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Ryan Gosling és Harrison Ford újra hallatott magáról itthon - fotó 
 

A Budapesten forgató Harrison Ford és Ryan Gosling is csatlakozott a Fogadj Örökbe 

Egy Macit Alapítvány idei akciójához. 
 

Harrison Ford és Ryan Gosling is támogatja a fogyatékossággal élők munkahelyteremtését és 

felajánlanak egy-egy dedikált macit a jótékonysági árveréshez - közölte az aukciót szervező 

alapítvány. Azt írták, a történetükben most először csatlakoztak világsztárok is az 

akciójukhoz.   

 

 

 
 

Az alapítvány minden évben felkér 20 hazai hírességet, hogy gyerekkori plüssmackójuk és 

egy személyes tárgyuk felajánlásával járuljanak hozzá az alapítvány célkitűzéseihez.  



A program ötletadója és az alapítvány vezetője, Kárász Róbert tévés újságíró már 

hetekkel ezelőtt egyeztetett Andy Vajnával, hogy járjon közbe az ügyben, hogy a két filmes 

világsztár is támogassa az idei maciaukciót. 

 

 
 

Az aukcióra egyébként minden olyan támogatót várnak, aki egyetért a célkitűzésükkel. 

"Hazánkban a megváltozott munkaképességűek mindössze 10-15 százalékát foglalkoztatják, a 

fogyatékossággal élők túlnyomó többsége kirekesztettnek érzi magát" - írta közleményében az 

alapítvány. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

Kiállítás fogyatékkal élők munkáiból a színházban  
 

 

 A fogyatékkal élő fiatalok mindennapjait mutatja be az Éltes Mátyás Alapítvány által 

szervezett kiállítás a Veszprémi Petőfi Színház Latinovits termében.  

 

A világ a mi szemünkkel című tárlaton látható fényképek a Göllesz Viktor Fogyatékos 

Személyek Nappali Intézményében gondozott, fogyatékkal élő fiatalok életét mutatják be  a 

fotókat a szintén fogyatékkal élő Lengyel Tamás készítette , de helyet kaptak  a 

gondozottak saját készítésű  kézműves alkotásai is: apró  ajándéktárgyak, szövött figurák, 

rongyszőnyegek.  

A vendégeket Krámli Ida, az intézmény  vezetője köszöntötte, szólt a gondozottak  nappali 

ellátásáról, fejlesztéséről, a számukra való munkalehetőség  biztosításáról. Bernáth Ildikó, az 

Éltes Mátyás Alapítvány  elnöke arról beszélt, hogy  a többségi társadalom kevésbé ismeri a 

fogyatékos emberek  világát, mindennapjait, nagyobb figyelemmel kell feléjük fordulni.  



Az elmúlt években sok szakmai fórumot szerveztek, hogy jobban elfogadjuk és 

megismerjük őket. A gondozottak életét, munkáját bemutató fotók és tárgyak láthatók 

a színházban nyílt kiállításon   

 

Némedi Lajos úgy fogalmazott, a tárgyakon  az örömöt látta; a kiállítók szívesen mutatják be 

tevékenységüket, munkáikat. Kötelességünk, hogy minden segítséget megadjunk számukra, 

hangsúlyozta az alpolgármester. Kellerné Egresi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház 

igazgatóhelyettese elmondta, az intézmény  nemcsak  ezt a bemutatkozást biztosítja a 

kihívásokkal élő fiataloknak, de az Ádámok és Évák rendezvényére is hívja őket.  

 

A kiállítás december 15ig látható, a színházba járó közönség jobban megismerheti a 

fogyatékkal élő emberek életét. 

 
forrás: veol.hu 

 

 

 

 

Megyei ügyfélfogadási hálózatát népszerűsíti az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
 

A diszkriminációs ügyekkel foglalkozó referensi hálózatra hívja fel a figyelmet az 

Egyenlő Bánásmód Hatóság a kommunikációs kampányában. (x) 
 

Az év végéig tartó programban számos szakmai rendezvényen és közösségi eseményen 

találkozhatnak személyesen az egyenlőbánásmód-referensekkel a résztvevők. A közösségi 

médiában online felületeken hirdetik a diszkrimináció felismerését és megelőzését elősegítő 

információkat, a hatóság honlapján pedig jogesetekkel mutatják be az emberi méltóság jogi 

garanciáit és a hatóság jogorvoslati eljárását. 

