
-A MEOSZ sajtókampányt indított a szakközép bezárása ellen – 

  

A szakközépiskola bezárásának ügyét a MEOSZ 2013. január 7-én tárta a nyilvánosság elé 

egy közleményben, annak apropóján, hogy Hegedüs Lajos levelet írt az oktatásért felelős 

miniszternek, a főpolgármesternek és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak kérve, 

hogy tovább működhessen a középiskola hazánk egyik legkorszerűbb speciális iskolájában. 

Ezt követően még három sajtóközleményt adtunk ki és számos interjú is született az ügyben, a 

szakközépiskola bezárásának terve nagyon nagy sajtónyilvánosságot kapott. Nem kis 

mértékben ennek is köszönhetően az intézményfenntartó az ügy kirobbanását követő 19. 

napon bejelentette, hogy megmaradhat a középiskola. Tiltakozását fejezte ki a Magyar 

Szolidaritás Mozgalom, az MSZP, az LMP és a Demokratikus Koalíció is. Kétszer szerepelt 

az ügy az RTL Klub esti híradójában, az ATV Híradó és a Start műsor, az MTV Ma reggel is 

foglalkozott vele. A HVG.hu 11 alkalommal! foglalkozott az iskolával, nagy riportot 

készített és minden fejleményről beszámolt. Az iskola ügye háromszor (ebből egyszer 

vezércikként!) szerepelt az Index címlapján, ahol egy átfogó írás is született bemutatva a 

felújítás körüli problémákat, és a Népszava és végigkísérte az ügyet. Az iskolában történt 

fórumról és a pozitív döntésről a Hír TV és a Magyar Nemzet is beszámolt. A Magyar 

Rádió egy lelkes munkatársának köszönhetően a Kossuth Rádió többször foglalkozott az 

iskolával, interjút készített az ügy minden fontos szereplőjével és minden történésről 

értesülhettek országszerte a hallgatók. Hosszabb interjú készült a 168 Órában, jó 

videóriportot készített a NOL TV, és a Klubrádió leghallgatottabb műsorában, a 

Megbeszéljükben is kétszer volt téma a szakközép. Az üggyel blogok is foglalkoztak 

(Mandíner, Galamus), a Tilos Rádió külön műsort szánt neki, és a Peticiok.com oldalon közel 

5 ezer tiltakozó aláírás gyűlt össze, ezzel a 11. legtöbb aláírást összegyűjtő petíció lett az 

oldalon! Összesen több mint 100 megjelenés született, beleértve a főváros és az ellenzék 

reagálását is.  

  

  

A MEOSZ első, tiltakozó közleménye (2013. január 7.) 

  

A főváros megszünteti a súlyos mozgáskorlátozott gyermekek legkorszerűbb speciális 

középiskoláját 

  

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 

elfogadhatatlannak tartja, hogy a fővárosi önkormányzat a 2013-2014-es tanévtől már 

nem indít új szakközépiskolai évfolyamot a legsúlyosabb mozgássérült diákok mexikói 

úti mozgásjavító iskolájában és a meglévő három évfolyamot is meg akarja szüntetni. A 

szervezet elnöke levélben kéri Tarlós István főpolgármestert és Balog Zoltán emberi 

erőforrás minisztert, hogy tegyék lehetővé, hogy az integrált oktatásra nem alkalmas 

tanulók hazánk legkorszerűbb, nemzetközileg is elismert speciális iskolájában 

folytathassák tanulmányaikat.  



  

HVG (A HVG.hu összesen 11 alkalommal foglalkozott az üggyel!) 

http://hvg.hu/itthon/20130107_Bezarjak_a_fovarosban_a_mozgaskorlatozott#utm_source=hir

kereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_1_7 

  

HVG.hu - riport 

http://hvg.hu/itthon/20130108_mozgasjavito_szakiskola_megszuntetes (nagy cikk) 

  

Klubrádió  

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=151395 

  

MTI 

A mozgásjavító szakközépiskolájának megszüntetése ellen tiltakozik a MEOSZ 

Budapest, 2013. január 7., hétfő (MTI) - Elfogadhatatlannak tartja a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), hogy a fővárosi 

önkormányzat a 2013-2014-es tanévtől már nem indít új szakközépiskolai évfolyamot a 

Mexikói úti mozgásjavító iskolában. 

