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Radikális változás lenne a régiósítás miatt: az ügyfeleknek akár több száz
kilométert is kellene utazniuk
Nyíregyháza – A közigazgatási bíráskodás átszervezésével kapcsolatban a sajtóban
különböző, félreérthető hírek és információk jelentek meg. Ezek miatt a Nyíregyházi
Törvényszék, illetve a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság fontosnak
tartja a lakosság tájékoztatását annak érdekében, hogy mindenki számára
megismerhető legyen a közigazgatási és munkaügyi bíráskodás rendszere, annak
eredménye és jelentősége.
A bíróságok szervezetéről szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől álltak fel a közigazgatási
és munkaügyi bíróságok, ezek a megyeszékhelyeken működnek. A munkaügyi bírák
tárgyalják a foglalkoztatási jogviszonyból származó pereket a társadalombiztosítási perekkel
együtt, míg a közigazgatási bírák a közigazgatási határozatok felülvizsgálatát végzik. Eljárnak
az adó-, illeték-, vámeljárások során hozott határozatok felülbírálatában, de az építésügyi
hatósági, kisajátítási, környezetvédelmi, fogyatékossági támogatási, stb. ügyekben fontos
szerepet töltenek be.
E bíróságok társadalmi súlya jelentős, hiszen helyben és gyorsan bírálják el a lakosság ügyeit,
azok így nem képezik a szerteágazó, igen nagy mennyiségű polgári perek részét. Az országos
statisztikai adatok ismeretében igazolható, hogy a közigazgatási perek döntő többsége egy
éven belül befejeződik, és ez mondható el a megyénkben működő bíróságokról is (lásd a
táblázatot).
Utazzanak a fogyatékkal élők?
A közigazgatási és munkaügyi bíróságok tevékenysége emellett nemcsak hazai, hanem
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő: az Európai Unióban a közigazgatási ügyhátralékot
tekintve Magyarország a 2., a pertartamot tekintve pedig a 6. helyen áll.
A különböző fórumokon napvilágot látott elképzelések megbontanák e bíróságok
„ügyfélközpontú” jellegét. A régiósítással a bíróság távolabb kerülhet az ügyféltől, a lakosság
számára nehézséget fog jelenteni, hogy a lakóhelytől távolabb, több száz kilométerre eső
bíróságon kell tárgyaláson adott esetben több alkalommal is megjelenni. A tervek szerint
közigazgatási bíróság hatáskörébe fognak tartozni a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásával, illetve a fogyatékossági támogatás ügyében született határozatok
felülvizsgálatával foglalkozó perek is – az ezekben érintett személyek azon túl, hogy
jövedelemmel nem rendelkeznek, egészségi állapotuk miatt is kiszolgáltatottabbak, így az
utazás komoly nehézséget okoz majd nekik.
Emellett bármilyen egyéb hatósági ügyben született határozat felülvizsgálatát is lakóhelytől
távolabb fogják elbírálni, így a tárgyalásokon megjelenés többletidőt- és költséget fog
jelenteni nemcsak az ügyfeleknek, hanem a jogi képviselőknek, illetve a hatóságok
képviselőinek is.

Nincs szakmai indoka
– Összességében elmondható, hogy a közigazgatási és munkaügyi ítélkezés jelenleg egy közel
4 éve jól működő rendszerben folyik, ezért a bírói kar – az Országos Bírósági Hivatallal
egyetértésben – a tervezett radikális, alapjaiban történő megváltoztatással nem ért egyet,
annak szakmai indoka nincs, megvalósítása, működtetése jelentős költséggel járna és
társadalmi hatása is negatív lesz – tájékoztatta lapunkat dr. Toma Attila sajtószóvivő.
A megyei bíróságok ügyforgalmi adatai
forrás: szon.hu

Emmi: további 3500-4000 szociális férőhely kiváltása valósulhat meg az
elkövetkező években
Budapest – A fogyatékossággal élő emberek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális
intézményi férőhelyek kiváltása folytatódik, és további 3500-4000 férőhely kiváltása
valósulhat meg az elkövetkező években – tudatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi) hétfőn az MTI-vel.
Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács hétfői ülésén elhangzott, hogy “a fogyatékos
személyeknek személyre szabott körülményekre és szolgáltatásokra van szükségük, nem
pedig uniformizált ellátásokra és a perifériára helyezésre” – olvasható a tárca szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárságának az MTI-hez eljuttatott
közleményben.
Mint írták, a kiváltási program 2016-ban is folytatódik, amelynek keretében a nagy, vidéki
intézményekben elhelyezett fogyatékos emberek társadalmi integrációja, kisebb
lakóegységekbe költöztetése valósul meg.
A közleményben kiemelték, hogy az államtitkárság a fogyatékosságügy területén intenzív
párbeszédre törekszik a szakmai és civil szervezetekkel, a fenntartókkal valamint az érintettek
képviselőivel.
forrás: boon.hu

Három érmet is szereztek a magyarok a Paralimpián
Tóth Tamás bronzérmet nyert az S9-es sérültségi kategória 100 méteres gyorsúszó
számában a riói paralimpia hétfői versenynapján. A szám másik magyarja, Sors Tamás
hatodik lett a döntőben.

Tóth négy éve, Londonban két ezüstérmet is szerzett, az egyiket ebben a számban.
A fináléban nagyon erősen kezdett, 50 méternél ő fordult elsőként, a táv második felében
azonban két ausztrál riválisa megelőzte.
A 24 éves Tóth Tamás a magyar küldöttség hetedik érmét gyűjtötte be Rióban, három ezüst
mellett ez a negyedik bronz.
Ugyancsak hétfőn Osváth Richárd szerzett ezüstérmet a kerekesszékes vívók A sérültségi
kategóriájának kard egyéni versenyében.
Hétfőn volt még érmese a magyar csapatnak: az asztaliteniszező Pálos Péter (S11) lett
harmadik.
Az enyhén értelmi fogyatékos kategória londoni bajnoka a dél-koreai Kim Dzsi Tae ellen
játszott, s 38 perc alatt 3-2-re nyert. (MTI)
forrás: 444.hu

Paralimpia 2016 - Éremeső keddre virradóra

Pálos Péter bronzérmes - Fotó: Szalmás Péter/Népszava

Az asztaliteniszező Pálos Péter (S11) bronzérmet szerzett a riói paralimpia hétfői
versenynapján. Az enyhén értelmi fogyatékos kategória londoni bajnoka a dél-koreai
Kim Dzsi Tae ellen játszott, s 38 perc alatt 3-2-re nyert. Osváth Richárd ezüstérmet
szerzett a kerekesszékes vívók A sérültségi kategóriájának kard egyéni versenyében.
Tóth Tamás bronzérmet nyert az S9-es sérültségi kategória 100 méteres gyorsúszó
számában.