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a diszkriminációmentesség társadalmi célját támogató 

intézmény. Az autonóm államigazgatási szerv az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesülését ellenőrzi országos illetékességgel. A hatóság a diszkriminációs ügyekben 

benyújtott panaszokat a közigazgatási eljárás szabályai szerint vizsgálja. Tevékenységének 

jogi kereteit Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény (Ebktv.) határozza meg. A hatóság kiadványai, tájékoztató és kommunikációs 

programjai a diszkrimináció elkerülését szolgálják, és jogkövető magatartásokra ösztönöznek. 

A diszkrimináció kezelésének fontos feltétele, hogy ismerjük a jogi védelmet és a 

jogérvényesítés lehetőségét. Ugyanilyen fontos, hogy a jogorvoslat mindenki számára 

könnyen elérhető legyen. A hatóság uniós szinten is egyedi ügyfélfogadási hálózatában az 

egyenlőbánásmód-referensek 2009 őszétől az ügyfelek közelében biztosítják a hatóság 

szolgáltatásainak gyors, közvetlen és díjmentes elérését. A referensek a megyeszékhelyeken 

hetente tartanak akadálymentes környezetben ügyfélfogadást és minden hónapban járási 

településeket is felkeresnek. Ügyfélfogadásuk ingyenes szolgáltatás, amelyet bárki igénybe 

vehet. Az egyenlő bánásmód-referensek rendszeresen tartanak kihelyezett ügyfélfogadásokat 

és tájékoztató előadásokat állami és civil szervek rendezvényein, oktatási intézményekben, 

valamint partnerei a helyi médiának. 



 
Dr. Gajda Zoltán egyenlőbánásmód-referens (Fotó: Mártonfai Dénes, teol.hu) 

 

Az EBH az év elején, fővárosi plakátokon hirdette a hátrányos megkülönböztetéssel szemben 

garantált jogokat és világos útmutatást adott a diszkrimináció esetén követendő eljárásról. Az 

év végéig tartó időszakban pedig a megyékben hívják fel az egyenlőbánásmód-referensek a 

figyelmet a helyi ügyfélfogadásokra.  

 

A hatóság célja, hogy minél többen megismerjék a referenseket és az ügyfélkapcsolatok 

helyszíneit, időpontjait. Az online felületeken is intenzív kampány folyamatosan növekvő 

felhasználói kört irányít a hatóság weboldalára az egyenlő bánásmód kötelezettségével 

kapcsolatos információkhoz, jogesetekhez, kutatásokhoz, szakirodalomhoz és a 

diszkrimináció megjelenését feldolgozó vizuális élményekhez.  

 

Baranya Megyében Dr. Gajda Zoltán a hatóság egyenlőbánásmód-referense, aki rendszeresen 

tart ügyfélfogadásokat a Kormányhivatal nagy ügyfélforgalmat lebonyolító épületében és a 

Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületében, ahol közvetlenül elérhető az egyik 

legnagyobb létszámú védett tulajdonságú csoport, a fogyatékos emberek számára is. A 

referens együttműködik a megyei civil és szakmai szervezetekkel, a települési 

önkormányzatokkal és intézményekkel, igény esetén a média rendelkezésére áll. 

 

Legutóbb október 20-án, Pécsen, az akadálymentesen elérhető Civil Közösségek Házában 

tartott tájékoztató előadást Dr. Gajda Zoltán az egyenlő bánásmód kötelezettségéről, a 

jogorvoslat lehetőségéről és a referensi hálózat szolgáltatásairól. Ismertette azokat a védett 

tulajdonságokat, amelyekhez kapcsolódóan Magyarországon törvény tiltja a hátrányos 

megkülönböztetést, a diszkriminációt.  E tulajdonságok valamelyikével mindannyian 

rendelkezünk, azok a személyiség lényegi vonásait ölelik fel, mint például a nem, a kor, a 

fogyatékosság, a faji hovatartozás, a bőrszín, a nemzetiséghez való tartozás, a családi állapot, 

az apaság, anyaság (terhesség), egészségi állapot, anyanyelv, a vallási vagy világnézeti 

meggyőződés, a politikai vagy más vélemény, szexuális irányultság, nemi identitás, 

társadalmi származás és a vagyoni helyzet.  