A szervezet MTI-hez eljuttatott hétfői közleménye szerint a Mozgásjavító Általános Iskola, 

Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon az 

országban egyedülálló módon korszerű oktatást, terápiákat, mozgásfejlesztést, egészségügyi 

ellátást és gondozást biztosít a legsúlyosabb mozgássérült gyermekek részére, mindezt a 

legfelkészültebb szakemberekkel. A Mexikói úti intézmény szakközépiskolája 2009-ben 

kezdte meg működését egy 3,5 milliárd forintos fejlesztést követően, amelynek nagy részét a 

főváros állta. 

    Az intézményben jelenleg három évfolyamon mintegy 30 súlyosan mozgássérült diák tanul. 

A MEOSZ tiltakozásának adott hangot amiatt, hogy a fenntartó fővárosi önkormányzat a 

következő tanévtől már nem indít új szakközépiskolai évfolyamot és a meglévő három 

évfolyamot is meg akarja szüntetni. A szervezet szerint a főváros két másik szakközépiskolát 

javasol az érintetteknek, ahol a  diákok kizárólag informatikát tanulhatnának és az épületek 

csak részlegesen alkalmasak az ellátásra. Álláspontjuk szerint a 2013-as évfolyam 

elindításához csak egy tantermet kellene kialakítani és berendezni. Mint írták, a középiskola 

nem külön épületben működik, hanem az általános iskolával közösen, így a döntéssel az 

önkormányzat működési költséget nem spórol, miközben kihasználatlanul hagy egy 3,5 

milliárdos fejlesztést. A MEOSZ elnöke levélben fordult Tarlós István főpolgármesterhez és 

Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez amiatt, hogy az integrált oktatásra nem 

alkalmas tanulók folytathassák a mozgásjavítóban a tanulmányaikat. 
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Magyar Rádió 

déli Krónika 2013. 01. 08. – Derera Mihály (MEOSZ) 

  

RTL Klub Híradó - 2013. 01.08. 19.30 

http://rtlklub.hu/hirek/belfold/video/193315 

  

Klubrádió – Megbeszéljük 2013. 01.08. Schöfflerné Komsa Anikó, Marekné Pintér 

Aranka 

  

M1 Ma reggel 

  

ATV Start 2013. 01. 09. vendég Hegedüs Lajos 

http://atv.hu/videotar/20130109_bezarjak_a_mozgaskorlatozottak_szakkozepiskolajat 

  

Index 

http://index.hu/belfold/2013/01/07/bezarjak_a_legmodernebb_mozgasserult_iskolat/ 

  

168 Óra 

http://www.168ora.hu/landingpage/ertelmetlen-sporolas-mozgasserultek-iskolajat-zarjak-be-

108648.html 

  

Origo 

http://www.origo.hu/itthon/20130107-jovo-osztol-nem-indult-tobb-evfolyam-a-

mozgaskorlatozottak-mexikoi-uti.html 

  

Stop.hu 

http://www.stop.hu/belfold/megint-a-gyengeken-rugna-a-fidesz/1112944/ 
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Népszabadság online 

http://nol.hu/belfold/bezar_a_sulyos_mozgaskorlatozott_gyerekek_kozepiskolaja 

  

168 Óra – Rádiós interjú Csomós Miklóssal  

http://www.168ora.hu/kozvetlenkapcsolat/gyors-bezarasok-nagy-hallgatas-108996.html 

  

Híradó.hu 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/07/13/Mozgasjavito_szakkozepiskolajanak_megszuntete

se_ellen_tiltakozik_a_MEOSZ.aspx?source=hirkereso 

  

Hír 24 

http://www.hir24.hu/belfold/2013/01/07/egyedulallo-mozgasserult-iskolat-zarnanak-

be/~~fokusz 

  

Népszava 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=612179 

  

Informed 

http://www.informed.hu/egpol_new/a-mozgasjavito-szakkozepiskolajanak-megszuntetese-

ellen-tiltakozik-a-meosz-178262.html 

  

Eduline 

http://eduline.hu/kozoktatas/2013/1/7/Megszuntetik_a_mozgaskorlatozott_diakok_fov_5BDQ

ZZ 

  

Napidoktor 
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http://napidoktor.hu/cikk/169.22170/Hanyatlik-a-mozgasserultek-oktatasa 

  

Hajdupress 

http://www.hajdupress.hu/?cikk=25331 

  

Webrádió 

http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=275756 

  