Pálos Péter az első szettet gyorsan, négy perc alatt megnyerte (11-5), a második felvonásban
azonban sokkal nagyobb küzdelemre kényszerült, de nyolc perc alatt, szoros hajrát követően
jobbnak bizonyult (13-11). A BVSC 31 éves játékosa a riói magyar paralimpiai küldöttség
hatodik érmét szerezte: három ezüst mellett ez a harmadik bronz. A finálé után meglehetősen
csalódottan nyilatkozott az M5 televíziónak és kijelentette: talán élete legrosszabb játékát
produkálta: "Kicsit jobban akartam, ez csak a szív diadala volt".
Az asztaliteniszezők közül kedden Csonka András döntőt vív az S8-as sérültségi
kategóriában. A 27 éves sportoló a kínai címvédővel, Csao Suajjal játszik majd magyar idő
szerint 15.45-től. Egy órával később a pingpongcsapat meglepetésembere, a szegedi Major
Endre az S1 bronzmérkőzésén lesz érdekelt a dél-koreai Nam Ki Von ellen.
Osváth Richárd ezüstérmet szerzett a kerekesszékes vívók A sérültségi kategóriájának kard
egyéni versenyében. A Törekvés SE 31 éves vívója egész nap remekül teljesített, a hatos
csoportjából három győzelemmel és két vereséggel lépett tovább a legjobb nyolc közé, ahol
15-10-re verte a francia Ludovic Lemoine-t. Az elődöntőben az a görög Vaszileiosz Ntunisz
következett, aki veretlenül zárta a csoportkört, többek között Osváthot is 5-2-re megverte.
Sikerült a visszavágás, az újabb meccs 15-12-vel végződött, így a magyar vívó bekerült a
döntőbe. A fináléban az ukrán Andrij Demcsuk volt az ellenfél.
A szatmárnémeti születésű Osváth ígéretes vívó volt, bekerült a román válogatottba is, egy
sérülés azonban kettétörte a pályafutását. A para-karrier már Magyarországon indult:
paralimpiai bronz- (2012, London, tőr), világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki aranyérmes.
Most pedig immár paralimpiai ezüstérmes is.
Tóth Tamás bronzérmet nyert az S9-es sérültségi kategória 100 méteres gyorsúszó
számában a riói paralimpia hétfői versenynapján. Tóth négy éve, Londonban két ezüstérmet is
szerzett, az egyiket ebben a számban. A délelőtti előfutamból a holtversenyes második idővel
jutott be az esti döntőbe, s akkor azt mondta: nem úszta ki magát. A fináléban nagyon erősen
kezdett, 50 méternél ő fordult elsőként, a táv második felében azonban két ausztrál riválisa
megelőzte. A szám másik magyarja, Sors Tamás hatodik lett a döntőben.
forrás: nepszava.hu

A MagikMe fantasztikus játszóteret alkotott a mozgássérült gyermekeknek

A szakértelem, kreativitás és találékonyság eredményeként a magyar startupok olyan
találmányokat alkottak, amelyek megkönnyítik a mozgásukban korlátozott személyek
mindennapjait.
Mozgásukban korlátozott személyeknek készült alkalmazás, illetve mozgássérült
gyermekeknek gyártott játszótéri eszköz; zajmonitorozó, kamera- és forgalomfigyelő
mesterséges intelligencia és innovatív zöldhomlokzati rendszer.
Hogy mi a közös bennük? Mindegyik olyan városfejlesztéshez kapcsolódó megoldás,
amelyek a Magyar Nemzeti Kereskedőház InnoTrade programján keresztül jutottak el a
londoni Smart to Future Cities-re.
Az okostelefonok, okos órák, okos televíziók és egyéb okos eszközök mellett napjainkra
egyre divatosabbá vált az „okos város” koncepciója is, amelyre a Smart to Future Cities is
fókuszál. Az „okos város” (smart city) körébe sorolható minden olyan megoldás, amely
hozzájárul a városi lakosság mindennapjainak élhetőbbé tételéhez.
Nem meglepő, hogy a magyar szakértelem, kreativitás és találékonyság eredményeként
startupjaink e területen is rendelkeznek színvonalas megoldásokkal, amelyeket a Magyar
Nemzeti Kereskedőház segítségével Londonban, főként önkormányzati szereplők előtt
mutathattak be.
Mozgássérülteket és mozgásukban korlátozottakat segítenek
A MagikMe nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint a mozgássérült gyermekeknek
visszaadni az önfeledt játék örömét. Ugyanis a csapat olyan játszótéri eszközöket fejleszt ki,
amelyeket a mozgássérült gyermekek is használhatnak, méghozzá közösen, egészséges
gyermektársaikkal együtt, ezáltal segítve beilleszkedésüket.
Ismerje meg, hogyan változtathatják meg ezek az eszközök egy család életét:
videó: https://youtu.be/moXBaR6ZxkI
A Route4U egy telefonos alkalmazás, amely a mozgásukban korlátozott közlekedőket
segíti a tájékozódásban. Ez a világ első olyan útvonaltervezője, amely járda- és
gyalogosátkelő adatok, illetve tömegközlekedési információk alapján, személyre szabott
navigációt biztosít a kerekesszékkel, babakocsival, vagy bármilyen egyéb guruló eszközzel
közlekedők részére.
videó: https://youtu.be/sDTrI-DXVX8
Élhetőbb és biztonságosabb a városok
A ROB – Robotic Observer több termékkel jelent meg a kiállításon, melyek közül a ReSoNo
egy zajmonitorozó, forgalom- és kamerafigyelő mesterséges intelligencia, mely rendkívül
sokféle adat mérésére és felismerésre képes.
Többek között emberi erőforrás nélkül képes meghatározni, hogy a buszok, gépkocsik,
teherautók milyen arányban felelősek a zajszennyezésért, emellett aReSoNo mesterséges
intelligenciája jelzést küld a megfigyelő személyzetnek arról, hogy melyik monitor képén
történik váratlan esemény, például közúti baleset, gépjármű feltörés, segélykiáltás, így
biztosítva a vészhelyzetek gyors felismerését.
De beszéljenek erről ők maguk kicsit bővebben:
videó: https://youtu.be/73VefxXqxaU

Több zöldterületet a nagyvárosokba!
Mindenhol egyre csak újabb és újabb épületek nőnek, de hol marad a növényzet? Ugye Ön
sem szeretné elveszíteni a szemet gyönyörködtető, nem utolsó sorban hasznos zöld látképet?
A Greenwall Pro csapata is így van ezzel, így megalkották az innovatív zöldhomlokzati
rendszert. A videón megnézheti, hogy is néz ki ez az okos természetközpontúság:
videó: https://youtu.be/hy3tZNh9RXM
forrás: blikk.hu

