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Hátrányos helyzetűek képzése Kiskunhalason és Jánoshalmán 
 

Míg idén 2,6 milliárd forinttal támogatja eszközfejlesztésben a kormány azokat a 

társaságokat, amelyek megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak, jövőre 

ötmilliárd forinttal több jut a költségvetésből a megváltozott munkaképességű emberek 

foglalkoztatására – mondta el hétvégén Dr. Kovács Zoltán Területi Közigazgatásért 

Felelős Államtitkár Pápán, a MOVE Zrt. projektzáró rendezvényén. A vállalat 

Képzéssel a fejlesztésért nevű projektjében – többek között – 40 fő megváltozott 

munkaképességű megyei dolgozóját készítette fel a nyílt munkaerő-piacra való 

kikerülésre. A Bács-Kiskun megyét érintő fejlesztés Kiskunhalason és Jánoshalmán 

zajlott. Az uniós támogatású képzés összességében 150 millió Ft támogatási összeggel 

bírt. 

 

Készségeik fejlesztésén keresztül növelte a megváltozott munkaképességű, foglalkoztatási 

rehabilitációban részesülő, hátrányos helyzetű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon való 

elhelyezkedésének az esélyeit a MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Zrt. Az ország legkiterjedtebb ilyen jellegű fejlesztése a cég 7 fióktelepén mintegy 

3500 órában zajlott. A pápai székhelyű vállalat legelső uniós támogatású projektjében idén 

áprilistól két megyei telephely vett részt: Kiskunhalason és Jánoshalmán 40 hátrányos 

helyzetű dolgozó munkavégzéshez szükséges készségeit fejlesztették. A projekt 

eredményességét mutatja, hogy a képzett dolgozók több mint 90%-a sikeresen fejezte be a 

fejlesztő modulokat. 

 

„A kormány számára fontos cél a munka alapú társadalom, és hogy minél többen el tudjanak 

helyezkedni a munka világában, elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon. Ezt szeretnénk 

elérni a megváltozott munkaképességű emberek esetében is. A kormányváltás óta 

megkétszereződött a fogyatékkal élők foglalkoztatása. A kormány 40 ezer ilyen munkahelyet 

közvetlen módon, míg 30 ezret közvetve támogat”– mondta el Dr. Kovács Zoltán Területi 

Közigazgatásért Felelős Államtitkár Pápán, a projekt zárórendezvényén. A kormányzati 

törekvésekről szólva hozzátette, hogy míg idén 2,6 milliárd forinttal támogatja 

eszközfejlesztésben a kormány azokat a társaságokat, amelyek megváltozott munkaképességű 

embereket foglalkoztatnak, jövőre ötmilliárd forinttal több jut a költségvetésből a 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására. 

 

 

A MOVE Zrt, projektjének célja összhangban van a Kormányzat azon törekvésével, hogy 

minél több megváltozott munkaképességű, ám munkaképes ember térjen vissza a munka 

világába. Glück Erika vezérigazgató a hétvégi zárórendezvényen elmondta: „A 90%-os siker 

felülmúlta várakozásainkat. Bebizonyosodott, hogy pusztán hozzáállás kérdése, hagyjuk-e 

felszínre jutni és érvényesülni a fogyatékkal élőkben is meglévő, munkavégzéshez szükséges 



készségeket. Bízom benne, hogy egyre több munkaadó lesz nyitott ezekre az erőforrásokra a 

jövőben is. 

 

 
 

A képzést záró eseményen kapták meg a munkatársak bizonyítványaikat, és a projekt színes 

lezárásaként fogyatékkal élő művészek – többen közülük a MOVE dolgozói – léptek fel. A 

Mozgássérültek Aktív Egyesületének kerekes székes előadását a Dé-Mol Társulat produkciója 

követte, majd a fellépések sorát Kardos Marianna jelnyelvi éneke zárta. 

 

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. jogelődjét a Mozgássérültek Veszprém Megyei 

Egyesülete alapította 1991-ben. A cég székhelye Pápán található, és országszerte közel 30 

telephelyen foglalkoztatja több mint 1000 munkavállalóját, akiknek több mint 90 %-a 

megváltozott munkaképességű. A MOVE Zrt. az egyik legnagyobb, nem állami tulajdonú, 

megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató, rehabilitációs akkreditációval rendelkező 

cég. Tevékenységei: asztalosipar, varrás, szövés, lámpa-összeszerelés, közösségi 

munkavégzés. 

 
Forrás: halasinfo.hu 

 

 

 

Rehabilitációs hozzájárulás: változó szabályok 
 

Közeledik október 20-a, a harmadik negyedévre vonatkozó rehabilitációs hozzájárulás 

bevallási és befizetési határideje, mely – felkészülés hiányában – a munkaerő 

kölcsönzésben érintett vállalkozásokat érzékenyen érintheti. 

 

 



Rehab dióhéjban 

 

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése 

érdekében a munkaadók rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelesek, ha az általuk 

foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja és az általuk foglalkoztatott megváltozott 

munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási 

szint). 

 

A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám 

és 964 500 Ft szorzata. A munkaadó a rehabilitációs hozzájárulást a NAV felé köteles 

megállapítani, illetve bevallani és megfizetni. 

 

A rehabilitációs hozzájárulás kapcsán év közben az első, a második és a harmadik negyedévre 

vonatkozóan előleget kell bevallani és fizetni. Az előleg mértéke a mindenkori 

tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás 

fizetési kötelezettség 25 százaléka. 

 

Megváltozik a kötelezett személye! 

 

Munkaerő kölcsönzés esetén eddig, azonosan a Központi Statisztikai Hivatal által az átlagos 

állományi létszám meghatározására közzétett útmutatóval, a rehabilitációs hozzájárulás 

tekintetében is a kölcsönbe adónál kellett a kölcsönzött munkavállalókat figyelembe venni. 

Mindez azt eredményezte, hogy az esetleges rehabilitációs hozzájárulás fizetési 

kötelezettségüket a munkaerő kölcsönzők fokozatosan beépítették a kölcsönzési díjukba. 

 

 

A hatályos szabályozás e tekintetben – átmeneti rendelkezések és érdemi figyelemfelhívás 

nélkül – idén július 19-től jelentősen átalakult. A törvénymódosítás következtében munkaerő-

kölcsönzés esetén ezen időponttól a kölcsönzött munkavállalót a kikölcsönzés tartama alatt a 

kölcsönvevőnél, – a kölcsönbeadónak a kölcsönvevő felé tett erre irányuló nyilatkozata esetén 

a kölcsönbeadónál – kell a rehabilitációs hozzájárulás alapjául szolgáló statisztikai létszám 

számítása során figyelembe venni. Ezek után főszabályként a kölcsönbevevő lesz a 

kölcsönzött munkavállalók után a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. 

 

Noha a változással foglalkoztak egyes HR portálok és a témában a Magyar Munkaerő-

kölcsönzők Országos Szövetsége is kiadott egy tájékoztatót, azonban az új előírás az adózási 

és számviteli szakemberek és főleg a munkaerőt kölcsönzők számára rejtve maradt, ugyanis a 

rendelkezéseket egy újabb salátatörvényben rejtették el. 

 

Nyitva maradt kérdések 

 

Pontos jogszabályi előírás, illetve hivatalos jogértelmezés hiányában csak sejteni lehet, hogy – 

a korábbi gyakorlat fenntartása érdekében – egy, a felek azonosítására alkalmas kötetlen 

formátumú nyilatkozat is elegendő. Nyitott kérdés továbbá, hogy a kölcsönbe adónak mely 

időpontig (meglévő jogviszony esetén az előírás hatálybalépése, új jogviszony esetén annak 

kezdő napjáig, esetleg a bevallási határidőig) kell nyilatkozatot adnia a kölcsönbe vevőnek 

ahhoz, hogy a kölcsönzött munkaerőt továbbra is a saját statisztikai állományi létszámába 

tartozóként vehesse figyelembe. Az sem egyértelmű, hogy nyilatkozat munkavállalónként 

külön-külön tehető, vagy csak kölcsönvevőnként egy nyilatkozat adható. 

 



Tisztázandó továbbá, hogy a kölcsönbe vevőt, vagy a kölcsönbe adót terheli-e bármiféle 

bizonyítási kötelezettség e nyilatkozat megtételével, meglétével vagy annak hiányával 

kapcsolatosan? Amennyiben igen, azt milyen módon kell teljesíteniük? 