HR Portál 

http://www.hrportal.hu/c/megszuntetik-a-mozgaskorlatozott-gyermekek-legkorszerubb-

iskolajat-20130107.html 

  

Orientpress 

http://www.orientpress.hu/108468/RSS 

  

Edupress 

http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=28389 

  

Femina.hu 

http://www.femina.hu/hirhatter/fovaros_specialis_iskola_megszuntetik 

  

Ittlakunk (XIV. kerületi hírportál)  

http://14.kerulet.ittlakunk.hu/suli/130114/peticio-mozgasjavitoert 

  

Nyest.hu 

http://www.nyest.hu/hirek/felszamoljak-a-mozgasserultek-szakkozepiskolajat 
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A Városháza első reagálása (2013. 01. 07.) 

  

Városháza: nem adottak a feltételek a szakközépiskolai képzéshez  a mozgásjavítóban 

Budapest, 2013. január 7., hétfő (MTI) - Nincsenek meg a szakközépiskolai képzéshez 

szükséges tárgyi és infrastrukturális eszközök a Mozgásjavító Általános Iskola, 

Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthonban - 

közölte a Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs igazgatósága hétfőn az MTI-vel.  

  

Eduline 

http://eduline.hu/kozoktatas/2013/1/8/Varoshaza_ezert_zarjak_be_a_mozgaskorlatozo_JUPC

SG#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_1_8 

  

Népszava 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=612349 

  

Orientpress 

http://www.orientpress.hu/108471/RSS 

  

Hír 24 

http://fn.hir24.hu/itthon/2013/01/08/kiurult-tarlos-kasszaja/~~fokusz 

  

  

A MEOSZ második közleménye (2013. január 9.) 

  

Nem pénzkérdés a középiskolai képzés folytatása a Mexikói úti mozgásjavító iskolában 

  

Évek óta ismert, hogy a középiskolának is helyt adó épület (Lajta-ház) felújítása még 

nem fejeződött be, a szakközépiskolai oktatás azonban nem 200 millióból, hanem egy 

tanterem kialakításával, mindössze kétmillió forintból is folytatható lenne, ha a főváros 

http://eduline.hu/kozoktatas/2013/1/8/Varoshaza_ezert_zarjak_be_a_mozgaskorlatozo_JUPCSG#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_1_8
http://eduline.hu/kozoktatas/2013/1/8/Varoshaza_ezert_zarjak_be_a_mozgaskorlatozo_JUPCSG#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_1_8
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=612349
http://www.orientpress.hu/108471/RSS
http://fn.hir24.hu/itthon/2013/01/08/kiurult-tarlos-kasszaja/~~fokusz


akarná. A fenntartó mindezek ellenére érdemben nem is tárgyalt erről az intézménnyel, 

az illetékesek – figyelmen kívül hagyva a gyermekek érdekeit – eldöntötték, hogy 

megszüntetik a szakközépiskolát. A MEOSZ és a szülők bíznak abban, hogy Tarlós 

István főpolgármester felülvizsgálja a döntést, és megadja az esélyt a súlyos 

mozgáskorlátozott gyermekeknek arra, hogy a legfelkészültebb speciális intézményben 

alapozhassák meg jövőjüket. 

  

MTI 

MEOSZ: nem pénzkérdés a képzés folytatása a mozgásjavító iskolában! 

Budapest, 2013. január 9., szerda (MTI) - Nem pénzkérdés a középiskolai képzés folytatása a 

budapesti Mexikói úti mozgásjavító iskolában a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetsége (MEOSZ) szerint. 

Népszava 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=612757 

  

Ma.hu 

http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/157101/1/belfold/MEOSZ_nem_penzkerdes_a_kepzes_folyt

atasa_a_mozgasjavito_iskolaban?place=srss 

  

Szegedma.hu 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/01/meosz-nem-penzkerdes-a-kepzes-folytatasa-a-

mozgasjavito-iskolaban.html 

  

HR Portál 

http://www.hrportal.hu/c/meosz-nem-penzkerdes-a-kepzes-folytatasa-a-mozgasjavito-

iskolaban-20130109.html 

  

Híradó.hu 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/09/13/MEOSZ_nem_penzkerdes_a_mozgasjavito_iskol

a_fenntartasa.aspx?source=hirkereso 
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Népszava – Ki felel az iskoláért? 