Mozgássérültek lövő versenye, integrált sportnappal
A sport az egészségmegőrzésnek, a szabadidő hasznos eltöltésének, és az integrációnak is
egyik leghatékonyabb eszköze. Ezt felismerve, és ezen gondolat szellemében szeptember
10-én – egyidőben a riói paralimpiai játékokkal – Ajkán megrendezték a
Mozgássérültek V. Országos Lőversenyét. A programot a Mozgássérültek Aktív
Egyesülete és az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület közösen szervezte meg. A
hagyományossá vált lőverseny mellett egy integrált sportnappal is kedveskedtek az
érdeklődőknek.
A program reggel 9 órakor kezdődött, amikor Péntek Vendel, az Ajkai Technikai Tömegsport
Egyesület elnöke köszöntötte a Civilház udvarán megjelent érdeklődőket.
Ezt követően Utassy István, a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság elnöke Ajka város
nevében köszöntötte az egybegyűlteket és a sportolni vágyókat. Beszédében arra is kitért,
hogy a kétezres évek elején a várost jelenleg is vezető önkormányzat kezdte el a város
akadálymentesítését, amiben jelentős eredményeket értek el, és a kezdeti nehézségek ellenére
is több olyan útszakaszt akadálymentessé tettek, amelyeket korábban kerekesszékkel
egyáltalán nem lehetett használni.
Mesterházy Zsolt, a Mozgássérültek Aktív Egyesületének alelnöke megköszönte azt a pozitív
hozzáállást, amit Ajka városa tanúsít a mozgássérült emberek irányában. Kitért az egyesület,
és a városvezetés, valamint a szervezők közötti, hagyományosan jó kapcsolatra, és arra is,
hogy az együttműködések eredményeként milyen szerencsés helyzetben vannak a környékbeli
mozgássérültek. A köszöntőket követően Péntek Andrea, az Ajkai Technikai Tömegsport
Egyesület Mozgássérült Lövész Szakosztályának vezetője ismertette a verseny
lebonyolításával kapcsolatos tudnivalókat, valamint, hogy a program helyszínén hol, és
milyen sportágakat próbálhatnak ki az érdeklődők.
Ebben az évben a nagylőlapos légpuska verseny mellett a vállalkozó kedvűek
megismerkedhettek az íjászattal, a lengőtekével, a diszkoszvetéssel, a pingponggal, de
kipróbálhatták a quadozást és a kispuska lövészetet is. A kezdetben területinek induló verseny
mára már országossá nőtte ki magát, ezt bizonyítja, hogy az ország területéről (Győr, Pápa,
Balatonfüred, Jánosháza, Veszprém, Kecskemét) összesen harmincketten neveztek a
versenyre.
Ezúttal már négy kategóriában („Mozgássérült férfi”, „Mozgássérült nő”, „Segítő nő” és
„Segítő férfi”) indulhattak a lövészek. A sportolóknak arra is lehetőségük volt, hogy fegyvert
válasszanak, a versenybírák olyan fegyvereket készítettek oda, amilyeneket a szakosztályuk

versenyzői is használnak – mondta el Kajtár János versenybíró. A sportolóknak három
próbalövésre is volt lehetőségük a tíz éles lövés előtt, így mindenki kitapasztalhatta, hogy
merre, és mennyit kell korrigálnia célzáskor. A díjakatKajtár János, a versenybíróság elnöke
adta át. Mozgássérült férfi kategóriában Mesterházy Zsolt első,Németh Ottó második, Benei
László pedig harmadik helyezett lett. Nők: I. Péntek Andrea, II. Réfi Elvira, III. Farkas
Antalné. Segítők: férfi: I. Dorkó Miklós, II. Holtetter Zsolt, III. Radnai Béla. Nők: I. Takács
Brigitta, II. Szilágyi Annamária, III. Körmendi Alexandra.
Tekintettel a nagy érdeklődésre, jövő évtől kispuska lövészversennyel bővül a sportnap
programja.
11 óra körül megérkezett Dömötör Norbert és a résztvevők örömére lehetőséget biztosított a
quadozás kipróbálására is.
A versenyt követően minden jelenlévőt babgulyással vendégeltek meg a szervezők. A
lőversenyt és a sportnapot a Mozgássérültek Aktív Egyesületének tagjaiból alakult
RollingCountry Kerekesszékes Tánccsoport fellépése zárta.
forrás: ajkaiszo.hu

Paralimpia 2016 – Szilágyi Áron is gratulált Osváth Richárdnak
Budapest – Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardozó is gratulált Osváth
Richárdnak, aki ezüstérmet szerzett a kerekesszékes vívók kard egyéni versenyében a
riói paralimpia hétfői versenynapján.
„A magyar kard még mindig fényesen ragyog Rióban! Bravó, Richie, fantasztikus
teljesítmény! Szívből gratulálok!” – írta Facebook-oldalán Szilágyi, aki augusztus 10-én védte
meg Londonban szerzett olimpiai bajnoki címét.
Osváth, a Törekvés SE 31 éves vívója hétfőn egész nap remekül teljesített, majd a döntőben
15-8-ra kikapott az ukrán Andrij Demcsuktól. Ezzel övé lett a magyar küldöttség ötödik riói
érme, egyben a harmadik ezüst.
A szatmárnémeti születésű, volt román válogatott vívó egy 2008-as baleset óta nem tudja
behajlítani a jobb lábát. A parakarrierje már Magyarországon indult: paralimpiai bronz(2012, London, tőr), világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki aranyérmes lett. Most pedig már
paralimpiai ezüstérmes is az A sérültségi kategóriában.
forrás: haon.hu

Nem sikerült az akadálymentesítés a Fehérvári úton
A Fehérvári úti villamosmegállókat elvileg akadálymentesítették, ám ettől nem lett
sokkal könnyebb a kerekesszékesek dolga