 



A Méhes Károly teremben zajló program szakmai partnere a Nevelők Háza Egyesület volt.  

Dr Gajda Zoltán a szakmai nap programjában az EBH bemutatása mellett a megyei 

ügyfélfogadási tapasztalatokról is tartott prezentációt. Elmondta, hogy Baranya Megyében 

közel ezer ügyfél kereste már fel az egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását, hogy 

tájékozódjon a diszkrimináció esetén biztosított jogorvoslati eljárásról. Felhívta a figyelmet a 

pécsi és a járási ügyfélfogadási időpontokra, valamint az EBH közösségi oldalára és 

a www.egyenlobanasmod.hu honlapra, amelyen az aktuális ügyfélfogadási időpontokon túl 

jogeseteket és a diszkrimináció mibenlétét bemutató kreatív alkotásokat és szakmai 

kiadványokat is találnak az érdeklődők. 

Kísérje figyelemmel az alábbi linkek valamelyikén Dr. Gajda Zoltán ügyfélfogadását 

és forduljon hozzá, ha diszkrimináció éri. 

Hasznos linkek: 

Ügyfélfogadás 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság jogesettára 

Nyomtatvány diszkrimináció bejelentéséhez 

Mobil applikáció 

Az EBH Facebook oldala 

 

Dr. Gajda Zoltán ügyfélfogadása – 2016. december 

Állandó ügyfélfogadása 

Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztálya 
7621 Pécs, Mátyás király utca 32. Tel: 06 72/513-436 

2016. december 01. 14:00–16:00 

2016. december 05. 14:00–16:00 

2016. december 08. 14:00–16:00 

2016. december 12. 14:00–16.00 

2016. december 19. 14:00–16.00 

 

Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete 

7621 Pécs, Lyceum utca 5. Tel: 06 72/532-138 

2016. december 16. 09:00–11:00 

 

Járási ügyfélfogadások 

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103., 1. emelet 

2016. december 19. 08:30–10:30 

 

Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
7960 Sellye, Erdély utca 4. 

2016. december 27. 10:00–12:00 

Az aktuális időpontokról itt tájékozódhat. 

forrás: bama.hu 

 

 

 

 

 

http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/baranya-megye
http://www.egyenlobanasmod.hu/article/index/jogesetek
http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/panaszbejelent%C3%A9s
http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/mobil-alkalmazas/title:Az%20Egyenl%C5%91%20B%C3%A1n%C3%A1sm%C3%B3d%20Hat%C3%B3s%C3%A1g%20mobilapplik%C3%A1ci%C3%B3ja
https://www.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/b%C3%A1cs-kiskun-megye


 

 

Plakátkampány az ellátottak jogairól 
 

 
 

A plakát a különböző szociális ellátási helyzetekben érvényesíthető legfontosabb ellátotti 

jogokra hívja fel a figyelmet. 
 

Plakátkampányt indított az ellátottak jogainak megismerése céljából az Országos Betegjogi, 

Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK). Az ellátotti jogokról és 

kötelezettségekről szóló plakátelsődlegesen a szociális ellátás intézményeiben – így például 

az idősotthonokban, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékos személyek 

otthonaiban, a hajléktalanok átmeneti szállásain, éjjeli menedékhelyeken – nyújthat hasznos 

információkat az érintetteknek és a szakembereknek a panaszmentes ellátás megvalósításához 

- tudatta az intézmény közleménye. 

 

A plakát a különböző szociális ellátási helyzetekben érvényesíthető legfontosabb ellátotti 

jogokra hívja fel a figyelmet, segítségül szolgálva az ellátással kapcsolatos kérdések, 

problémák megválaszolását, a hatékony és ellátottközpontú együttműködés megteremtését. 