 

Mindezen tisztázandó kérdések ellenére logikusnak tűnik – legalábbis az új előírás 

hatálybalépésének évében –, hogy a kölcsönbeadók megtegyék a fenti nyilatkozatot, hiszen a 

kölcsönzési díjukba már beépítették a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettségüket. További 

indok, hogy átmeneti rendelkezés hiányában – jelenleg nem teljesen egyértelmű, hogy milyen 

módszerrel kell a 2015. harmadik negyedévre vonatkozó rehabilitációs hozzájárulás, illetve az 

éves rehabilitációs hozzájárulási kötelezettségüket kezelniük a kölcsönbeadóknak és a 

kölcsönbevevőknek, amennyiben az új rendelkezéseket kívánják követni. 

 

Csak sejteni lehet, hogy rehabilitációs hozzájárulás tekintetében egy új „fiktív átlagos 

állományi létszámot” kell számolniuk úgy, hogy 2015. július 18-ig az érintett 

munkavállalókat a kölcsönbe adóknál, míg 2015. július 19-től a kölcsönbe vevőnél kell a 

naponkénti állományi létszám meghatározásakor figyelembe venni, mely alapul szolgál a 

kötelező foglalkoztatási szint kiszámításánál. 

 

Mindezen bizonytalanságokra tekintettel állásfoglalás kérést nyújtottunk be a NAV felé, 

hiszen még a rehabilitációs hozzájárulás bevallásra szolgáló 1501-es számú nyomtatvány 

kitöltési útmutatója sem került mindezidáig aktualizálásra. Érdeklődve várjuk a hivatalos 

jogértelmezést, hiszen az új rehabilitációs hozzájárulási szabályok jelentős változást hoznak a 

munkaerő kölcsönzők és a kölcsönbe vevők adminisztrációs és közteher fizetési 

kötelezettségeiben. Mindezzel kapcsolatban bejegyzéshez végszóként mi más is illene igazán, 

minthogy: folytatás következik. 

 
Forrás: ado.hu 

 

 

 

Újabb félmilliárd euró hitelt nyújt az EIB Magyarországnak 
 

500 millió eurós hitelszerződést írt alá Baranyay László, az Európai Beruházási Bank 

(EIB) alelnöke és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Az Európai Beruházási 

Bank által nyújtott kedvező kondíciójú források hozzájárulnak a Magyarország 

rendelkezésére álló uniós források mind szélesebb körben való felhasználhatóságához, 

hazánk gazdaságfejlesztési céljainak megvalósításához, és az emberek 

életkörülményeinek javításához. 

 

Idén már volt egy ilyen megállapodásunk. 

 

Magyarország legutóbb 2015 júniusában kötött egy 500 millió euró összegű hitelszerződést az 

Európai Beruházási Bankkal (EIB) egy 1 milliárd eurós keret részeként három, uniós program 

megvalósításához kapcsolódva. A 2014-2020-as programozási időszakra az EIB most egy 

újabb, 1,5 milliárd euró összegű hitelkeretet biztosít Magyarország számára további négy, 

uniós program megvalósításához kapcsolódó beruházások támogatására. A hitelt ebben az 

esetben is több részletben, külön-külön hitelszerződések révén veheti igénybe hazánk. A ma 

aláírt első hitelszerződés összege 500 millió euróról szól, ezt az összeget 3 éven belül 

használhatjuk fel az uniós projektek társfinanszírozására. 

 

Mire jó? 



 

Az EIB hitelkerete a 2014-2020-as programozási periódus négy operatív programja, a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs (GINOP), Versenyképes Közép-Magyarország (VEKOP), 

Terület- és Településfejlesztési (TOP) valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési (EFOP) 

operatív program keretében megvalósuló projektek központi költségvetési kiadásainak 

refinanszírozását fogja biztosítani. 

 

A hitelkeret felhasználása az európai uniós programokkal összhangban hozzá fog járulni a 

mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítéséhez, munkahelyteremtő 

beruházások támogatásához a szabad vállalkozási zónákban, ipari parkok fejlesztéséhez, 

illetve barnamezős iparterületek megújításához, mindezek mellett továbbá turisztikai 

szervezetek fejlesztését illetve nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 

megvalósítását teszi lehetővé. Továbbá lehetőségünk nyílik az alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való áttérésre kiemelten a városi területeken, gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó településfejlesztésre. A hitelkeret elősegíti a megváltozott munkaképességű 

emberek munkaerő-piaci integrációját, romák foglalkoztatásba ágyazott képzését, ifjúsági 

programok támogatását továbbá gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztését. 

 

Az EIB 1990 óta helyez ki hiteleket hazánkban, elősegítve ezzel gazdaságunk uniós 

felzárkózását. Magyarország uniós tagságával egyidejűleg, 2004 májusa óta már 

részvényesként működünk együtt az Európai Beruházási Bankkal. Az EIB-források lehetővé 

teszik a gazdaságfejlesztési célokat szolgáló beruházások költségvetési kiadásainak hosszú 

lejáratú, alacsony kamatozású finanszírozását, miközben a meglévő és folyamatosan 

csökkentendő államadósság szerkezete is kedvezőbbé válik – írta az NGM közleményében. 

 
Forrás: 24.hu 

 

 

 

Láb nélkül tilos lesz a Himaláját megmászni 
 

Máris hátrányos megkülönböztetéssel vádolják a nepáli kormányt, pedig még csak 

előkészítő szakban van a Himalája-törvény. 

 

Az ázsiai ország kabinetje biztonsági kockázatot lát abban a visszatérő jelenségben, hogy 

súlyosan rokkant, illetve 75 évnél idősebb emberek vágnak neki a Mount Everest 8848 méter 

magas csúcsúnak.  

– Nem gondolom, hogy hegymászási engedélyt kellene kiállítanunk olyanoknak, akik nem 

látnak, nem tudnak járni avagy a karjaik hiányoznak – vázolta Govinda Karki turizmusért 

felelős államtitkár, és hozzátette, hogy a hegyet biztonságosabbá szeretnék változtatni, de az 

is fontolják, hogy csak annak adnak engedélyt, aki már megmászott 6500 méternél magasabb 

hegycsúcsot. 

 

A hegymászók körében nagy felháborodást váltott ki a tervezet, hiszen még sokan 

emlékeznek Mark Inglis teljesítményére. Az új-zélandi hegymászó fagysérülés miatt mindkét 

lábát elveszítette, de 2006-ban protézissel ment fel a Himalájára. Az amerikai Erik 

Weihenmayer pedig vakon hódította meg a csúcsot, és a hegymászók szerint ezek a 

csúcsteljesítmények másokat is inspirálnak. 

 

 



 

 

 
 

Különös hegymászó törvényt tervez a nepáli kormány - Fotó: AFP 

 
Forrás: blikk.hu 

 

 

 

Konferenciát rendeztek az embermentő vatikáni diplomata, Gennaro Verolino 

emlékére 
 

Szeptember 28-án a budapesti Gennaro Verolino-iskolában megrendezett konferencián 

Alberto Bottari de Castello pápai nuncius köszöntötte a résztvevőket. Rosalba Verolino, 



a névadó unokahúga mutatta be nagybátyja életét, a vészkorszak alatt Budapesten 

végzett tevékenységét. 

 

Öt éve viseli a Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium 

annak a szentszéki diplomatának a nevét, aki a holokauszt idején, Budapesten a nunciatúra 

titkáraként számos magyar zsidó életét mentette meg. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási 

intézmény általános iskolai részében autizmussal élő értelmi fogyatékos gyermekek tanulnak, 

a készségfejlesztő szakiskolában középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő fiatalok 

szakképzése folyik. Az iskola elevenen őrzi névadója emlékét, a bejárat előtt a Gennaro 

Verolinóról készült szobor fogadja a belépőt, a diákok gondoskodnak az alkotás 

környezetének gondozásáról. 

 

 
 

Gennaro Verolino 1941-ben lett a budapesti nunciatúra első titkára. Angelo Rotta apostoli 

nuncius mellett ő volt az, aki 1944-45-ben megszervezte a magyar zsidók mentését, 

menlevelek kiadását, koordinálta a semleges országok nagykövetségeinek tevékenységét. Ma 

már mindkettőjüket a Világ Igazai között tartja számon a jeruzsálemi Yad Vashem Intézet. 