A mozgáskorlátozottaknak magas padkákon és balesetveszélyes rámpákon kell magukat
átküzdeniük nap mint nap – írja az Abcúg.hu, a szerzők kerekesszékkel próbálták ki az
augusztus végén átadott, elvileg akadálymentesített Fehérvári úti villamosmegállókat.
Az Újbudán élő Zsuzsának stroke miatt lebénult, kerekesszékes édesanyját hetente többször is
villamossal kell utaztatnia.
„A Fehérvári úton az akadálymentesnek nevezett süllyesztett járdaszegélyek helyenként 3-4
centiméterrel magasabbak az úttesthez képest, ezért visszadobják a kerekesszék első kis
kerekeit” – magyarázta Zsuzsa, aki szerint a kerekesszékesek számára a villamosmegállók a
mostani formájukban veszélyesek és használhatatlanok. Azt akarja elérni, hogy kenjenek egy
kis pluszaszfaltot a megállókhoz, hogy azok valóbanakadálymentesek legyenek.
A járda tele van huppanóval és mivel édesanyjának a rázkódások fájdalmat okoznak, Zsuzsa
sokszor inkább az úttesten tolja a kerekesszéket akkor is, ha ez balesetveszélyes.
A kerekek az Andor utcai megállónál kihelyezett, rámpaként szolgáló híd elemei közé
többször is beleragadtak, onnan kiszedni a széket egyedül egyikünknek sem sikerült. A
kerekek egyébként a villamossíneken is többször megakadtak, hozzánk hasonlóan járt az
Építész utcai megállónál egy babakocsit toló fiatal nő is – tapasztalta a lap riportere.
A BKK a lap megkeresésére azt válaszolta, hogy a Fehérvári út jelenleg is munkaterület, az
útépítés október végéig tart. Az elkészült 35 megállóhely a biztonságos, akadálymentes
utasforgalomra ténylegesen alkalmas, bizonyos kényelmi funkciók – mint az utasvárók,
FUTÁR-kijelzők, egyes gyalogátkelőhelyek – még nem készültek el teljes körűen. A BKK nem
kívánta hosszabb ideig fenntartani a villamospótlást, mint szükséges. Az Andor utcai
villamosmegálló használata pedig már jelenleg is kényelmesebb, mint a felújítás előtt.
forrás: nlcafe.hu

Czibere Károly: Nő a megváltozott munkaképességű emberek támogatására
fordítható összeg
„Biztosítani kell számukra az esélyt a társadalmi integrációra”
Az eddig rendelkezésre álló 8 milliárd forintról 12 milliárd forintra emelkednek a
megváltozott munkaképességű emberek támogatására fordítható források, 2018 végéig
csaknem 12 ezer embert kívánnak bevonni a támogatottak körébe – mondta az Emberi
Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkára kedden tatabányai sajtótájékoztatóján.
Czibere Károly hozzátette, a megváltozott munkaképességűek számára biztosítani kell az
esélyt a társadalmi integrációra, amelynek legfontosabb eleme a foglalkoztathatóság javítása.
"Nemzetstratégiai szempontból is fontos, hogy számukra munkavállalási esélyt biztosítsunk, a
megváltozott munkaképességű és az egészségkárosodott emberek a gazdasági növekedés
erőforrásait jelenthetik" – fogalmazott az államtitkár.
forrás: magyarhirlap.hu

Átlagos rettenet: kemoterápiáról napszámba, a gyógyszer kifizethetetlen, a
rokkantnak nem jár kerekes szék
A déli határnál lévő faluban egy háziorvos harcol a betegeiért. Rendelőjében lecsapódik
a szociális reformok minden szomorú következménye: a kemoterápiáról napszámba
járnak az emberek, a gyógyszereiket nem tudják kiváltani, a rokkant nem kap kerekes
széket. Dr. Csehpál Etelka szerint a szegényeket pusztulásra ítéli a kormány, és már
csak látszat, hogy lehet így élni.
„Tisztes szegénységben élnek itt az emberek, de elképzelésem sincs, hogy hogyan. Ha
kilépnek a rendelőmből, miből váltják ki azt a rengeteg gyógyszert, amire azért van
szükségük, mert keményen végigdolgozták az egész életüket, elhasználták a testüket. És
fogalmam sincs, hogy miből és mit esznek, mindennap csodálom őket” – mondja dr. Csehpál
Etelka Földeák háziorvosa a betegeiről, akikre pár évvel ezelőtt hívta fel az ország figyelmét.
Keserű mondatai csak a döntéshozók szívét nem hatották meg, azóta is hasonló esetekkel
találkozik, mint amiről akkor mesélt a nyilvánosságnak.
Három éve egy betege úgy halt bele a rákba, hogy mindenfajta kezelést visszautasított. A férfi
nem akart több megaláztatást azután, hogy az egyébként munkaképtelen embernek
felülbírálták a rokkantságát és minden járulékát elvették. „Meghalt egy betegem, legyetek
átkozottak, döntéshozók!… A többi kiesett rokkant hamarosan a temetőben köt ki, mert nincs
pénze még kenyérre sem. Igazán nagy teljesítmény. Ez a kormány jobban teljesít! A temetési
vállalkozók számára” – írta ki 2013 őszén az üzenőfalára a doktornő, aki lapunkban akkor (a
2013. novemberi cikk Pusztító szegénység címmel itt olvasható - a szerk.) és most is
elmondja véleményét az ellátórendszer kegyetlenségeiről.
Hamis látszat
Földeák teljesen átlagos magyar falu, nem jellemzi látható nyomor, nincs szegénysora, nem
zavarja meg a nyugalmát éhséglázadás. Munka nemigen akad, 3000 fő körüli lakossága
elöregedett, többtucatnyi háza üresen áll, de a közterek, porták, és – ahogy a háziorvos
elárulja – a háztartások bár szerények, nagyon rendezettek. Azt a hamis látszatot keltik, hogy
lehet így élni. Havi 40-50 ezer forintból, bizonytalanságban, betegségben.
Hogy ez mennyire nehéz, a háziorvosi rendelőben csapódik le, ahol Csehpál Etelka nap mint
nap szembesül az embertelenné reformált szociális rendszer következményeivel. „Tegnap
bejött egy veszélyeztetett kismama, és azt kérte tőlem, hogy találjak ki neki valami bajt, mert
ha a terhessége miatt írom ki, kevesebb táppénzt kap. Családbarát intézkedés… Hasonló
történt nemrég egy háromgyerekes közmunkás anyukával, akinek beteg lett az egyik gyereke.
Könyörgött, hogy úgy vegyem fel táppénzre, mintha ő lenne beteg, mert úgy kevesebb veszik
el az 52 ezer forintjából” – meséli a háziorvos, aki rendelőjében a faliújságon hirdeti:
hálapénz helyett észrevételeket vár a betegeitől.
A kis füzetben, amelyet erre a célra rendszeresített, minden bejegyzés megemlíti a doktornő
együttérzését, figyelmét, amellyel betegei sorsát kíséri. Csehpál Etelka saját bevallása szerint
nehezen türtőzteti magát a fenti esetek miatt, néha kifakad egy közösségi oldalon, és részt
vesz a tiltakozó akciókban. „Talán nem méltóak egy gyógyítóhoz ezek az indulatok, de jöjjön
ide egyszer valamelyik döntéshozó, és nézze végig, mit okoznak. Vagy próbálja ki, milyen 50
ezer forintból élni betegen, bénán.