Az anyagot ellátottjogi képviselőin keresztül minden szociális intézménybe eljuttatja az 

OBDK 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

 

 

 

http://www.obdk.hu/UserFiles/obdk_ellatottakjogai_honlapra.pdf
http://www.obdk.hu/UserFiles/obdk_ellatottakjogai_honlapra.pdf


 

Hawking: Ezer évünk maradt 
 

Stephen Hawking továbbra is borúsan látja az emberiség jövőjét. Az atomfegyverekkel 

és a klímaváltozással rövid úton kivégezzük magunkat a Földön, ezért új otthont kell 

keresnünk a világegyetemben – véli. 

 

A világ leghíresebb elméleti fizikusa nemrég egy oxfordi egyetemi találkozón osztotta meg 

véleményét az emberiség sorsáról. 

Hawking úgy fogalmazott: talán ezer évünk maradt a kihalásig ezen a törékeny bolygón. 

A 74 éves, mozgássérült szakember szerint a nukleáris fegyverkezés, és a mesterséges 

intelligencia fejlődése mellett a klímaváltozás is a végzetes veszélyforrások közé emelkedett. 

Egyetlen esélyünk, ha találunk egy lakható bolygót, ahova átköltözhetünk – mondta. 

A Földön már nem tudunk közös nevezőre jutni, ezért az űrben kell keresnünk az emberiség 

jövőjét – tette hozzá. 

 

 
Stephen Hawking (MTI/EPA/Jason Szenes) 

 

A NASA 2009-ben fellőtt Kepler űrtávcsöve éppen ezt teszi: a lakható planétákat fürkészi a 

kozmoszban. 

Olyan Földhöz hasonló méretű bolygókat keres, amik csillaguk lakható zónájában keringenek, 

ahol felszínükön kellemes meleg és folyékony víz lehet. 

Az űreszköz több potenciális bolygót azonosított már, idén a Proxima B felfedezése jelentett 

szenzációt, ami alig 4,2 fényévnyire van tőlünk. 

Stephen Hawking aggasztó előadása végén mégis optimizmusra bíztatta az oxfordi diákokat. 

„A csillagok felé forduljatok, ne a lábatok elé nézzetek” – mondta útravalóként. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

 



JÓTÉKONYSÁGI GÁLAESTTEL ÜNNEPELTÉK A VIKTÓRIA KÖZPONT 

JUBILEUMÁT 
 

 „Szeretünk Viktória” hétfőn este különleges zenés-táncos estet rendeztek a Vörösmarty 

Színházban. A gálaest bevételét a Viktória Rehabilitációs Központ működésének 

támogatására fordítják.  

 

Az esten fellépett többek között Buch Tibor, Keller János, Váradi Eszter Sára, Schwartz 

Dávid és Majsai-Nyilas Tünde is. Az est házigazdája Ihos József volt, aki legfőképpen „csak” 

Kató néniként ismert, ám íróként és előadóként, mégis a hazai szórakoztató műfaj egyik 

legsokoldalúbb képviselője. 

 

 
 

Buch Tibor, Keller János, Váradi Eszter Sára, Schwartz Dávid és Majsai-Nyilas Tünde, az 

Alba Regia Táncegyüttes ifjúsági csoportja, a Fantázia Duett, a Megadance Táncstúdió, a Roll 

Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes is fellépett a Vörösmarty Színházban 

rendezett jótékony célú zenés-táncos esten. A Viktória Központ idén ünnepli 

megalakulásának 20. évfordulóját és a nemes alkalomból különleges jótékonysági estet 

szerveztek. 

 

Az est házigazdája Ihos József volt, aki legfőképpen „csak” Kató néniként ismert, ám íróként 

és előadóként, mégis a hazai szórakoztató műfaj egyik legsokoldalúbb képviselője. 

Sokoldalúságát bizonyítja, hogy a dalszövegírástól, a filmforgatókönyvig, gegfilmtől a 

színpadi drámáig, szinte minden műfajban és szinte minden jelentős művésznek írt már. 