Védett házakban bújtatták az üldözötteket. Verolino utánament az elhurcoltaknak, a 

Hegyeshalom felé induló halálmenetekből több ezer embert mentett ki helyben aláírt 

oltalomlevelekkel. Mindezt csendben, szerényen tette – olyannyira, hogy Verolino érsek 

kilencvenhét éves koráig még rokonai sem tudtak arról, milyen hőstetteket hajtott végre a náci 

megszállás alatt álló magyar fővárosban. Nem véletlenül, hiszen ő maga nem tartotta 

hőstettnek: azt tette, amit kellett – vallotta. 

 

Rosalba Verolino kérdésünkre elmesélte, hogyan szereztek tudomást erről a történelmi 

jelentőségű tevékenységről. 2004-ben, halála előtt egy évvel Per Anger-díjat kapott az akkor 

kilencvenhét esztendős Verolino érsek. Per Anger a budapesti svéd nagykövetség titkára volt 

1944-ben, a szentszéki követséggel közösen segítették az üldözötteket. A svéd diplomata 

2001-ben szerzett tudomást arról, hogy segítőtársa még életben van, és úgy döntött, az általa 

alapítandó kitüntetés első díjazottja Verolino lesz. A díjátadást ő maga már nem érte meg, 

mert 2002-ben meghalt. A róla elnevezett díjat 2004-ben Rómában vehette át Gennaro 

Verolino. 



 

Az idős érsek, aki mindaddig nem beszélt budapesti tevékenységéről, nem akart elmenni a 

díjátadásra. Nem tartotta magát fontos szereplőnek az 1944-es történésekben, úgy vélte, csak 

keresztényi kötelességét teljesítette, a kitüntetéssel járó pénzjutalmat pedig személyes 

jelenléte nélkül is át lehet utalni jótékonysági célra, egy jeruzsálemi vallásközi iskola 

támogatására. Angelo Sodano bíboros végül meggyőzte az idős diplomatát arról, hogy 

jelenléte is fontos, szimbolikus. A család az Il Mattino nápolyi napilapból szerzett tudomást a 

kitüntetésről – és ezzel együtt mindarról, ami eddig titokban maradt előttük: szentszéki 

diplomata rokonuk embermentő tevékenységéről. Teresa Bartoli nápolyi újságírónő figyelt fel 

a hírre, és lelkesedéssel töltötte el a téma: egyrészt azért, mert Verolino érsek is Nápolyban 

született, másrészt pedig azért, mert Bartoli édesanyja magyar volt. Utánajárt a hírnek, 

megírta a történetet A hős pap, aki olyan volt, mint Schindler címmel. 

 

 

Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes köszöntötte a konferencia résztvevőit. Megköszönte az 

iskolának, hogy őrzik a második világháború idején több ezer családot megmentő nunciusi 

titkár emlékét és továbbadják a diákoknak az általa képviselt keresztény értékeket, mások 

megsegítésének értékét. 

 

 

Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy 

hetvenedik évfordulójára emlékezünk annak a szörnyűségnek, amelyet Európa és 

Magyarország átélt, miután Hitler parancsot adott a „végső megoldásra”. Akik 

szembeszegültek az őrült öldökléssel, azok ezreket mentettek meg, akár saját életük árán is.  

XII. Piusz pápa kifejezett akaratának engedelmeskedve a budapesti apostoli nunciatúra a 

kezdeményezések és beavatkozások központja lett: Angelo Rotta apostoli nuncius és 

közvetlen munkatársa, Verolino is a Világ Igazai. Fontos emlékezni alakjukra, példaként 

idézni fel őket. Az apostoli nuncius hangsúlyozta, hogy a Szentszék diplomáciai szolgálata a 

szeretet szolgálata, munkatársai nem a dicsőséget keresik, hanem egészen hűségesek kívánnak 

maradni Jézus szavaihoz és példájához. 

 

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes közvetítette a főpolgármester 

üdvözletét annak az intézménynek a konferenciáján, amely hazánkban elsőként és 

egyedüliként vette fel Verolino nevét és állított emléket neki. Kiemelte, hogy a fogyatékkal 

élő gyerekekkel végzett munkát éppen azzal az alázattal, önfeláldozással lehet csak végezni, 

ahogyan Verolino végezte tevékenységét. 

 

Rosalba Verolino – Gennaro Verolino fivérének a lánya – Egyszerűség és hősiesség című 

előadásában részletesen bemutatta nagybátyja életét. Az érsek soha nem hivalkodott hősies 

tetteivel, Isten szeretetét közvetítette, mert hitte, hogy keresztényi kötelesség megsegíteni 

azokat, akik bajban vannak. „A jó egy csendes dolog, amit a szívünkben őrzünk” – vallotta. 

 

Az előadó fényképeken mutatta be Gennaro Verolino életének különböző szakaszait, többek 

között a VI. Pál pápával, illetve a Szent II. János Pál pápával való találkozását, akihez mély 

barátság fűzte. Beszélt a megtiszteltetésekről, díjakról, amelyeket még életében, illetve halála 

után kapott: a Per Anger-díjról, a Világ Igaza-kitüntetésről, a budapesti Dohány utcai 

zsinagógában lévő kőről, amely az embermentő hősöknek állít emléket, és a nevét viselő 

budapesti iskoláról. 

 



Bemutatott egy kisfilmet, amelyben Gennaro Verolino kilencvenöt éves korában beszél a 

világháborús eseményekről, a nunciatúra tevékenységéről. Ebben elmondta, hogy először 

szóban, később már írásban is tiltakoztak a deportálások ellen, majd megszervezték az 

önkéntesek segítő munkáját. Felfüggesztettek minden más tevékenységet, egész nap 

oltalomleveleket írtak a nunciatúra előtt hosszú sorokban várakozó üldözötteknek. Nem 

kérdeztek semmit, mindenki kapott segítséget, legalább 25 ezer oltalomlevelet adtak ki 

havonta. 

 

Rosalba hozzátette, hogy a kamerák előtt Gennaro Verolino nem mondta el, milyen sok 

embert mentett meg a menlevelekkel a halálmenetből. Úgy gondolta, nem volt ebben semmi 

különleges, ezt kellett tennie – fűzte hozzá. A Szentszék épületeiben bújtatták az üldözötteket, 

és amikor ennek ellenére elhurcolták őket, a diplomaták utánuk mentek, szembeszállva a náci 

tisztekkel. Teherautókat küldtek az emberek megmentésére, biankó okmányokat vittek 

magukkal, amelyeket helyben töltötték ki: 4700 oltalomlevelet adtak ki ily módon. 

 

Rosalba Verolino megosztotta hallgatóságával, hogy őt és családját erős érzelmi szálak szövik 

a túlélőkhöz, akiket gyermekkorukban mentettek meg a vatikáni és svéd diplomaták. Közülük 

Frank Vajda nyolcéves volt, amikor Verolino szembeszállt a náci katonákkal, akik készültek 

elhurcolni a házban bújtatott gyermekeket. A nyilasok végül ott hagyták őket, amikor a 

vatikáni diplomata azt mondta nekik: „Gyerekeket ölni súlyos bűn, engem öljetek meg 

előbb.” 

 

A Svédországban élő Wacz Katalin, a holokauszt túlélője elkísérte Rosalba Verolinót a 

konferenciára. Felolvasta azt a levelet, amelyet a Raoul Wallenberg alapítvány elnökének írt 

2004-ben, és amelyben kérte, ismerjék el az akkor kilencvenöt éves vatikáni diplomata 

embermentő tevékenységét. Felhívta a figyelmét arra, hogy Verolino az egyetlen, aki él még a 

budapesti embermentő diplomaták közül. Wacz Katalin közvetítő tevékenysége is hozzájárult 

ahhoz, hogy még életében elismerték Verolino embermentő tevékenységét, később pedig a 

Világ Igazai közé sorolták. 

 

Ammerné Nagymihály Emília iskolaigazgató, a rendezvény szervezője a konferenciát záró 

beszédében figyelmeztetett arra, hogy napról napra emlékeznünk kell erre a fájdalmas 

korszakra, ápolnunk kell azok emlékét, akik életük kockáztatásával felemelték hangjukat, és 

meg kell ismertetnünk a fiatalokkal ezeket a történeteket, hogy soha többé ne történhessenek 

meg.  