Azért ne tudjon kimozdulni a házából évekig, mert egy íróasztal mögül egy kód alapján valaki
úgy döntött, hogy a mozgásképtelen néni nem szorul rá a kerekes székre” – sorolja a
háziorvos, aki szerint az elmúlt évek szociális intézkedéseinek a legkegyetlenebbike az volt,
hogy megszüntették a rokkantnyugdíjat.
Nap mint nap látja ennek – ahogy ő fogalmaz – a 2012-es szilveszteri koccintás előtt sebtiben
megszavazott rendelkezés következményeit.
Például annak az egykori hivatásos katonának a létfenntartási problémáit, aki a korábbi 86
ezer forint helyett 36 ezer forintból kénytelen megélni. És őt legalább nem minősítették
munkaképesnek („csak” járulékot kap a nyugdíj helyett), mint sok más rokkant embert, aki
évtizedekig nem dolgozott (mert nem tudott), és most „könnyű” munkát kellene találjon.
„Tudatosan pusztítják a szegényeket.
Nincs itt olyan, hogy könnyű munka. Nincsenek rehabilitációs munkakörök a környéken. Az a
betegem is visszament kőkemény munkát végezni, akinek ez az életébe kerülhet. Időzített
bomba van a fejében, vérzések alakulnak ki a terhelés hatására, ez már kétszer megtörtént
vele, de amint jobban lett, kérte, hogy engedjem vissza dolgozni, mert el kell tartania a
családját.” Ahogy ott volt a földeken a kemoterápiás kezelései másnapján az az asszony is, aki
három éve küzd a tüdőrákkal. Unokákat nevel, nincs tartaléka, menni kell a napszámba, ahogy
egész életében. Nála a háziorvos pár hónapja áttétet talált, csomót tapintott a mellében, amely
a hosszú tétlenségben mára láthatóvá nőtt. Hiába ugyanis a rendelettel gyorsított
rákdiagnosztika, ha nem indul el a kezelés.
Sok múlik a végeken
Csehpál Etelka szerint ennek legfőbb oka a betegutak ésszerűtlenségén túl bizonyos kollégák
hozzáállása. Egy hasi panaszokkal kórházba felvett betegénél például gyanús árnyékot találtak
a tüdőben, mégsem küldték le röntgenre a férfit. Az információ ott maradt a sürgősségi lapon,
ami nem jutott el a háziorvoshoz. Ő a belgyógyászati osztály zárójelentését látta csupán,
amelyen már csak annyi szerepelt, hogy a beteg pulmonológiai kivizsgálásra szorul. Mivel
nem szerepelt a rákgyanú, a szokásos pár hónapot kellett várnia a röntgenre, közben a
daganata almányira nőtt.
A faluban egyre szaporodik a daganatos betegek száma, de egyéb bajok is sokasodnak az
elégtelen táplálkozás, a sok munka és bizonytalanság miatt, de az is tud problémákat okozni,
hogy néha nincs pénz a vérnyomáscsökkentő kiváltására.
Ma még a doktornő figyel a földeákiakra, próbálja gyorsítani a szakellátásukat, felfedezi
rejtett vagy elkendőzött bajaikat, de ki tudja, mi lesz pár év múlva.
„Nem üres riogatás, hogy 10 év múlva 4 millió ember háziorvos nélkül marad. Ez a praxis, és
a többi szegény faluban lévő háziorvosi szék kinek kell majd? – figyelmeztet Csehpál Etelka,
akinek asztalán házi süti várja a gyerekeket, és akinek személyes ismerőse minden betege. –
A legrosszabb egészségi állapotban lévők maradnak majd orvos nélkül. Sokat ront a helyzeten
a szakorvos kollégák hozzáállása, a háziorvosok lenézése, mert a szakma presztízsének
csökkenésével még kevésbé választják ezt a területet a fiatalok, akik ingyen sem fogják már
kérni ezeket a praxisokat, pedig nagyon sok múlik a végeken.”
A doktornő szerint az egészségügy egyik legnagyobb problémája a belső széthúzás, amelyre
jó példa, hogy a tiltakozásokban mennyire magukra hagyták az orvosok a nővéreket, akik
nélkül ők sem tudnák elvégezni a munkájukat. „Az én betegeim sokszor azért jutnak előbb
klinikai ellátáshoz, mert a körzetes nővér félállásban a kórházban dolgozik, és kijárja nekik.
De a napi munkát is képtelenség lenne elvégeznem a hősies helytállása nélkül. A nővérek,
ápolók nélkül mi orvosok senkik vagyunk” – hangsúlyozza a doktornő, aki nem csak a

kollégáiért áll ki, de az oktatási tiltakozásokat is támogatja: tavasszal a tüntetéses napokon
kockás ingben gyógyította a betegeit.
Az oktatási területen végzett pusztítást saját bőrén is érzi: abban a gimnáziumban, amelybe
egyik unokája is jár, most történt botrányos igazgatóváltás, a tiltakozásokban a doktornő is
részt vett. „Engem 50 évvel ezelőtt a gimnáziumomban egykori apácák tanítottak, akiket azért
vett fel az igazgató egy olyan rendszerben, amelyben az ilyesmit üldözték, mert számára az
oktatás színvonala volt a legfontosabb, pedig őt is politikai hátszéllel helyezték oda. Ahogy
ezt a mostani vezetőt, aki alig kapott szavazatot és a pályázata érvénytelen volt, ősztől mégis
ő áll az intézmény élén. Az a terve, hogy ebben az erős két tannyelvű intézményben a focit
erősíti. Nem azért ment oda az unokám, hogy pompomlány legyen” – fakad ki a doktornő.
Csehpál Etelka évek óta pihenhetne, de ő a nyugdíj után sem bírja abbahagyni a gyógyító
munkát, sőt újra vállal ügyeleteket is a térségben, mert nincs elég orvos. Azt mondja, a
legszörnyűbb, hogy mindaz, amit elmesélt, amit nap mint nap megél, nem is számít
különlegesnek. Hogy ez egy átlagos falu átlagos szegényekkel, és ezek a történetek
ezerszámra megtörténnek az ország különböző pontjain.
forrás: vasarnapihirek.hu

