tréningek”. 

 

Mi látássérültek gyakran találjuk magunkat abban a helyzetben, hogy valaki segíteni próbál 

nekünk, de nem tudja, hogyan tegye, – meséli Kurucsai Szabolcs- ez néha mulatságos 

helyzeteket eredményez, de előfordul az is, hogy kellemetlenné válik egy-egy ilyen találkozás.  

Ezért is tartom fontosnak, hogy már óvodáskorban megismertethessem a gyerekekkel milyen a 

vak emberek élete. 

 

Szabolcs 2009-ig sikeres vállalkozást folytatott. Dekorációs festéssel foglalkozott és 

bútorboltokat üzemeltetett. Majd váratlanul „legördült a függöny”… Retinaleválás miatt 

elveszítette látását. 

A tragédiából fel tudott állni, majd úgy döntött, hogy másokon is segít, másoknak is 

bemutatja a vakok mindennapjait, jórészt saját költségén járva –elsősorban- az oktatási 

intézményeket. 

 

Kurucsai Szabolcs tavaly talán éppen ennek okán az Év Embere lett a megyei napilap 

felhívására. AzÁrbóc Egyesület elnökeként nem csak kisgyermekeknek, de általános- és 

középiskolásoknak is megmutatja, hogyan kell segíteni pl. a közlekedésben a 

látássérülteknek. 

A látássérülteknek a bevásárlás sem egyszerű rutin: 

 

 

https://www.facebook.com/arbocegyesulet/


 

 
hangfelvétel: http://audio.promenad.hu/574680987fa999594f7ce676469625dc.mp3 

 
Szerencsére ma már több vállalkozás és cég is felismerte, hogy milyen előnyökkel jár, ha 

Szabolcsot és El-Viszt felkérik egy érzékenyítő-tréning megtartására, ahol az alkalmazottak 

megtanulhatják, hogyan is kell hatékonyan segítségére sietni egy látássérült vagy 

mozgássérült ügyfélnek/vásárlónak. 

 

El-Visz a négyéves labrador két éve van Szabolccsal. 

Nem volt egyszerű az egymásra találás, hiszen előtte már két kutyát is kaptam, de valamiért 

nem éreztük úgy egymás gondolatait, mint Vele. Pedig ha valami, hát akkor ez a „munkakör” 

rendkívül felelősségteljes. - emlékezik vissza Szabolcs. 

 

Ugyanakkor a látássérültek mintegy 1%-a rendelkezik kutyás segítséggel. Ennek legfőbb oka 

a rendkívül magas képzési költség, amely kutyánként 1-2 millió forintot jelent. 

 

Kurucsai Szabolcs elmondta: az egyik legfontosabb dolog, amit a látóknak tudniuk kellene, 

hogy olyan kutyát, amelyen hám van és éppen közlekedik nem szabad simogatni, hiszen ez 

megzavarhatja munkája közben.  

 
forrás: http://promenad.hu/cikk/aki-lelkevel-lat-jol-el-is-mondja-miert-179770 

 

 

 

 

 

 

GRACE Cup – negyedszer 
 

A nagypakai GRACE – Egészségkárosultak és Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

negyedszer rendezett nemzetközi sportnapot tagjai és meghívott vendégei részvételével. 

 
A szerző felvételei 

A megnyitó összejövetelen Ivan Seňan polgármester, Sárközy Tibor GRACE-elnök, ill. JUDr. 

Zuzana Stavrovská, a szlovákiai Munka-, Szociális és Családügyi Központ egészségkárosult 

http://audio.promenad.hu/574680987fa999594f7ce676469625dc.mp3
http://promenad.hu/cikk/aki-lelkevel-lat-jol-el-is-mondja-miert-179770


személyekért felelős biztosa üdvözölte  a Szabadkáról, Győrből, Tatáról, Budapestről, 

Galántáról, Nagymegyerről, Dunaszerdahelyről, Somorjáról és Nagypakáról érkezett 

sportolókat, akik asztaliteniszben, dartsban, triatlonban, csocsóban stb. mérkőztek meg 

egymással. Külön csoportokban versenyeztek a kerekesszékes résztvevők. 

 

 

A sportnap legelején Bacsárdi József, a győri AHI Jóga elnökének vezetésével az egész 

mezőny egészségmegőrző jógagyakorlatokkal „melegített be”, a legvégén minden 

versenyszám és kategória első három helyezettje tárgyi jutalomban részesült. 