 

Fotó: Lambert Attila 

 
Forrás: magyarkurir.hu 

 

 

 

 

Balog Zoltán: ne a család anyagi helyzetén múljon a lovas terápiához való 

hozzáférés 
 

A sérült gyerekek gyógyulásához sokszor szükséges lovas terápia alkalmazásának nem 

szabad azon múlnia, hogy ki milyen anyagi hátterű családba, hová született - emelte ki 

Balog Zoltán a Magyar Lovas terápia Szövetség háromnapos versenyének vasárnapi 

díjátadó ünnepségén, Fóton. 
 



Az emberi erőforrások minisztere részt vett a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

védnökségével és támogatásával, illetve az Emmi anyagi segítségével 11. alkalommal 

rendezett versenyt követő lovas terápiás bemutatón, majd köszöntötte a jelenlévőket, s átadta 

a díjakat. 

 

Beszédében egyebek mellett kiemelte: lovas nemzet lévén nagyon jó dolog, hogy nemcsak 

szórakozni és játszani lehet a lovakkal, hanem gyógyulni is. Hozzátette: örvendetes, hogy 

egyre inkább elterjed a lovas terápiás módszer Magyarországon, ugyanakkor nem szabad, 

hogy az érintett családok anyagi helyzete határozza meg a módszerhez való hozzáférést. 

 

A tárca vezetője megköszönte a szülőknek, a pedagógusoknak, illetve a fóti lovas terápiás 

oktató központ dolgozóinak az áldozatos munkát, gratulált a versenyzőknek a helytállásért, 

majd átadta a díjazottaknak az okleveleket, a pénzjutalmakat és a serlegeket. 

 

A fóti lovas központban három napig tartó nemzetközi és nemzeti díjlovas- és lovas terápiás 

versenyen egymás mellett, sőt, egy játékos és látványos versenyszám erejéig egymással 

versenyeztek élsportoló lovasok és fogyatékos gyerekek - tájékoztatta Bozori Gabriella, a 

Magyar Lovas terápia Szövetség vezetője az MTI-t. 

 

A megmérettetésen több kategóriában, több korosztályt képviselve 200 sérült gyerek vett részt 

21 csapatba szerveződve - tette hozzá. 

 
Forrás: informed.hu 

 

 

 

Eladja a veséjét a magyar nő, hogy segíthessen beteg gyerekein 
 

 

A magyar édesanya három gyermeket nevel. Kettő közülük súlyos beteg. 

 

“Döntöttem: áruba bocsátom az egyik vesémet, hogy vehessek egy autót, amivel 

biztonságosan vihetem a gyerekemet a kezelésekre” – nyilatkozta a Blikknek Györkös 

Ágnes, aki tavaly kis híján börtönbe került, mert nem tudta kifizetni azt a pénzbírságot, 

amit azért kapott, mert nem hordta beteg gyerekeit fejlesztőfoglalkozásokra. 

 

A háromgyerekes édesanya tavaly a Blikknek elmondta, azért nem vitte a foglalkozásokra 

beteg gyermekeit, a 11 éves Csabát és a nyolc éves Dominikot, mert az orvosok szerint nem 

lehet őket közösségbe vinni, ráadásul buszon sem szállíthatók. Hozzátette, idősebb fia autista 

és daganatos beteg, míg a nyolcéves Dominik értelmi fogyatékos és amellett, hogy lélegeztető 

gépre szorul, nem beszél, nem jár és nem képes szilárd táplálékot enni. 

 

Ágnes tavaly a 65 ezres pénzbírságot csak adományokból tudta kifizetni, és most nagyon úgy 

tűnik, megismétlődhet a kálváriája, ugyanis újra felszólították, hogy gyermekeivel jelenjen 

meg a fejlesztőfoglalkozáson. A gyerekek szállítását a családnak kell megoldania. “Busszal 

indulunk útnak, holott orvosi papírom van arról, hogy Dominik nem utazhat 

tömegközlekedési eszközön” – mondja az asszony, aki végső kétségbeesésében döntött úgy, 

hogy értékesíti az egyik veséjét. 

 



A Blikknek elárulta, van egy komoly érdeklődő, aki hajlandó lenne fizetni a szervért. 

“Tehetetlen vagyok. Inkább élek egy vesével, mint hogy börtönbe menjek, mert akkor a 

fiaimat állami gondozásba veszik” – mondta. 

 
Forrás: 24.hu 

 

 

 

Felkészülni! Kész! Rajt! - október 3-án indulnak a futamok a 30. Futafokon 
 

Szombaton, Budafokon ismét az egészséges életmód lesz a módi a Campona előtt. A 

szervezők több ezer résztvevőre számítanak a főváros egyik legrégebbi futóversenyén. A 

rendezvényről bővebben a www.futafok.hu 

 

2009 óta október első hétvégéjén ez az a nap, amikor együtt mozog, sportol a kerület, a 

sportrajongók veszik birtokba a bevásárlóközpont előtti teret. A vetélkedő elsősorban a 

kerületi óvodások és diákok számára megmérettetési lehetőség, de versenyzőként, vagy 

kísérőként a szülők, nagyszülők is részesei lehetnek a közös élménynek. A siker nem állt meg 

a kerület határainál, a három évtizedes múltú sportesemény nemrég az Európai Bizottság Euro 

Sport Egészség elnevezésű projektjén a rangsorolásra benevezett 77 pályázat közül az előkelő 

9. helyen végzett a példás, azaz a ?legjobb gyakorlatot? képviselő rendezvények között. A 

Futafokot 30 évvel ezelőtt Szlatényi György és Kászonyi Attila indította útjára. Annak idején, 

és utána még sok-sok éven át egy kerületi sportpálya körüli utcákon futottak a gyerekek, 

alsós, felsős és középiskolás korosztály besorolással. 

 

Napjainkra úgy kinőtte magát a rendezvény, hogy a kezdetekbeli pár százas létszámból már 

rendszeresen közel ötezren vesznek részt a futamokon, és majdnem kétszer ennyien 

szurkolnak nekik. Idén a kerek évfordulót egy speciális jótékonysági futammal ünneplik a 

Budafok-Tétényiek, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal és a Fogyatékosok Országos Diák-és 

Szabadidősport Szövetségével közösen a szervezők létrehozták a "MINDEN SPORT 

MINDEKIÉ" elnevezésű futamot, amelyen paralimpikonok vesznek részt egészséges kerületi 

gyerekek, sérült gyerekek, és ismert sportolók-, közéleti személyiségek kíséretében. A célba 

érkező gyerekek „Teljesítettem" érmet kapnak és ingyenes belépést, látogatást a Csodák 

Palotájába, a Tropicariumba, a Campona játszóházba, illetve az Álomautó múzeumba. 

 

A jótékonysági futamra több neves sportoló is elfogadta a meghívást. A teljesség igénye 

nélkül, néhányan azok közül, akik már igent mondtak: Dombi Rudolf olimpiai-, világ- és 

Európa-bajnok kajakozó, Joó Abigél kétszeres Európa-bajnok cselgáncsozó, Dávid Kornél 

107-szeres válogatott magyar kosárlabdázó, volt NBA-játékos, Kropkó Péter egy igazi 

triatlonos legenda, ötvenegyszeres IRONMAN, a magyar triatlon egyik legnagyobb alakja, 

Kusztor Péter pekingi olimpikon országúti kerékpárosunk, Kangyal Balázs 237-szeres magyar 

válogatott jégkorong játékos, Szuper Levente Divízió I-es világbajnok jégkorongos, Palásthy 

Kata, a Fitnesz Európa Bajnokság második helyezettje, Butu Arnold Csaba vak kerékpáros 

paralimpikon, Garamszegi László guide-dal, valamint a 2005-ben nemzetközi 

kerékpárversenyen megsérült, azóta handbike-os Barkóczi Péter. A Magyar Paralimpiai 

Bizottság által delegált paralimpikonok: Tóth Tamás kétszeres paralimpiai ezüstérmes úszó, 

Kézdi Réka 6. helyezett paralimpikon úszó, Szabó Nikolett bronzérmes paralimpikon judós, 

riói kvótásunk, Csúri Ferenc paralimpiai döntős, Pap Bianka Európa-bajnoki bronzérmes 

úszó.  