Munkajog
Hölgyeké az elsőbbség?
A munkahelyi diszkrimináció tilalmának főbb szabályai mára közismertekké váltak. Minden
munkáltató tudja, hogy nem szabad önkényesen hátrányosan megkülönböztetni bizonyos
személyeket, például a nőket, a fogyatékos embereket, a kismamákat, a romákat, a
szakszervezeti tagokat. De vajon ugyanezek a személyek élvezhetnek-e előnyöket a felvétel
illetve a munkaviszony folyamán? – a kérdésre a munkajog.hu szakértője adja meg a választ.
Az antidiszkriminációs jog célja, hogy felszámolja azokat a társadalomban jelen lévő negatív
előítéleteket és viselkedésmintákat, amelyek történelmi távlatokban hátrányokat okoznak
bizonyos társadalmi csoportoknak: így a nőknek, a kisgyermekes szülőknek, bizonyos
etnikumok tagjainak, a fogyatékossággal élő személyeknek, az atipikus nemi orientációval
vagy identitással rendelkezőknek stb. A foglalkoztatás során is alkalmazandó magyar
diszkriminációtilalmi szabályok ezért tiltják az ún. „védett tulajdonságok” alapján történő
hátrányos megkülönböztetést és a diszkrimináció egyéb formáit (pl. zaklatás). A védett
tulajdonságokat a törvény így nevezi meg: „nem”, „nemzetiségi hovatartozás”, „anyaság vagy
apaság”, „bőrszín”, „fogyatékosság”, „politikai vélemény”, „vallási ” stb. Tehát például
nemcsak a nők hátrányos megkülönböztetése tiltott a férfiakhoz képest, hanem a férfiak
megkülönböztetése sem megengedett a nőkkel szemben („fordított diszkrimináció”). Ezt
egyfelől igazságos megoldásnak tarthatjuk, hiszen az ideális eset az lenne, ha az egyes védett
tulajdonságokhoz fűződő sztereotípiák semmilyen módon nem befolyásolnák a munkáltatók
döntéseit. Másfelől azonban jogos igény, hogy a munkaerőpiacon hagyományosan
hátrányokat szenvedő csoportok (pl. nők, kisgyermekesek, megváltozott munkaképességű
emberek, romák, pályakezdők vagy nyugdíjkorhatárhoz közelítők) támogatást, előnyöket
élvezhessenek annak érdekében, hogy ténylegesen másokkal azonos startvonalról
indulhassanak a munka világában. A nekik biztosított előnyökkel szemben viszont
ellenérzéseik támadhatnak azok, akiket emiatt esetlegesen hátrány ér.
A munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő személyek előnyben részesítése tehát jelentős etikai
dilemmákat vet fel. Az antidiszkriminációs törvény – a vonatkozó uniós irányelveket és bírói

gyakorlatot figyelembe véve – erre tekintettel egy kompromisszumos megoldást fogad el az
előnyben részesítés elfogadhatósága kapcsán, az alábbiak szerint.
A főszabály továbbra is: védett tulajdonságok alapján senkit nem lehet hátrányosan
megkülönböztetni, sem az általában domináns, sem az általában hátrányt szenvedő csoport
tagjait. Márpedig ami az egyik fél oldalán előny, az a másik fél oldalán hátrány lenne: tehát
előnyben részesíteni sem szabad a nőket, romákat, fogyatékos embereket, kismamákat stb.
Alapvetően tehát már az állás meghirdetésétől kezdve az állásinterjún keresztül a
munkaviszony létesítéséről szóló döntésen át a munkaviszony teljes folyamán, minden
lényeges mozzanatában, a megszűnésével bezárólag tilos az előnyben részesítés.
Gyakran lehet olvasni efféle felhívásokat: „Pékségünkbe eladónőt felveszünk!”; „Óvónői
álláshely az XY óvodában…”; „Cégünk takarítónőt keres…” „A felszolgálói állásra
elsősorban fiatal hölgyek jelentkezését várjuk…” Ezek a hirdetések valószínűleg nem felelnek
meg az egyenlő bánásmód követelményének, még akkor sem, ha a hagyományosan
hátrányosabb munkaerő-piaci pozícióval rendelkező nem képviselőit részesítik előnyben. A
jogellenességhez nem szükséges az, hogy a munkáltató valamely védett tulajdonság
hordozójának kizárólagosságot biztosítson az állás betöltésénél, hanem már az is elegendő, ha
kifejezésre juttatja, az adott nemhez, etnikumhoz tartozó, meghatározott életkorú, vallású stb.
személyek előnyt élveznek.
Természetesen abban az esetben jogszerű az előny illetve a kizárólagosság biztosítása
valamely tulajdonsággal rendelkező személyeknek, ha e tulajdonság megléte a munka jellegét
figyelembe véve lényeges foglalkoztatási követelményként értékelhető. Például egy egyházi
fenntartású, és az adott egyház lelkiségét közvetíteni kívánó iskolában pedagógusi állás
meghirdetésénél jogszerű, ha a megfelelő vallási meggyőződést feltételül szabják. Azonban
önmagában a munkáltató azon elképzelései, amelyek nem függnek össze szorosan az
elvégzendő munka természetéből eredő követelményekkel, nem indokolhatnak előnyben
részesítést, hátrányokozást. Tehát ha egy női ruhákat értékesítő butik vezetője úgy gondolja,
hogy 20-25 éves fiatal hölgy eladók „mutatnának a legjobban” az üzlethelyiségben, ez még
nem elegendő alap arra, hogy a jelentkezésből kizárja a férfiakat vagy az ezt meghaladó
életkorú nőket. De ha a munkáltatót nem a saját üzleti szempontjai vezérlik, hanem esetleg
éppen azzal szembemenve, pusztán jóindulatból, a társadalmi igazságosság érdekében akar
előnyben részesíteni a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyeket (pl.
kisgyermekeseket, megváltozott munkaképességűeket stb.), még ez sem megfelelő indok
mások elutasítására.
Azonban, mint fent arra utaltam, a törvény korlátozottan lehetőséget ad arra, hogy a
hagyományosan társadalmi hátrányokkal küzdő csoportok védett tulajdonságuk alapján mégis
előnyben részesüljenek a foglalkoztatás során, ha ezt a munkakör követelményei nem is
indokolnák. Erre két esetben van lehetőség.
1)Előnyben részesítési lehetőség. Bizonyos jogszabályok (törvény, törvény felhatalmazása
alapján kormányrendelet), de akár kollektív szerződések is rendelkezhetnek arról, hogy a
foglalkoztatásban alulreprezentált vagy hátrányos helyzetben lévő személyeket előnyben lehet
részesíteni. Az ilyen rendelkezés jogszerűségének azonban már feltétele, hogy a tényleges
esélyegyenlőség elősegítésére irányuljon, vagyis csupán azokat a társadalmi csoportokat lehet
előnyben részesíteni, amelyek igazolható módon eredendő hátrányokkal indulnak a
munkaerőpiacon. Tehát ez esetben kizárt a fordított diszkrimináció. Ráadásul ezek az
intézkedések csak határozott ideig vagy határozott feltétel bekövetkezéséig tarthatnak. Jó
példa erre a jogszabályban előírt rehabilitációs kvóta, melynek lényege, hogy a 20-nál több főt
foglalkoztató munkáltatóknak állományuk 5 %-át megváltozott munkaképességű
személyekkel kell betölteniük (vagy pedig minden hiányzó fő után ún. rehabilitációs
hozzájárulást kell fizetniük). E szabályra hivatkozva tehát előnyben részesíthetők a kvótába
beszámítható személyek, de csak határozott feltétel bekövetkezéséig, azaz az 5 %-os kötelező