 

 

forrás: http://parameter.sk/grace-cup-negyedszer 

 

 

 

http://parameter.sk/grace-cup-negyedszer


 

Vizes vb - A MÁV-csoport 50 százalékos utazási kedvezménnyel 

várja a szurkolókat 

A 17. FINA Világbajnokság versenyszámaira jegyet vásárló nézők vonattal féláron 

utazhatnak a rendező városokba szurkolni, annak az együttműködési megállapodásnak 

köszönhetően, melyet a MÁV-START Zrt.-vel kötött a Bp2017 Világbajnokságot 

Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. A vasúttársaság a nagy budapesti 

pályaudvarokon több pénztárral és jegyautomatákkal, Balatonfüreden mobilpénztárral 

várja a jegyvásárlókat - közölte a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. az OrientPress 

Hírügynökséggel. 

Mint írják, a megállapodás értelmében a vasúttársaság – kiemelt személyszállítási partnerként 

– a világbajnokságra jegyet vásárló nézők számára 50 százalékos kedvezményes utazást 

biztosít. Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra a rendezvényre szóló belépőjegy 

felmutatásával együtt érvényes, illetve az otthon nyomtatott FINA belépőjegyeket a 

rendezvény helyszínein, a MÁV-START pénztárban le kell bélyegeztetni. A sportesemény 

helyszínein, azaz a Duna Arénában, a Margitszigeten, 10 és 20 óra között a MÁV-START 

standjánál, valamint Balatonfüreden a vasúti mobilpénztárnál lesz lehetőség a jegyek 

bélyegzésére és belföldi, illetve nemzetközi vonatjegyek vásárlására is, továbbá a 

sportesemény látogatói utazási információkat kérhetnek, de a fővárosi standoknál gyereksarok 

is lesz. 

A közlemény szerint a MÁV-csoport többek között megerősített szolgálattal készül a 

világeseményre; növelték a járműszerelők, kocsivizsgálók, takarítók, a biztonsági őrök, 

polgárőrök és a készenléti rendőrök számát, valamint tartalék szerelvények és mozdonyok is 

készenlétben állnak. Több pénztárossal üzemelnek Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli 

pályaudvar jegypénztárai, az első kettőben 14-14, a Déliben 13 jegykiadó automata is az 

utasok rendelkezésére áll, Balatonfüreden pedig a mobil jegypénztár várja a jegyvásárlókat. 

Érdemes igénybe venni az internetes jegyvásárlást és az otthoni menetjegynyomtatás 

lehetőségét is a https://jegyvasarlas.mav-start.hu/eTicketV2/ weboldalon keresztül, továbbá az 

online vásárolható és a vonatokon akár mobiltelefonon is bemutatható e-vonatjegyet.  

A balatonfüredi állomáson, az Elit és Masters nyíltvízi rendezvények idején mobil 

emelőszerkezet segíti a kerekesszékes, mozgássérült utasokat a fel- és leszállásnál. 

A rendezvény ideje alatt a 17. FINA Világbajnokság arculati elemeivel felmatricázott Taurus 

típusú mozdony országszerte hirdeti a nemzeti vasúttársaság elkötelezettségét és 

nagyrabecsülését a vb és a világversenyen részt vevő sportolók iránt - olvasható a 

tájékoztatásban. 

A vasúttársaság és a rendőrkapitányság közös utasbiztonsági kampányt tart Balatonfüreden, a 

vizes vb idején. A füredi vasútállomáson július 15-től 21-ig – 17-e kivételével – minden nap, 

valamint augusztus 10-től 12-ig, 12 órától 16 óráig tájékoztatják a sporteseményre vonattal 

érkezőket és a turistákat a biztonságos közlekedés feltételeiről és felhívják a figyelmet az 

alapvető vasúti közlekedési szabályok betartásának fontosságára. Tekintve, hogy a sérülések 

nagy része egy kis odafigyeléssel elkerülhető lenne, a szervezők remélik, hogy a szurkolókat 

is minél nagyobb számban elérik a kampánnyal - áll a közleményben. 

 

forrás: http://www.orientpress.hu/cikk/2017-07-14_vizes-vb---a-mav-csoport-50-szazalekos-utazasi-

kedvezmennyel-varja-a-szurkolokat--- 



 

 

Hogyan igényelhetek közgyógyellátási igazolványt? 