 

http://www.futafok.hu/


A Pető Intézetből, a Mozgásjavító Általános Iskolából, a vakok és gyengénlátók, valamint a 

hallássérültek oktatási intézményeiből is várhatóan több gyerek érkezik a futamra és a Suhanj 

Alapítvány is jelezte, sportolói részt vesznek a 30. Futafok jótékonysági rendezvényén. A 

Magyar Atlétikai Szövetség is jelezte, két kiváló sportolója, Papp Krisztina Utánpótlás 

Európa-bajnok, olimpikon, sokszoros magyar bajnok és Kiss Dániel Európa-bajnoki 

bronzérmes gátfutó, egykori országos csúcstartó is ott lesz a "MINDEN SPORT MINDEKIÉ" 

futamon. 

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 

Szövetsége (FODISZ) jelezte, örömmel csatlakoztak a Futafok rendezvényhez, hiszen 

mindkét szervezet folyamatosan keresi az olyan sportprogramokat, amelyek révén 

elősegíthetik a fogyatékos emberek integrációját. Fontos szempont számukra az is, hogy 

minél több olyan rendezvény jöjjön létre, amely lehetővé teszi a fogyatékkal élő emberek 

egészségmegőrző testmozgását, és ennek a kitételnek a Futafok minden szempontból 

megfelel. 

A szervezők ezzel a futammal egy olyan élményt szeretnének nyújtani a fogyatékkal élő 

gyermekek számára, amely szebbé varázsolja mindennapjaikat. Fontos cél az is, hogy a még 

nem sportoló gyermekek, ezáltal kapjanak kedvet a mozgásra, sportolásra, hogy később 

rátalálhassanak majd arra a sportágra, amiben örömüket lelik. 

Az önkormányzat nevében Karsay Ferenc polgármester és a főszervező Nádor Ágnes a 

budafokteteny.hu-nak úgy fogalmazott, a legfontosabb, hogy minél többen legyünk ott 12 

órakor a rajtnál, és az 500 méteres távon buzdítsuk a jótékonysági futamon indulókat, 

csináljunk olyan hangulatot, hogy a végén mindenki olimpiai bajnoknak érezhesse magát! 

 
Forrás: onkormanyzat.mti.hu 

 

 

Angéla szabadon akar utazni 
 

Hiába jelezte előre a vasúttársaságnak utazási szándékát a mozgássérült Kocsis Angéla, 

majdhogynem lemaradt a vonatról. A MÁV szerint kommunikációs probléma okozta a 

fennakadást, a hasonló hiba nem gyakori. 

 

A mosonmagyaróvári Kocsis Angéla nyitott hátgerinccel született, deréktól lefelé béna. A 37 

éves nő teljes életet él: saját háztartást vezet, munkahelye van, szeretne utazni, kirándulni. 

 

Valóságos kálváriát élt át legutóbb egy vonaton, ezért kereste meg szerkesztőségünket. 

Ha tőlem elvárják, hogy előre jelezzem a szándékomat, a MÁV is tegyen meg mindent, hogy 

ha utazni szeretnék, eljusson az érintett kalauzhoz a szándékom. 

Kocsis Angéla 

 

– Mozgássérültként egy ingyenes számon előre kell jeleznem az utazási szándékomat a 

vasúttársaságnál. Nemrég Mosonmagyaróvárról utaztam Kelenföldig, majd vissza. A főváros 

felé szerepeltem a listán, visszafele meg a kalauz azt mondta, nem vagyok rajta, így nem 

utazhatok. Azt is megkérdőjelezte, egyáltalán lefoglaltam-e az utamat. Végül a jegykezelő 

kollégájával tanácskozott és közölték, ha van jegyem, akkor elvisznek – meséli Angéla, aki 

elsősorban a kalauz embertelen viselkedését, hangnemét nehezményezi. 

 

 



Hozzátette, mindig retúrjegyet vásárol, egyszerre jelenti be, hogy mozgássérültként utazna 

oda és vissza. 

 

– Mérgemben és kétségbeesésemben remegtem, nem tudtam, mitévő legyek. Érdemes nekem 

egyáltalán előre megrendelnem az utazást, ha erről nincs kézzelfogható bizonyítékom? Ha 

tőlem elvárják, hogy előre jelezzem a szándékomat, a MÁV is tegyen meg mindent, hogy ha 

utazni szeretnék, eljusson az érintett kalauzhoz a szándékom – vélekedik Angéla 

megjegyezve: most elsősorban nem maga, hanem sorstársai miatt emel szót. 

Szemtanúja volt annak, hogy ugyanakkor egy másik mozgássérült asszonyt sem akartak a 

vonatra felengedni. 

 

Kocsis Angéla panaszával megkerestük a vasúttársaságot. 

 

 
 

– Kocsis Angéla az utazást valóban bejelentette, melyről értesítettük az illetékes szolgáltatási 

központunkat. A vonaton szolgálatot teljesítő jegyvizsgáló azonban erről kommunikációs hiba 

folytán nem értesült. Tekintve, hogy a Railjet szerelvényeken van emelő berendezés, az 

utazásra sor került, az érintettől pedig levélben kértünk elnézést azért, mert munkatársaink 

nem a kellő udvariassággal jártak el utazása során – válaszolta a MÁV. 

 

Hozzátették, a MÁV-Start lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy fogyatékkal élő, 

illetve csökkent mozgásképességű utasai biztonságosan és kellemesen utazhassanak. 

 

A társaság díjmentesen hívható zöldszámán kell az utazási igényt bejelenteni, melyre 2015-

ben is ezret meghaladó hívás érkezett. 

 



Mint a társaság közölte: az Angélával történthez hasonló hiba csak kis számban fordul elő. 

 

Kocsis Angéla elfogadta a vasúttársaság bocsánatkérését, és reméli, hasonló nehézséggel nem 

kell neki és sorstársainak szembenézniük. 

 
Forrás: kisalfold.hu 

 

 

A „kosárlabdalábú” lány, aki úszóbajnok lett – inspiráló történet 
 

Kínai mozgássérültek ezreit inspirálja annak a fiatal kínai lánynak a története, aki 

gyermekkorában, egy balesetben mindkét lábát elveszítette, de hosszú évek kemény 

küzdelme és kitartása árán úszóbajnok és példakép vált belőle. 

 

 

 
 

A Vietnammal határos Jünnan tartományból származó Csien Hung-jen neve először tíz éve, 

2005-ben tűnt fel, miután egy róla készült fotó bejárta a világot. A képen egy kosárlabda 

segítségével tanult „járni”. 

 

Egy évtizeddel később a még mindig fiatal lány már úszóbajnok, és gőzerővel táplálja a 

paralimpiai indulásról szőtt álmait. 2009-ben bajnoki címet nyert a mozgássérült sportolók 

kínai nemzeti úszóbajnokságán, 2014-ben 100 méteres mellúszásban nyert aranyérmet. 

Csien Hung-jen 2000-ben szenvedett majdnem halálos kimenetelű balesetet, amely során 

mindkét lábát elveszítette. Családja extrém szegénységben élt. A lány nagyapja találta ki, 

hogy egy használt kosárlabda Csien segítségére lehet a közlekedésben. Innentől kezdve lett ő 

a „kosárlabdalábú” lány. 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

2005-ben a lányról készült fotók terjedni kezdtek, hazájában és nemzetközi szinten is egyre 

nagyobb figyelmet generáltak. Ennek köszönhetően adományok is érkeztek. A lány rengeteg 

segítséget kapott, tízévesen Pekingbe utazhatott, és műlábakat, valamint mesterséges csípőt 

kapott, iskolába járhatott. Csien Hung-jen a kínai mozgássérültek hőse, példaképe, 

szimbóluma lett. 

 

 
 

 

 



Csien családja nehéz életkörülményei miatt 11 éves kora után nem tudta folytatni az iskolát 

Pekingben, visszatért Jünnanba, ahol a saját kezébe vette a sorsát. Csatlakozott egy helyi 

úszóegyesülethez, ahol mozgássérültek űzhették a sportágat. 

A lánynak kezdetben rendkívüli nehézséget okozott az úszás, elmondása szerint kőkemény 

küzdelem árán tudta a víz felszínén tartani magát, sok vizet nyelt, gyakran fulladozott. De 

nem adta fel, szívét-lelkét beletette, és elszántan űzte tovább a sportot, amelyet kinézett 

magának. 

A munka meghozta gyümölcsét, néhány évvel később bajnoki címet nyert, esély kínálkozott 

számára elindulni a 2012-es londoni paralimpián. 2009-ben egy arany- és két ezüstérmet nyert 

a kínai mozgássérült sportolók nemzeti bajnokságán, egy évvel később három bronzérmet. Az 

2012-es olimpia évét megelőző esztendőben veszítette el nagyapját. A fájdalmas időszak 

eredményeire is hatással volt, nem tudott bekerülni a paralimpiai válogatott csapatba. 