foglalkoztatási szint eléréséig. Fontos szabály, hogy az előnyben részesítés nem sérthet
alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok
mérlegelését. Vagyis ha egy adott állásra többen jelentkeznek, nem részesíthető előnyben
automatikusan a védett tulajdonsággal rendelkező személy a többiekkel szemben. Ha a védett
tulajdonsággal nem rendelkező személy objektív alkalmassági kritériumok alapján jobbnak
bizonyul, a munkáltató nyugodtan választhatja őt. A védett tulajdonsággal rendelkező
személy előnyben részesítése csak az azonos szakmai kompetenciákkal rendelkező jelöltek
közötti verseny során lehet jogszerű.
2)Előnyben részesítési kötelezettség. Egyes jogszabályok (törvény, törvény felhatalmazása
alapján kormányrendelet) valamint a kollektív szerződések a munkavállalók meghatározott
körére a munkaviszonnyal kapcsolatban előnyben részesítési kötelezettséget is előírhatnak. A
munkáltató ebben az esetben nem csupán felhatalmazható az előnyben részesítésre, hanem
köteles is. Ez esetben az előnyben részesítés feltételeit a jogszabálynak vagy a kollektív
szerződésnek kell rendeznie.
Összefoglalóan tehát elmondhatjuk, hogy bármennyire is támogatná az igazságérzetünk, a
társadalmi, munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő személyek előnyben részesítésére – akár
üzleti, akár karitatív alapon – nem kerülhet sor korlátozás nélkül. Amennyiben a munka
jellegéből adódó foglalkoztatási követelmények nem alapozzák meg e személyek pozitív
megkülönböztetését másokhoz képest, csak igen szűk körben, jogszabályi vagy kollektív
szerződésben foglalt felhatalmazás alapján élvezhetnek előnyöket, és csak kellő körültekintés,
egyéb feltételek teljesülése mellett.
forrás: szakszervezetek.hu

Paralimpia: ki milyen kategóriában versenyezhet?
A parasportolókat sérültségük mértékétől függően különböző kategóriákba sorolják. A
szabályok folyamatosan változnak, a cél, hogy, lehetőleg azonos sérültségi fokozatú
sportolók versenyezzenek egymással, így minél igazságosabb eredmények szülessenek.
Minél alacsonyabb a kategória száma, annál súlyosabb a versenyző sérültségi foka, de
olyan sportág is van, ahol csak betűk jelölik a kategóriákat.

A különböző sérültségi kategóriák miatt összesen 528 alkalommal tartanak eredményhirdetést
– ebből 226 női, 264 férfi, és 38 vegyes versenyszám.
Minden sportágnak saját kategória-rendszere van. Vannak, amelyekben csak látássérültek
indulnak (judo, ötfős futball), és van, amelyet csak kerekes székeseknek rendeznek (tenisz,
vívás, rögbi, kosárlabda), de a legtöbb sportágat a látás-, mozgás- és értelmi sérült sportolók is
űzik.
A fogyatékosság mértékét számmal és betűvel jelölik, de ugyanaz a betű és szám különböző
sportágakban más fogyatékossági szintet jelent.
A betű a sportág angol nevét, a szám pedig a sportoló állapotát és az eszközhasználatot jelzi.
Egyedül a vívás esetében van ez másként: itt nincsenek számok, a paralimpikonokat A, B és C
kategóriába osztják attól függően, hogy milyen az állapotuk.
A legösszetettebb kategória-rendszere az úszásnak és az atlétikának van.
Úszásban tizennégy kategóriába sorolják be a versenyzőket. Ebből az első 10 a
mozgássérülteké. Az S1 kategóriában vannak a legsúlyosabb sérültek, a S10-ben pedig a
legkevésbé sérültek. S11-S13-as kategória a látássérülteké, S11-es kategóriában vannak a
vakok, S12 -ben az aliglátók, S13-ban pedig a gyengénlátók. S14 -ben az enyhe értelmi
fogyatékosok versenyeznek.

Atlétikában 50 különböző kategória van a sérültség jellege és foka szerint.
A kerekes székes teniszben, az erőemelésben és cselgáncsban nincsenek különböző sérültségi
kategóriák. Utóbbi kettőben különböző súlycsoportokba osztják a versenyzőket.
Az asztaliteniszezőknél 11 kategória létezik, míg a kerekesszékes vívóknál csak kettő.
A játékok programjába négy éve kerültek vissza az enyhén értelmi sérült sportolók
versenyszámai, ők három sportágban – atlétika, úszás, asztalitenisz – indulhatnak, és a testi
fogyatékosok kategóriaszámai (például az úszóknál 1-13) után ők kapják meg a következő
számot (az úszóknál a 14-est). Az enyhén értelmi sérülteknél az indulási feltétel a 75 alatti
intelligencia-hányados.

A kategorizálást egy nemzetközi orvos csoport végzi. Ha valaki kap egy nemzetközi
kategóriát, ezt csak akkor vizsgálják később felül, ha ezt az ellenfelek kérik vagy a sportoló
maga jelenti be ezt az igényét. Utóbbi például akkor következik be, ha valakinek az állapota
egy sérülés vagy betegség következtében jelentősen romlik.
forrás: rtl.hu