Egyre nagyobb a káosz az iskolaállamosítás körül: a Fővárosi Önkormányzat által még tavaly 

bezárásra ítélt mozgásjavító iskolával kapcsolatban nem tudni, hogy mi a terve az intézményt 

január 1-jével átvevő Klebesberg Intézményfenntartó Központnak. Eközben pedagógusok 

nyílt levélben mutattak rá: a kormányzati sikerpropaganda ellenére nem képesek feladataik 

ellátására a tankerületi igazgatók. 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=612874 

  

HVG.hu – Az állami mamut is megszüntetné a Mozgásjavító szakközépiskoláját 

http://hvg.hu/itthon/20130109_Az_allami_mammut_is_megszuntetne_a_Mozgas#utm_source

=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_1_9 

  

A Városháza második reagálása (2013. január 10.) 

  

Városháza: nem biztosítottak a jogszabályi minimumfeltételek a mozgásjavító iskolában 

Budapest, 2013. január 10., csütörtök (MTI) - Nemcsak egy kétmillió forintból 

kialakítható tanterem hiányzik a budapesti Mexikói úti mozgásjavító iskolából a 

szakközépiskolai működéshez, hanem a jogszabályban meghatározott 

minimumfeltételek sem biztosítottak - közölte a Főpolgármesteri Hivatal 

kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel. Az önkormányzat szerint … a 

szakközépiskolai feladat teljes körű ellátásához nem elegendő kétmillió forint. …A Városháza 

közölte: mindezen munkálatok összköltsége - az egykori igazgató által készített korábbi 

javaslat szerint - 190 millió forint, amelyet növelne a beszerzendő eszközökre fordítandó 

további 22 millió forint... 

HVG.hu 

http://hvg.hu/itthon/20130110_Varoshaza_200_millional_is_tobbe_kerulne#utm_source=hirk

ereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_1_10 

  

Klubrádió 

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=151562 
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http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=151562


http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=275969 

  

Híradó.hu 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/10/12/Varoshaza_nem_biztositottak_a_minimumfeltetel

ek_a_mozgasjavito_iskolaban.aspx?source=hirkereso 

  

Budapestinfo 

http://www.budapestinfo.eu/hir/a_fovaros_szerint_a_mozgasjavito_nem_alkalmas_szakkozep

iskolanak_20130110 

  

Informed 

http://www.informed.hu/egpol_new/varoshaza:-nem-biztositottak-a-jogszabalyi-

minimumfeltetelek-a-mozgasjavito-iskolaban-178392.html 

  

Interjúk, cikkek: 

Tilos Rádió  - Vendég: Nádas Pál, szülő 

http://tilos.hu/index.php?form=adasnaplo&musorid=689&adasid=43010 

  

HVG.hu – interjú Csomós Miklóssal többek közt a Mozgásjavítóról is 

http://hvg.hu/itthon/20130117_Csomos_Miklos_mozgasjavito_allamositas 

  

  

A MEOSZ harmadik közleménye (2013. január 19.) 

  

Helyszíni bejárás és fórum a szülők kezdeményezésére, amelyre (végre) eljönnek a 

döntéshozók: Pölöskei Gáborné a fővárostól és Házlinger György a Klebelsberg 

Intézményfenntartótól. Híradós felvételek, képriportok készülnek az iskoláról, sikerül 

megmutatni hogy a Lajta-ház nem egy romhalmaz, hogy minimális ráfordítással lehet 

folytatni a középfokú oktatást. 
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A szülők a Mexikói úti Mozgásjavító iskolába várják a döntéshozókat 

  

Orbán Viktor miniszterelnököt, Balog Zoltán emberi erőforrás minisztert és Tarlós 

István főpolgármestert is meghívták a szülők hétfőre a Mexikói úti Mozgásjavító 

iskolába, hogy megmutassák: az infrastrukturális feltételek adottak a szakközépiskola 

működéséhez. Az új évfolyamnak a Lajta-ház harmadik emelete adna helyt, ahol 

rendelkezésre állnak a szükséges, akadálymentes vizesblokkok és ahol az iskola a múlt 

héten kifestett és rendbe hozott egy tágas tantermet, amit már csak be kell rendezni. A 

szülők szerint gyermekeiknek is joguk van a szabad iskolaválasztáshoz, akárcsak ép 

társaiknak. 