A történtek hatására az úszás iránti szenvedélye és lelkesedése visszaesett, de az elmúlt 

években újra komolyan vette a versenyzést, 2014-ben 100 méteres mellúszásban aranyérmet 

szerzett a jünnani tartományi játékokon – így elképesztő története ismét előtérbe került. 

 

  
(Forrás: Daily Mail) 

 

Forrás: nemzetisport.hu 

 

 

 

Philadelphiában zárult Ferenc pápa útja 
 

 



Egyesült Államok-beli látogatásának zárónapján szexuális zaklatások áldozataival 

találkozott Ferenc pápa. A katolikus egyházfő felhívta az amerikai püspököket, tegyenek 

meg mindent a hívő fiatalok védelmében. Ígéretet tett arra is, hogy elnyerik 

büntetésüket a szexuális zaklatást elkövető egyházi személyek. 

 

"Isten könnyet ejt a zaklatások áldozataiért" - mondta. Ferenc pápa együtt imádkozott a három 

nővel és két férfivel, akik gyerekkorukban zaklatást szenvedtek el, papok, tanárjuk vagy 

családtagjuk részéről. Találkozójuk a pápával mintegy fél órát tartott a Vatikán közleménye 

szerint. A találkozón jelen volt Charles Chaput, Philadelphia érseke és Patrick O’Malley 

bostoni érsek, a kiskorúak védelmére létrehozott pápai bizottság elnöke. Ferenc pápa 

szombaton Philadelphiában a Családok Fesztiválján félretette előre elkészített beszédét és 

spanyolul szólt a résztvevőkhöz. A Függetlenség csarnokában megölelt egy mozgássérült 

férfit, előzőleg a philadelphiai utcán megállíttatta a konvojt, kiszállt és megáldott egy agyi 

bénulás miatt tolószékbe kényszerült gyermeket. Philadelphiában egymillió embert vártak a 

pápa utolsó miséjére. 

 
Forrás: nepszava.hu 

 

 

 

„Nem véletlenül van rám tetoválva, hogy soha ne add fel!” 
 

Endrédi Bálint csak egy a mozgássérült fiatalok közül, akinek továbbtanulását nem a 

képességei, hanem a szállás, közlekedés akadályozza. Ő kitartó, de több társa lemondott 

a diplomáról. 

 

Zabálnivaló fazon. Sokan ismerhetitek fesztiválokról, koncertekről, címlapokról. Ő az, aki 

kerekesszékkel is úgy éli az életet, ahogyan sok egészséges ember csak szeretné! Nem fél, 

ÉL! 

 

 
 

 



Most költözött Pécsről Budapestre. Ugyanazzal a problémával áll szemben, amiről bő egy éve 

egy elkeseredett asszony számolt be nekünk. Igyekeztünk mi is minden követ megmozgatni, 

de esélytelennek tűnt akadálymentesített albérletet találni. 

 

Bálintot felvették a Budapesti Gazdasági Főiskolára, de hiába keresett két hónapig albérletet, 

nem talált akadálymentesítettet. Most a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége (MEOSZ) székházának vendégszobájában lakik, ám ez is csak átmeneti megoldás. 

 

A lány, aki előttem lakott itt, mondta, hogy a telek nagyon durvák voltak. Most is hideg van 

esténként, eléggé fázom éjszakánként. 

Ráadásul a szoba csak félig-meddig akadálymentes. A gipszkarton falakra nem lehet 

kapaszkodót tenni, pedig egyensúly problémák miatt neki arra szüksége van. Az egyesület 

karbantartójával közösen találtak ki egy mobil, de stabil kapaszkodót. 

 

A konyhába bejutás is kissé vicces, mert belenyílik az ajtóba minden, mindig tolatgatok. Ez 

nem kényelmes, de azért megoldható, ez legyen a legnagyobb baj. 

Akad olyan is ideiglenes otthonában, amitől nehezen válik majd meg: 

 

A fürdő akadálymentes. Az nagyon jó. Ilyen még otthon se volt. 

Most a 3. kerületben lakik, az egyetem pedig a 14. kerületben van, ez 3 óra utazást jelent neki 

naponta. 

 

3 busszal jutok be a suliba és csak minden második busz alacsonypadlós. 

Bálint kollégiumokban próbálkozott először.  Volt ahol, azt mondták, nincs hely, máshol 

felújításra hivatkoztak és olyan is akadt, ahol arra hivatkoztak, hogy más karokról nem 

vehetnek fel senkit az akadálymentesített részlegre. 

 

Így aztán bejelentkezett több ingatlanos céghez is. Hiába. 

 

Megnéztem 20 vagy 30 lakást, de hiába volt földszinti vagy liftes, mindenhol volt valamennyi 

lépcső. 

Az ismerősei is megpróbáltak segíteni egy Facebook-poszttal: 

 

Megosztották 20 ezren és úgysem sikerült. 

Ő azonban még reménykedik. 

 

Nem véletlenül van rám tetoválva, hogy soha ne add fel. 

Bálint korábban a pécsi egyetemen tanult, onnan is lassan kapta meg a szükséges papírokat, 

emiatt sem tudta még megkezdeni fővárosi tanulmányait: 

 

A harmadik hét ment le és még nem tudtam beiratkozni, mert nehezen adták ki a papírokat a 

pécsi egyetemen. Az idő nagyon szorít, mert ha háromnál többször hiányzok a gyakorlatokról, 

akkor nem mehetek vizsgázni. 

Azt mondja, ez neki kihívás, de van, aki nem ilyen kitartó. 

 

Én hozzászoktam a kemény dolgokhoz, nem adom fel, soha nem szoktam. Viszont 

megkeresett három másik mozgássérült is, hogy ők is ebben a cipőben járnak, nem tudnak 

költözni akadálymentesített szállás híján. Mindhárman lemondtak a továbbtanulásról. 

Nem múlhat szálláson a továbbtanulás 

 



A MEOSZ szerint elfogadhatatlan, hogy ma Magyarországon egy jó képességű, súlyosan 

fogyatékos fiatal csak azért ne tudjon továbbtanulni, mert nem állnak rendelkezésére a 

tanulását segítő szolgáltatások és az akadálymentes szállás. 

A magyar államot hazai és nemzetközi jogszabályok, egyezmények kötelezik arra, hogy a 

fogyatékos emberek oktatását másokkal egyenlő módon biztosítsa, ennek azonban nem tesz 

eleget. Jól mutatják ezt a legutóbbi népszámlálási adatok is: míg a 15 éves és idősebb teljes 

népesség 17%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, addig a mozgássérült emberek 

mindössze 9%-a mondhatja el ugyanezt magáról. 

A MEOSZ már korábban javasolta, hogy a kormány Budapesten és a felsőoktatási 

intézményeknek helyt adó nagyobb vidéki városokban hozzon létre és működtessen a 

súlyosan fogyatékos fiatalok számára olyan kollégiumokat. Az akadálymentes környezet 

mellett biztosítani kell számukra a személyi segítést, a szállítást, és – az állapottól függően – 

egyéb, a tanulást segítő szolgáltatásokat. 

Növelni kell az akadálymentes kollégiumi férőhelyek számát is, hogy az önálló életvitelre 

képes mozgássérült diákok integráltan, ép társaikkal együtt lakhassanak – áll a MEOSZ 

közleményében. 

Bálintnak javasolták egyetemi kollégiumok, hogy írjon az ombudsmannak, tegyen panaszt 

különböző helyeken, de eszébe sincs: 

 

Nekem nem az a célom, hogy megbüntessék őket. Olyan megoldást keresek, ami senkinek 

nem rossz és segítek vele másokat is. 

 

 
 
Forrás: 24.hu 

 



A magyar villanybusz, amely a BMW-t is lenyomja 
 

Buszgyárban jártunk, nemcsak a szerelést néztük meg, hanem ki is próbáltuk a 

villanybuszt, sőt egy rövidke szakaszon igazi utasokat is szállítottunk. Nekik (is) nagyon 

bejött az elektromos műanyag autóbusz. Könnyű, tiszta, tágas, és a lámpánál még a 

BMW-s fiatalokat is lenyomja. 

 

Autóbusz műanyagból, elektromos meghajtással? Nem, nem a játékboltban vagyunk, hanem 

Mátyásföldön, ahol az egykori Ikarus-, majd NABI-gyárban ma ismét autóbuszokat építenek. 