Tudtok mondani egy magyar paralimpikont? Na ugye! – De miért nem figyel
eléggé a világ a paralimpiára?
Az, ahogyan a szeptember hetedikén indult paralimpiához áll egy társadalom,
rengeteget elárul arról, ahogyan a fogyatékkal élőkre, ezen belül is a mozgássérültekre
tekint az adott közeg. Világszerte egyre népszerűbb a paralimpia, de még mindig nem
örvend akkora publicitásnak, mint maga az olimpia: kevesebben követik az
eseményeket, a többség még érmeseink nevét sem ismeri. Mi lehet ennek az oka?
Egyre jobban odafigyelnek a paralimpiára, de még van hová fejlődni
Óriási botrányt okozott, hogy hiába Rio a központ, amely otthont ad a paralimpiának, a
legnagyobb brazil közszolgálató adó, a Globo nem közvetíti a játékokat, illetve az
eseményre csupán a jegyek 12 százaléka kelt el.
Egy kisebb csatornán ugyan követhetők a versenyek, de a közvetítést legutóbb több mint egy
órára félbeszakította a helyi választások propagandája, így a brazilok voltaképpen már a
nyitónapon lemaradtak a paralimpiáról. Mindez azt sejteti, hogy maga a játékoknak otthont
adó ország számára sem prioritás a közvetítés, ami több mint aggasztó.
Magyarországon a helyzet lényegesen jobb, mint a londoni paralimpia idején volt: a magyar
közmédia a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb adásidővel és élőben közvetíti az
eseményeket.
Vaszily Miklós, az MTVA megbízott vezérigazgatója a Magyar Paralimpiai Bizottsággal
(MPB) közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az esélyegyenlőség jegyében az M4
Sporton és az ősszel induló M5 csatornán ugyanolyan műsorszerkezettel számolnak be a
paralimpiáról, mint az augusztusi olimpiáról. Más kérdés, hogy a M1 és a kereskedelmi
csatornák egyelőre kisebb arányban veszik át a vonatkozó híreket, de mindenképpen fejlődést
láthatunk a paralimpikonokhoz való hozzáállás terén.
A fejlett országokban a paralimpia ezzel szemben rendkívül komoly figyelmet kap, és a
közvetítések száma semmivel sem marad el az olimpiai közvetítések aránya mögött. Hiába a
riói érdektelenség és káosz, a brit Channel 4 a londoni olimpia idején 7,6 millió embert
ültetett le a képernyő elé a paralimpia idején. Ebben persze az is szerepet játszhatott, hogy
sokan saját országukra voltak kíváncsiak a vendéglátó szerepében, hiszen idén a riói
paralimpia csupán 2 milliós nézettséget hozott a csatornának. Akárhogy is, ezek még mindig
jobb számok arányaiban, mint amiről a riói tévétársaságok beszámolhatnak: már amelyik
egyáltalán foglalkozik az eseménnyel.

Mi az oka annak, hogy a paralimpia kevésbé népszerű, mint az olimpia?
Bár – ahogy az a fentiekből is látszik – az utóbbi években óriásit nőtt a paralimpia
népszerűsége, van még hová fejlődnünk e téren. Mi lehet az oka ennek? Nézzük csak...
Később indult: legalábbis a modern kori olimpiák történetéhez képest.
Noha egyes források szerint már az ókori olimpiákon is indultak mozgássérült sportolók, ha
megfelelő mecénást találtak (gazdag család sarjai voltak), a modern kori olimpiák
történetében csak 1948-ban került sor az első ilyen megmérettetésre. Igaz, ez még a második
világháború soránmegsérült veteránokat kárpótló esemény volt, így megint csak egy szűk
kört érintett.
Az első igazi, hamisítatlan paralimpiai játék 1960-ban indult el, 23 ország 400 sportolójával:
itt azonban még mindig csak kerekesszékes sportolók mérhették össze az erejüket.
Ebben az időszakban sok országban még szégyen volt mozgássérültnek lenni.
Egy világverseny sikerét nagymértékben korlátozza a tény, ha azok, akik indulhatnának,
nemhogy társadalmi megbecsülést és egyenlő esélyeket nem kapnak, de számos
országban még szégyelli is őket a környezetük. A hatvanas években még számos keleteurópai országban, a balti országokban és Ázsiában egy igen széles közeg szégyellte a
fogyatékos populációt, legyen szó születési rendellenességről vagy baleset, betegség által
okozott testi fogyatékosságról. Sokan máig azt hiszik, hogy a „paralimpia” kifejezés
előtagja, a „para” szócska a sérült sportolókra vonatkozik, pedig „paralelt”, vagyis
„párhuzamosat” jelent: azt mutatja, hogy ez az esemény nem keverendő össze a hasonló
időpontban zajló speciális olimpiával (Special Olympics), amely az értelmi fogyatékos
sportolók világversenye. Ők egyébként még kevesebb figyelmet kapnak, mint a testi
fogyatékossággal élő atléták...
Az épek privilégiuma határozza meg a világképünket.
Érthető, hogy a világot a leginkább azok mozgatják, akik a legerősebb társadalmi csoportot
képviselik: ez a mi közegünkben a fehér, keresztény, heteroszexuális, ép férfiak csoportja.
Zömében ők a törvényhozók, a sportszervezetek és a médiatársaságok vezetői, s az ő
prioritásaik érvényesülnek az egyik leginkább kompetitív területen, az élsportban is, amihez
ráadásul elképesztő érdekek kapcsolódnak.

Miért volna fontos, hogy mégis értesüljünk a paralimpiai eredményekről is?
Mert a társadalomban nemcsak ép, hanem sérült emberek is vannak, és az élsport ennek szép
leképezését adja.
Mert ők is komoly munkát, időt, energiát és pénzt tesznek abba, hogy saját területükön
sikeresek legyenek, és ezek a sikerek semmivel sem kevésbé értékesek, mint ép kollégáik
eredményei.
Mert ha természetes tényként kezeljük, hogy a műlábbal versenyző futó is profi
sportoló, akkor talán többször és több helyen gondolunk arra, hogy akadálymentes, könnyen
megközelíthető épületek és járművek álljanak a sorstársaik rendelkezésére is, versenyen kívül.
És nem utolsósorban azért, mert rendkívül inspiráló:
jó nézni azt, hogy bármilyen nehézség legyőzhető, és az akadályok ellenére is elérhetjük az
álmainkat.
forrás: vous.hu
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Online marketinges munkalehetőség (Budapest és környéke)
Jelige: "MARKETING"
Munkakör leírása:
Cégünk, terjeszkedés és növekedés miatt, olyan személyt keres, aki szeretne vagy tud online
marketinggel foglalkozni. Otthoni munkavégzésre, tanulásra és az online marketing
fortélyainak elsajátítására is van lehetőség, amennyiben érzel magadban elég kitartást és
kíváncsiságot ezen terület felé. Már több mint két éve alkalmazunk sikeresen két mozgássérült
személyt akikkel kölcsönösen elégedettséget és szimpátiát tapasztaltunk, nem utolsó sorban
rendkívül jó munkavégzést. A csapatunk rendkívül jó és összetartó. Ebben a munkakörben
tapasztalhatsz némi kihívást és találkozhatsz érdekes, kreativitást igénylő feladatokkal.
Téged keresünk, ha érdekesnek találod az online marketinget és szeretnél ilyen
munkaterületen elhelyezkedni.
Munkaidő:
teljes
Munkavégzés helye:
távmunka
Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet
"MARKETING" 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: 2016 október 7.
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET
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