 

Az est bevételét a Viktória Rehabilitációs Központ működésének támogatására fordítják. 

Brájer Éva alpolgármester ünnepi köszöntőjében felidézte, hogy a Viktória Központ történte a 

rendszerváltás után kezdődött, a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének 1991-ben 

sikerült megkapnia a volt szovjet óvoda ingatlanját, és ezzel lehetőség nyílt arra, hogy 

létrehozzák Székesfehérváron Magyarország első önálló életre felkészítő központját több ezer 

mozgássérült ember érdekében. Hosszú éveken keresztül gyűjtötték a pénzt és vettek részt 



minden pályázaton, ahol ilyen programmal támogatást lehetett nyerni. Ennek eredményeképp 

1996 őszére készült el a Viktória Rehabilitációs Központ nappali részlege. 

  

A Viktória központ esetében még ma is az a „legkülönlegesebb” és a legértékesebb, hogy egy 

civil szervezet, maguk az érintett rászorulók, az itt élő mozgássérült emberek hozták létre, 

építették fel és a mai napig is részt vesznek az intézmény működtetésében, vezetésében. Ma 

Magyarországon még mindig elég ritka, hogy egy ekkora intézményt egy civil szervezet épít 

fel és működtet, és hogy ebben az érintettek maguk is aktívan részt vesznek. Az esten átadták 

a Viktória díjat is dr. Szepes Andrásnak. 

 
forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

 

Részmunkaidő esetén felére csökken a rokkantellátás melletti munka 

keresetkorlátja? 
 

Az lenne a kérdésem, hogy rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra jogosult személy, ha 

4 órában van foglalkoztatva, akkor a minimálbér felének a 150%-ánál nem kereshet 

többet 3 hónapon keresztül? 

 

A jogszabály nem rendelkezik afelől, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a 

keresetkorlát is arányosítva értendő. A törvény a minimálbér alatt a mindenkori minimálbért 

érti, ami jelen esetben a bruttó 111.000 forint. Azaz Önnek ellátottként arra kell ügyelni, hogy 

az ellátás melletti bruttó keresete összege három egymást követő hónap mindegyikében ne 

legyen magasabb, mint a mindenkori minimálbér másfélszerese (idén havi bruttó 166.500 

forint). Egyéni és társas vállalkozó esetén - legalább középfokú végzettséget igénylő 

főtevékenység esetén - pedig ne haladja meg a garantált bérminimum másfélszeresét (idén 

havi bruttó 193.500 forint). 

 
forrás: hrportal.hgu 

 

 

 

Segítsen, hogy megmaradjanak a sérült emberek klubfoglalkozásai 

 
A Salva Vita Alapítvány 1996 óta, több mint két évtizede szervez klubfoglalkozásokat 

olyan értelmi sérült, illetve autista embereknek, akik dolgoznak, ám akiknek nincsenek, 

vagy nagyon minimálisak a társas kapcsolataik. Az Alapítvány jelenleg három délutáni 

klubcsoportot szervez, melyet összesen 45-50 fogyatékos ember látogat rendszeresen. A 

korábbiakban a klubok működtetését pályázati forrás biztosította, ám ez a lehetőség 

mára megszűnt. A foglalkozások fenntartásához szükséges pályázati finanszírozást 2016 

januárjától az adományok vették át. 

 

A klubok a fogyatékos emberek legfontosabb kapcsolati hálóját jelentik. A baráti társaságként 

működő közösségek rendszeres, szabadidős programokat is kínálnak a tagoknak, ezen 

túlmenően pedig a foglalkozások során az Alapítvány munkatársai, a klub vezetői bepillantást 

kaphatnak a résztvevő fogyatékos emberek munkahelyi életébe, nehézségeibe, problémáiba, 

így a klubok a segítségnyújtásnak is kiváló eszközei. 

 



Az Alapítvány a klubok fenntartása érdekében jelenleg is adománygyűjtő kampányt folytat, 

ezúttal a NIOK Alapítvány által működtetett Adjukössze.hu közösségi adományozási oldal 

segítségével. 