  

HVG.hu 

http://hvg.hu/itthon/20130119_Orban_Viktort_varjak_a_Mozgasjavitoba 

  

Pest Megyei Hírhatár 

http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/a-szulok-orbant-viktort-is-varjak-a-mozgasjavito-

iskolaba 

  

Weborvos 

http://www.weborvos.hu/hirek/donteshozokent_varjak_orbant_mexikoi/200358/ 

  

Híradó.hu 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/21/14/Pentekig_eldol_lehet_e_jelentkezni_a_mozgasjav

ito_iskola_kozepfoku.aspx?source=hirkereso 

  

ATV Híradó 

http://atv.hu/videotar/20130121_hirado_2013_01_21 

  

Hír TV Híradó 
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http://mno.hu/?block=mno_video_popup&param=media_id%3D64514 

  

HVG.hu 

http://hvg.hu/itthon/20130121_Mozgasjavito_bezarasa#utm_source=hirkereso&utm_medium

=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_1_21 

  

Klubrádió – Megbeszéljük – Nádas Pál 

http://www.klubradio.hu/index.php?id=33 

  

Index 

http://index.hu/belfold/2013/01/21/a_szulok_helyszini_bejarasra_hivtak_a_mozgasjavito_fen

ntartojat/ 

  

Nol tv 

http://www.noltv.hu/video/4811.html 

  

FN24 

http://galeria.hir24.hu/3/57899/Elet_a_Mozgasjavito_iskolaban#kep-457543 

  

http://fn.hir24.hu/itthon/2013/01/21/nincs-penz-a-legbetegebb-gyerekek-tanitasara/ 

  

Kossuth Rádió – hírek, Közelről 

  

Magyar Nemzet 

http://mno.hu/ahirtvhirei/pentekig-eldol-az-iskola-sorsa-1132759 
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Informed 

http://www.informed.hu/egpol_new/pentekig-eldol-lehet-e-jelentkezni-a-mozgasjavito-iskola-

kozepfoku-kepzesere-178718.html 

  

Webrádió 

http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=276652 

  

Népszava 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=615935 

  

Szabadföld 

http://www.szabadfold.hu/csalad/ujabb_intezmeny_veszhelyzetben 

  

STOP.hu 

http://www.stop.hu/belfold/fogadhatja-a-jelentkezoket-a-mexikoi-uti-mozgasjavito-iskola-

vegso-dontes-pentekig/1116593/ 

  

Ittlakunk.hu – 14. kerület 

http://14.kerulet.ittlakunk.hu/suli/130122/pentekig-dontenek-mozgasjavito-jovojerol 

  

Budapestinfo 

http://www.budapestinfo.eu/hir/pentekig_kiderul_lesz_e_szakkozepiskolai_kepzes_a_mozgas

javitoban_20130122 

  

Weborvos 

http://www.weborvos.hu/hirek/iskolabezaras_helyett_egyelore_iskolabejaras/200399/ 
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Siófokinapilap.hu 

http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Pentekig_eldol__lehet-

e_jelentkezni_a_mozgasjavito_iskola_kozepfoku_kepzesere/118169/ 

  

Index – vezércikk 

A finisben akadt el a Mozgásjavító felújítása 

http://index.hu/belfold/2013/01/23/a_finisben_akadt_el_a_mozgasjavito_felujitasa/ 

  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ döntése, a MEOSZ negyedik közleménye 

(2013. január 25.) 

Megmarad a középiskola a Mexikói úti Mozgásjavítóban 

  

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) üdvözli a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) mai döntését, miszerint megmarad a 

középiskola a Mexikói úton. A KIK megvizsgálja a tárgyi és személyi feltételeket, és 

amennyiben ezek nem lennének adottak a szakközépiskola működéséhez, úgy 

gimnáziumi formában folytatódhat a súlyos mozgáskorlátozott diákok oktatása. A 

MEOSZ szerint mindenki számára megnyugtató és bölcs döntés született, a szervezet 

felajánlotta szakértelmét és tapasztalatát a vizsgálatot végző szakemberek számára.  