Ráadásul nem is akármilyeneket, hanem nulla kibocsátású, a városi levegőt semmilyen 

mértékben nem szennyező villanybuszokat: ultrakönnyű, kompozitból készült 

plasztikdobozos, a jövő technológiáját képviselő tömegközlekedési eszközöket. 

 

"A közlekedési eszközök 50 év múlva 100 százalékban kompozitból készülnek” – vetíti előre 

a jövőt Mészáros Csaba, az Evopro Holding tulajdonosa. Mint mondja, az Evopro nem akar 

kimaradni a tömegközlekedés technológiai – és persze üzleti – robbanásából, műanyag 

karosszériás buszaival már most is betámad minden lehetőséget. Magyarországon jelenleg két 

tender eredményét várják, de külföldön is ugrásra készen állnak: "Kazah, mongol, orosz, 

izraeli pályázatokra készülünk az adott országban létrehozandó vegyesvállalatainkkal." 

 

 
Fotó: Fekete Norbert 

 

“Talán kicsit nagyképűség lenne azt mondani, hogy világújdonság az Evopro elektromos 

busz, de van jó pár olyan paramétere, ami predesztinálja arra, hogy első legyen a többiekkel 

való összehasonlításban, például az egy főre jutó energiafogyasztás, vagy az adott hosszra, 

tömegre eső utas kapacitás.” 

 

Az Evopro buszok karosszériáját üvegszál alapú kompozitból készítik, az üvegszál 60 

százalékkal nagyobb merevséget ad, mint a rozsdamentes acél karosszéria. Kompozitból 

szerkezeti elemet még Németországban is kevesen, csak a legnagyobb gyártók – a Mercedes 

vagy a BMW – tudnak gyártani. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Idén 50-50 elektromos és dízelbuszt raknak össze, de jövőre már több százat terveznek. Egy 

csomó német kisváros tenderén indulnak, és kinéz egy óriási rendelés is: ha 50 százalékos 

orosz hozzáadott értéket garantálnak, akkor kétezer darabot rendelnének Moszkvába 10 év 

alatt. Rövidtávon elsősorban az orosz és a volt KGST-piacokat célozták meg, de mindenhová 

szállítanak, ahonnan érdeklődnek. Abból meg nincs hiány, alig van olyan hét, hogy ne jönne 

néhány külföldi küldöttség. 

 

Jó néhány tervezési hüvelykujjszabályt is megdöntöttek, csak egy példa: az első ajtót a mellső 

kerék mögé helyezték, emiatt jóval kényelmesebben szállhatnak fel az utasok, akiknek így a 

buszban azonnal van terük elhagyni az ajtó térségét. Két és fél méterrel rövidebb buszon 20-

30 százalékkal több, 68 utast tudnak szállítani. Ez aztán a közlekedési lámpáknál fizet igazán, 

legalább egy autóval több fér át a zöld jelzésnél. 

 

 
 



Nagyon jelentős különbség az ugyanekkora eddig elterjedt buszokkal szemben, hogy a 

megszokott kettőnél pont kétszer annyi, azaz az ülések megfelelő elrendezésénél négy kerekes 

székes utazó tud kényelmesen közlekedni az Evopro nyolcméteres buszával - persze a 

kísérőikkel együtt. 

 

Videó: https://youtu.be/CR5HDkTS0HY 

 
Forrás: hvg.hu 

 

 

 

Új szolgáltatás segíti majd a fogyatékossággal élők internethasználatát 
 

A látássérültek és más fogyatékossággal élők (mozgássérültek, színtévesztők, 

epilepsziások) internethasználatát segítő szolgáltatást fejlesztett a Chemium Kft. 

mintegy 800 millió forint felhasználásával — közölte Báthory György, a társaság 

képviselője hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.  

 

A projekt megvalósításához 558 millió forintot pályázaton nyertek, a teljes költség 30 

százalékát pedig a cég önerőből finanszírozta. Báthory György kiemelte: a kifejlesztett 

transzkódoló szoftver az eltérően kódolt rendszerek közötti átvitelt teszi lehetővé. A 

szolgáltatást az eselyegyenlito.hu honlapon érhetik majd el a fogyatékossággal élők, mintegy 

másfél hónap múlva. 

 

A honlapra látogatóknak a szolgáltatás igénybe vételéhez elsőként regisztrálniuk kell, ekkor 

fogyatékosságukat is meg kell adniuk. A rendszer minden felhasználó számára saját profilt 

generál, amelynek a segítségével a későbbiekben a szoftver az adott személy igényeinek 

megfelelően mutatja majd be az egyes weboldalakat – ismertette Báthory György. Példaként 

említette, hogy az epilepsziásoknál a program letiltja a villódzó képeket, a gyengénlátóknál 

pedig jobban láthatóvá, könnyebben érzékelhetővé kódolja át a szoftver az adott honlapokat. 

 

A sajtótájékoztatón a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének képviselői 

kifogásolták, hogy a cég nem vonta be a vaksággal érintett emberek internethasználati 

szokásainak, igényeinek felmérésébe a szövetséget. Molnár Attila a program egyik fejlesztője 

azt válaszolta, hogy a projekt megvalósításába fókuszcsoportokat vontak be, az ő 

véleményükre a tesztelés időszakában is nagy hangsúlyt fektetnek. A program végső 

kialakításának tervezésekor az országos szakmai szervezetek bevonására is törekszenek majd 

– tette hozzá. 

 
Forrás: minuszos.hu 

 

 

 

Hova menekülhetnek a rokkantak? 

 
Minden erőmet össze kellett szednem 57 éves rokkant özvegyként, hogy félig vakon, félig 

siketen, szklerózis multiplex kórképben szenvedőként erőt vegyek magamon, hogy írjak 

Önnek. Nekem már nincs mit vesztenem, mert kegyetlenül elbántak velem. Nem, nem 

túlzom el a bajomat. Már régóta rokkant vagyok – egy rokkant ápolónő levele a 

miniszterelnökhöz. 

https://youtu.be/CR5HDkTS0HY


 

Először agyi infarktust kaptam még egészen fiatalon. Később kimutatták a diagnosztikai 

vizsgálatok a szklerózis multiplex betegségem, de még akkor is volt bennem remény. 

Olyannyira, hogy ápolói és szociális gondozói képzettséggel ismertem azt, hogy milyen 

szörnyű leépüléssel jár ez a kórkép, melyet nálam kimutattak a vizsgálatok. Azt is tudtam, 

hogy ha a felismerés nem hagy bennem mély nyomokat, akkor talán késleltethetem a 

leépülési folyamatot, mely rám vár. 

  

Egyedül kellett megküzdenem a betegségeimmel is, mert 15 évvel ezelőtt a karjaimban halt 

meg a férjem, hátsó fali infarktussal, hiába próbáltam kétségbeesetten újraéleszteni. Pont 

emiatt, minden lelkierőmet összeszedve, még betegen is évekig próbáltam tartani magam és a 

munkába menekültem a magányom elől, mint ápoló, úgy éreztem, talán másokon még 

segíthetek. 

  

Tisztelt dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr! 

  

A sors az Ön édesapjával hozott össze, amikor motorbalesetet szenvedett 2006-ban és 

hozzánk került az intenzív osztályra, a Székesfehérvári Szent György Kórházba. Ápolóként 

segítettem javítani az ő lábadozását is. Nekem mindenki élete egyformán fontos, az Ön 

édesapjáé is, de nem azért, mert tudtam, hogy ő kicsoda, hanem emberségből. 

Intenzív osztályos nővérként láttam az életért folytatott küzdelmét az embereknek, és ettől 

lettem én is olyan erős, amikor szembesítettek a szklerózis multiplex betegségemmel. 

  

Elhatároztam, hogy nem hagyom el magam, amíg bírok, addig talpon maradok, de 2008-ban 

bekövetkezett az, amitől nagyon féltem. Hiába akartam annyira dolgozni, már nem ment a 

munka, mert gyakran jöttek rám a tüneti rohamok, látótér kiesés, vakfolt és fényzavar, és az 

egyik fülemen súlyos halláskárosodás, egyensúlyzavar és járászavar blokkolta a munkavégző 

képességemet. Kezelőorvosaim szerint is egyértelmű, hogy rokkant vagyok. 