 

A Mentsük meg a Klubot! címmel indított kezdeményezés során az egyik klubtag kéri az 

oldal látogatóit arra, hogy segítsenek megőrizni ezt a fontos közösséget. A cél 450 000 Ft 

összegyűjtése, mely három 15 fős klubcsoport 10 havi működtetéséhez elegendő. 

 

A kezdeményezés november 21-étől december 20-áig látható ezen az oldalon, azaz eddig 

lehet a klubok számára adományozni.  

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

Babakocsiban jár a Barca meccseire a kerekesszékes drukker 
 

Babakocsiban kénytelen látogatni az FC Barcelona mérkőzéseit egy mozgássérült 

szurkoló, aki a spanyol El Periódicóban mesélte el különös történetét egy furcsa szabály 

születéséről és megkerüléséről. 

 

 
Boris Tosas egy fotót is mellékelt a levélhez 

Forrás: elperiodico.com/es/ 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Mentsuk_meg_a_Klubot
http://www.elperiodico.cat/ca/entre-todos/participacion/cotxet-veure-barca-perque-camp-guarden-cadira-rodes-102544


Boris Tosas tíz éve jár kerekesszékben kedvenc csapata, a Barcelona hazai mérkőzéseire. 

Nemcsak bérletes, hanem pártoló tag is. Mivel családjával, illetve barátaival közösen látogatja 

Camp Nout, úgy döntött, hogy nem a mozgássérülteknek fenntartott helyről (ezek általában 

közvetlenül a pálya mellett találhatóak) követi a mérkőzéseket, hanem egy remek kilátást 

biztosító ülőhelyről, amiért természetesen nem kevés pénzt fizet. 

 

A rendszer úgy működött, hogy ő megérkezett a stadionba, önkéntesek odasegítették az 

ülőhelyére, a kerekesszékre pedig a stadion egyik megőrzőjében vigyáztak a meccs végéig. 

A 2016-2017-es szezontól azonban hoztak egy új szabályt. Boris Tosas 

 

a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre egy babakocsiban jutott be. 

 

Hogy miért? Az új idény kezdetétől a stadionban már nem őriznek meg kerekesszékeket. 

Babakocsikat viszont igen. 

 

A férfi az állítja, az elmúlt tíz évben soha nem volt problémája a mérkőzéseken a 

kerekesszéke miatt, ha nehézség is támadt a közlekedésben, a családja, barátai mindig 

segítettek, hisz sosem volt egyedül a stadionon belül. 

 

Boris Tosas nem támadja a Barcelonát, de azt nehezményezi, hogy senki nem tájékoztatta őt 

az új szabályról és azóta sem nagyon kommunikálnak vele, így akkor kellett szembesülnie az 

új rendszerrel, amikor a szezonban először meccsre ment. 

 

A férfi azért fordult nyílt levelével az újsághoz, mert szeretne változtatni a jelenlegi helyzeten, 

és reméli, erről a klubot is sikerül meggyőznie. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

Nem szolgált ki egy kerekes székest – bezárták a fodrászatot 
 

Az eset Szaúd-Arábiában, Jazanban történt. A borbély ragaszkodott hozzá, hogy a 

vendég üljön át a tolószékéből a fodrászszékbe. 
 

Hiába mondta a fiatal férfi, hogy képtelen erre, a fodrász nem volt hajlandó levágni a haját a 

kerekesszékben. A vendég jelentette az esetet a városnál. Ott ki is vizsgálták a dolgot, és úgy 

látták: az üzlet megszegte a diszkriminációt tiltó jogszabályokat, ezért bezáratták. 

 

A közösségi média kommentelői azonban nem érik be ennyivel – ők szigorúbbak lennének. 

Van, aki két évig nem engedné újranyitni a fodrászatot, de akad olyan is, aki ezer 

korbácsütéssel büntetné a minden empátiától mentes fodrászt. Az üzlete előtt, hogy elriasszon 

mindenkit, aki képes tovább nehezíteni a fogyatékkal élők életét. 

 
forrás: globoport.hu 
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