  

Klubrádió 

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=152204 

  

Népszava 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=617065 

  

HVG.hu 

http://hvg.hu/itthon/20130125_Maradhatnak_a_gyerekek_a_Mozgasjavito_isk#utm_source=h

irkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_1_25 
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Hír TV – Magyar Nemzet 

http://mno.hu/ahirtvhirei/folytatodik-a-szakkozepiskolai-kepzes-a-mozgasjavitoban-1133847 

  

Hír 24 

http://www.hir24.hu/belfold/2013/01/25/megmenekulhet-a-mozgasjavito-iskola/~~fokusz 

  

Index.hu 

http://index.hu/belfold/2013/01/25/megmarad_a_kozepiskola_a_mexikoi_uton/ 

  

HR Portál 

http://www.hrportal.hu/c/megmarad-a-kozepiskola-a-mexikoi-uti-mozgasjavitoban-

20130127.html 

  

168 Óra 

http://www.168ora.hu/itthon/klebelsberg-kozpont-marad-kozepfoku-oktatas-budapesti-

mozgasjavito-iskolaban-109556.html 

  

Noplaza.hu 

http://noplaza.hu/hirek/2013/01/25/tovabbra-is-mukodhet-a-kozepfoku-oktatas-a-

mozgasjavito-iskolaban/ 

  

Népszabadság 

http://nol.hu/belfold/maradhat_a_kozepiskolai_kepzes_a_mozgasjavitoban 

  

ATV.hu 
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http://atv.hu/cikk/20130125_klebelsberg_kozpont_marad_a_kozepfoku_oktatas_a_budapesti_

mozgasjavito_iskolaban?source=hirkereso 

  

Magyar Nemzet 

http://mno.hu/belfold/a-mozgaskorlatozottak-egyesulete-udvozolte-a-dontest-1133937 

  

Híradó.hu 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/25/15/Marad_a_kozepfoku_oktatas_a_budapesti_mozga

sjavito_iskolaban.aspx?source=hirkereso 

  

Ittlakunk.hu 

http://14.kerulet.ittlakunk.hu/suli/130125/lehet-jelentkezni-mozgasjavitoba 

  

Pest Megyei Hírhatár 

http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/megmarad-a-kozepiskola-a-mexikoi-uti-

mozgasjavitoban 

  

Ma.hu 

http://www.mon.hu/klebelsberg-kozpont-marad-a-kozepfoku-oktatas-a-budapesti-

mozgasjavito-

iskolaban/2177468?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A

+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29 

  

Orientpress 

http://www.orientpress.hu/109234/RSS 

  

Origo 

http://www.origo.hu/itthon/20130125-megis-varja-a-mexikoi-uti-mozgasjavito-a-

tanulokat.html 
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Stop.hu 

http://www.stop.hu/belfold/marad-a-kozepfoku-oktatas-a-budapesti-mozgasjavito-

iskolaban/1117802/ 

  

Weborvos 

http://www.weborvos.hu/hirek/marad_kozepfoku_oktatas/200563/ 

  

Ma.hu 

http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/159230/1/belfold/Marad_a_kozepfoku_oktatas_a_budapesti

_mozgasjavito_iskolaban?place=srss 

  

Eduline 

http://eduline.hu/kozoktatas/2013/1/25/Megis_indulhatnak_kozepiskolai_osztalyok_a__90CE

P9#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_1_25 

  

Echo Tv 

http://www.echotv.hu/belfold/marad_a_kozepfoku_oktatas_a_budapesti_mozgasjavito_iskola

ban.html 

  

Edupress 

http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=28490 

  

Népszava – Kételyek a Mexikói úton 

http://www.nepszava.hu/m/articles/article.php?id=617150 
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http://eduline.hu/kozoktatas/2013/1/25/Megis_indulhatnak_kozepiskolai_osztalyok_a__90CEP9#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_1_25
http://www.echotv.hu/belfold/marad_a_kozepfoku_oktatas_a_budapesti_mozgasjavito_iskolaban.html
http://www.echotv.hu/belfold/marad_a_kozepfoku_oktatas_a_budapesti_mozgasjavito_iskolaban.html
http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=28490
http://www.nepszava.hu/m/articles/article.php?id=617150


  

Ellenzéki szervezetek, pártok tiltakozása 

  

Tiltakozik a Magyar Szolidaritás Mozgalom 

  

Klubrádió 

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=151482 

  

Szolnokinaplo.hu 

http://szolnokinaplo.hu/2013/01/09/tiltakozik-a-szolidaritas-a-mozgasjavito-

szakkozepiskolajanak-megszuntetese-ellen/ 

  

Stop.hu 

http://www.stop.hu/belfold/ujabb-tiltakozas-tarlosek-terve-ellen/1113365/ 

  

Ma.hu 

http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/157019/1/belfold/Tiltakozik_a_Szolidaritas_a_Mozgasjavito