  

Amikor 2012-től jött az új rokkant-törvény szigora, már visszaminősítettek 60%-ra, de még 

meghagyták a rokkant ellátásomat és az özvegyi nyugdíjamat is. Legutóbb, a 2014.évi 

felülvizsgálatnál azonban elképesztően visszaminősítettek, csupán 42% egészségkárosodottá, 

miközben az állapotom romlott. Akkor már Békéscsabán laktam, a II. fokra pedig Szegedre 

kellett utaznom. Furcsállottam, ha ingyenes a rokkantak jogorvoslati útja, miért csak az 

odafelé útra jár az útiköltség térítés az OEP-től, az visszafelé miért nem jár? Nem én akartam 

utazgatni, nekem oda kellett mennem, ahová küldtek. 

  

Mivel II. fokon, Szegeden helyben hagyták az I. fokú határozatban foglalt 42% össz- 

szervezeti károsodás mértéket, így tovább kerestem a jogorvoslati út lehetőségét. A Békés-

megyei munkaügyi bíróság túlterheltségre hivatkozott, azt javasolták utazzam Szegedre, és 

érdeklődjem az ottani munkaügyi bíróságon, mikor tudnának szóba állni velem? Kiderült, 

hogy annyi a rokkantak munkaügyi pere, hogy ott is fuldokolnak azokban, a munkaügyi 

bíróságon. Ott, azt javasolták menjek Budapestre. Budapesten viszonylag gyorsan be is 

soroltak, de mire megkaptam a végső döntést, addigra 2015. év áprilistól-szeptemberig 

„lezavartak” 3 villám tárgyalást és a független orvos-szakértői vélemény alapján helyben 

hagyták az I. fokú szakhatósági határozat szerinti 42% össz-szervezeti károsodás mértéket. 

  

Tudom, hogy arra ment ki a „játék”, hogy meg akartak kopasztani az özvegyi nyugdíjamtól. 

Azt csak kategória visszaminősítéssel képesek véghezvinni, így a saját jogú ellátásom is 

csorbult. A pénzellátásom nagy részét jogtalanul vették el. Mindössze 36.680,- Ft/hó ellátást 



hagytak nekem. Eközben porig aláztak az eljárások kapcsán. Szörnyű, hogy 2 ezer kilométert 

még utaztattak is - 40 ezer forintért a saját pénzemen, hogy megalázzanak. Micsoda 

arcátlanság! Ezt követően volt képe a hatóságoknak azt leírni, hogy én vettem fel jogtalanul 2 

havi özvegyi nyugdíjat, amit azonnal egy összegben kérték, hogy fizessek vissza? Hiába 

kértem méltányosságot, de azt is elutasították! 

  

Miután ezt a gyalázatot elkövették ellenem, Ön és a kormánya, nem szégyellik magukat egy 

cseppet sem? Én elsüllyednék szégyenemben, ha ezt művelném vétlen, félholt rokkantak 

ellen, mint amit Önök tesznek velünk, nagybeteg emberekkel, és a rokkant özvegyekkel. Ez 

már tényleg az erkölcsi norma legalja, amit Önök művelnek a rokkantakkal. A magyarországi 

rokkantak „kivégzését” végignézi az egész ország, egész Európa, és a Strasbourgi Emberjogi 

Bíróság is? 

  

Álságos politikát folytatunk a menekültekkel is? A magyarországi korhatár alatti rokkantakat, 

azokat mindenki kinyírhatja? Ön szerint, Tisztelt Miniszterelnök Úr, mi hová menekülhetnénk 

EU állampolgárként? Mi nem menekülhetünk sehová! Nekünk itt kell elpusztulni az Önök 

rokkant-programja miatt? Ez rosszabb „fajelmélet”, mint a hitleri gondolkodás! Ön, Önök 

élve eltemetnének engem és a sorstársaimat is? Minél hamarabb, csak tűnjünk már el az élők 

sorából? Ez nem más, Tisztelt Miniszterelnök Úr, mint népirtás! Ez így tovább nem mehet, 

ezért valakinek felelni kell Hágában! 

  

Tisztelt dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr! 

  

Gondolkozzon el azon Ön és a kormánya, hogy mit tettek Önök ellenem és a magyarországi 

korhatár alatti rokkantak ellen! Azok az orvosok is gondolkozzanak el, akik az Önök 

kiszolgálói ebben az embertelen játszmában! Azok, akik velem ezt tették, és a többi jogtalanul 

visszaminősített sorstársammal is ezt tették. Ők, mindenható „halálosztónak” képzelik 

magukat az Önök parancsára? Mi, hajdan évtizedekig építettük ezt az országot. Amikor 

megrokkantunk, akkor Önök ki akarnak hajítani minket a szemétbe? Szégyelljék magukat, de 

nagyon! Ezért felelniük kell! 

  

Én nem a világot akarom megváltani. Én, az Önök hatalmát sem akarom megdönteni, mert 

ahhoz én és a félholt sorstársaim is túl gyengék vagyunk. Azonban, emberi méltósággal 

szeretnék távozni a túlvilágra azzal a tudattal, hogy Önöknek, az emberiesség ellen elkövetett 

bűneikért felelni kell! 

  

Ön, és az Önök kormánya még tiszteletet sem érdemel, ezért csak úgy köszönök el, Öntől, 

hogy sose legyen jobb sorsa, mint nekem. Az Önök számára megbocsájthatatlan bűn az, hogy 

halálraítéltek minket, az öregségi nyugdíjkorhatár alatti rokkantakat. Ezért az 

embertelenségért felelniük kell, mert én mindent bizonyítani tudok, hogy mit követtek el 

ellenem. 

 Czibolyáné Máté Edit / karosz.hu 

 
Forrás: hirhatar.hu 
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                 A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Európai cél a mentális zavarok csökkentése 
 

Az egészségcsökkenés legalább 12%-áért a mentális és viselkedészavarok felelnek 

Európában, ez legalább ennyire igaz nálunk is. 

 

A mentális betegségek róják a legnagyobb terhet Európára, az egészségcsökkenés legalább 

12%-áért a mentális és viselkedészavarok felelnek, ráadásul ezek fejtik ki a legnagyobb hatást 

a munkaerőpiacra, ennek ellenére nem biztosított elég anyagi támogatás a mentális 

egészségkutatáshoz – írja a Lancet Psychiatry-ben megjelent európai ROAMER vizsgálat.  

 

A több mint 1000 európai kutató, páciens, családtag és szakmai szervezet bevonásával készült 

tanulmány szerint célzott kutatási befektetéssel már legalább 10 éven belül a mentális 

betegségek okozta terhek jelentős csökkenését lehetne elérni. A ROAMER projektben részt 

vett a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája is - olvasható az 

egyetem honlapján.  

 

Dr. Bitter István, a klinika professzora elmondta, hogy az európai adatok Magyarországra is 

igazak, sőt! A magyar lakosság 38%-át érinti valamilyen mentális betegség, ebből a 

leggyakoribb a depresszió. 2010-es adatok szerint mindez több mint 1500 milliárd forint 

terhet jelentett az országnak (depressziós megbetegedések 381 milliárd, a pszichotikus 

megbetegedések pl. szkizofrénia 318 milliárd és a demenciák kb. 860 milliárd). Továbbá a 

mentális betegségek kimutathatóan megrövidítik az életet, ezért is lenne rendkívül fontos az 

európai összefogás Bitter professzor véleménye szerint.  

 

Tény, hogy a genomika, őssejtkutatás vagy az idegtudományok területén végzett 

közelmúltbeli kutatások során számos, pszichiátriai betegségek kialakulásában szerepet játszó 

gént azonosítottak, ezek segítségével új kezelési eljárások válhatnak lehetővé. Ennek 

ismeretében könnyen belátható, mekkora szükség lenne a további kutatások támogatására, 

összehangolására.  

 

A ROAMER projekt szakemberi által elkészített ajánlás szerint az európai mentális 

egészségkutatásban jelentős, együttműködési projekteken alapuló, jól szervezett stratégiára 

van szükség. 

 
Forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 



 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

• 

Kávézóba kollégákat keresünk 

 
Jelige: "NAFA" 

 

Munkatársakat keresünk konyhai kiszolgáló, pincér, mixer, bárpultos pozíciókba újonnan 

nyíló kávézónkba a VIII. Baross utcában. A munkaidő lehet 4-6-8 órás igény szerint.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "NAFA" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén, e-mailen küldünk meg címére.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 október 23. 

 
Forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