2015-től fogyatékossági támogatást kapok. A kormányhivatal szerint az állapotom 

javulása nem várható. A rokkant egyesületben felhívták a figyelmem, hogy kérjek 

"közgyógy" igazolványt, mert akkor a gyógyszer költségeim nagyon le fognak 

csökkenni. Kérem írják meg valóban jogosult vagyok-e rá. Ha igen mit kell tennem. 

Közgyógyellátás három jogcímen állapítható meg: 1) alanyi, 2) normatív, 3) méltányossági 

 

1. Az alanyi jogcímen biztosított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres 

gyógyító ellátás költségétől független ellátás (éppen ezért, ha a kérelmező nyilatkozik arról, 

hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt, kérelméhez nem kell csatolni a 

háziorvos igazolását sem). 

 

2. A normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi 

rendszeres gyógyító ellátás költségétől függő ellátás 

Az alanyi és normatív jogcímen közgyógyellátásra való jogosultságot a járási hivatal állapítja 

meg 

 

3. A méltányossági jogosultságot a települési önkormányzat, helyi rendelete alapján állapítja 

meg . 

 

A járási hivatal alanyi jogcímen az alábbi esetekben állapít meg közgyógyellátásra való 

jogosultságot:  

 

a) az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú; 

b) az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy; 

c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;  

d) a központi szociális segélyben részesülő; 

e) a rokkantsági járadékos; 

f) az, aki 

 

rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket, 

rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, 

baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 

öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, 

baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy 

öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző 

napon az 1. vagy 2. alpont hatálya alá tartozott; 

 

g) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

 

 

Eszerint ön alanyi jogon nem, legfeljebb normatív vagy méltányossági alapon kérelmezheti a 

közgyógyellátást (kivéve, ha fent felsorolt ellátások valamelyikében részesül).  

 



Ajánlom figyelmébe a témában készült összefoglalómat. 

 

További kérdés esetén állok szíves rendelkezésére.  

forrás: https://www.hrportal.hu/hr/hogyan-igenyelhetek-kozgyogyellatasi-igazolvanyt-20170717.html 

 

 

Egy szegedi villamosvezető leszállíttatta az anyukájával utazó értelmi 

fogyatékos gyereket, mert szerinte hangos volt 

Már nem dolgozik az SZKT-nál az a villamosvezető, aki nemrégiben leszállított 

járművéről egy sérült gyermekkel utazó édesanyát, mert szerinte a gyerek hangos volt. 

A delmagyar.hu cikke szerint az anyuka július elsején írta fel egy Facebook-csoportba 

történetét. 

Kora délután utazott fiával a 3F-es járaton, a villamosvezető pedig felszólította, hogy 

hallgattassa el a gyerekét, vagy ha nem, akkor a következő megállónál szálljanak le. A nő 

mondta neki, hogy a gyerek értelmileg súlyosan sérült, és nem érti meg, hogy csöndben kell 

maradnia. 

Azt a választ kapta, hogy akkor nem kell tömegközlekedni. 

A nő végül leszállt fiával és gyalog mentek tovább. 

A sofőr nem árulta el a nevét, így az édesanya a közösségi oldalon az ott lévő utasokat 

kereste, hogy segítségükkel panaszt tudjon tenni. 

Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója bocsánatot kért az 

anyukától, a villamosvezetőt pedig elbocsátotta. 

A történet már eddig is egészen felháborító, de a cikk szerint a sofőr több utas kérésének tett 

eleget, amikor felszólította az édesanyát arra, hogy hallgattassa el a gyereket, vagy szálljanak 

le. 

Természetesen ez nem volt mentség erre a viselkedésre. 

forrás: http://24.hu/belfold/2017/07/18/egy-szegedi-villamosvezeto-leszallittatta-az-anyukajaval-utazo-ertelmi-

fogyatekos-gyereket-mert-szerinte-hangos-volt/ 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

 

www.meosz.hu 

 

Videóink rovatában 
 

https://www.hrportal.hu/hr/kinek-jar-kozgyogyellatas-20170424.html
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/merhetetlenul_megbantottak_a_serult_gyermeket_nevelo_edesanyat_az_szkt_igazgatoja_szerint_kirugtak_a_villamosvezetot/2526580/
http://www.meosz.hu/