_szakkozepiskolajanak_megszuntetese_ellen?place=srss 

  

Népszava 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=612656 

  

Weborvos 

http://www.weborvos.hu/regionalis_hirek/mi_allhat_tarlosek_dontese_mogott/199982/ 

  

Híradó.hu 

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=151482
http://szolnokinaplo.hu/2013/01/09/tiltakozik-a-szolidaritas-a-mozgasjavito-szakkozepiskolajanak-megszuntetese-ellen/
http://szolnokinaplo.hu/2013/01/09/tiltakozik-a-szolidaritas-a-mozgasjavito-szakkozepiskolajanak-megszuntetese-ellen/
http://www.stop.hu/belfold/ujabb-tiltakozas-tarlosek-terve-ellen/1113365/
http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/157019/1/belfold/Tiltakozik_a_Szolidaritas_a_Mozgasjavito_szakkozepiskolajanak_megszuntetese_ellen?place=srss
http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/157019/1/belfold/Tiltakozik_a_Szolidaritas_a_Mozgasjavito_szakkozepiskolajanak_megszuntetese_ellen?place=srss
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=612656
http://www.weborvos.hu/regionalis_hirek/mi_allhat_tarlosek_dontese_mogott/199982/


http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/09/06/Szolidaritas_a_Mozgasjavito_szakkozepiskolajav

al.aspx?source=hirkereso 

  

  

Tiltakozik az MSZP – Sunyi és alattomos döntést hozott a főváros 

http://www.stop.hu/belfold/mszp-sunyi-es-alattomos-dontest-hozott-a-fovaros-

vezetese/1113530/ 

  

Az MSZP pozitív döntést vár 

Stop.hu 

http://www.stop.hu/belfold/mozgasjavito-az-mszp-pozitiv-dontest-var/1116862/ 

  

  

Demokratikus Koalíció: Ne zárják be a mozgásjavító szakközépiskolát! 

Népszava 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=614752 

  

  

Blogok, petíciók 

  

Peticiok.com – közel 5000 aláírás! 

http://www.peticiok.com/tiltakozas_a_mozgaskorlatozottak_iskolaja_megszuntetese_miatt 

  

A Gyógypedagógiai Szemle is gyűjtötte az aláírásokat: 

http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=100 

  

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/09/06/Szolidaritas_a_Mozgasjavito_szakkozepiskolajaval.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/09/06/Szolidaritas_a_Mozgasjavito_szakkozepiskolajaval.aspx?source=hirkereso
http://www.stop.hu/belfold/mszp-sunyi-es-alattomos-dontest-hozott-a-fovaros-vezetese/1113530/
http://www.stop.hu/belfold/mszp-sunyi-es-alattomos-dontest-hozott-a-fovaros-vezetese/1113530/
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http://www.peticiok.com/tiltakozas_a_mozgaskorlatozottak_iskolaja_megszuntetese_miatt
http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=100


Blogok  

Community.eu 

http://www.commmunity.eu/2013/01/11/jo-zarjak-be-szuper/ 

  

KARD blog 

http://kard.blog.hu/2013/01/09/a_nyomorultak_mozgaskorlatozottak_intezmenyenek_bezaras

a 

  

Mandíner 

http://mandiner.hu/cikk/20130108_bezarna_a_fovaros_a_mexikoi_uti_mozgasserult_iskolat 

  

Galamus 

http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=184445:meosz-

nem-penzkerdes-a-kepzes-folytatasa-a-mozgasjavito-iskolaban&catid=76:hazai-vonatkozasu-

hirek&Itemid=113 

http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=184345:tiltakozik-

a-szolidaritas-a-mozgasjavito-szakkoezepiskolajanak-megszuentetese-ellen&catid=76:hazai-

vonatkozasu-hirek&Itemid=113 

  

Cink.hu 

http://cink.hu/1410805 

  

Lépcsők a mennybe 

http://lepcsokamennybe.blogspot.hu/2013/01/haborgas-egy-specialis-szakiskola.html 

  

A rokkant is ember 

http://arokkantisember.blog.hu/2013/01/08/a_gazkamra_ajtajabol_mar_nehezebb_visszafordu

lni 

http://www.commmunity.eu/2013/01/11/jo-zarjak-be-szuper/
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http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=184445:meosz-nem-penzkerdes-a-kepzes-folytatasa-a-mozgasjavito-iskolaban&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
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