
MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet 

SAJTÓFIGYELÉS 

 

2007. május 31. 

 

_________________________________________________ 

 

Békés Megyei Hírlap 

 

Tolószékkel a felhők felett 

 

Városnézéssel egybekötött sétarepülésen vehetett részt a Békéscsabai Degré utcai 

gyermekvédelmi intézmény kilenc lakója a megyeszékhelyi repülőtéren. 

 

- Két apropója is volt az eseménynek. Az egyik a közelmúltbeli gyermeknap, a másik pedig 

egy jutalom, amit azoknak a bentlakóknak biztosítunk, akik az intézményben dolgoznak. Az ő 

odaadó és kemény munkájukat díjaztuk ezzel az úttal – fogalmazott Sziszák Katalin, a 

központ vezetője. 

 

_________________________________________________ 

 

Orientpress 

 

Regionális Esélyegyenlőségi Nap Vácott 

 

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete több helyi és 

környékbeli civil szervezettel és intézménnyel június elsején pénteken tartja hagyományos 

Regionális Esélyegyenlőségi Napját a váci Madách Imre Művelődési Központban. 

 

A váci és a környékbeli, különféle sérültséggel élő emberek érdekképviseletével, oktatásával, 

nevelésével foglalkozó intézmények, civil szervezetek képviselői ebben az évben is 

megrendezik a hagyományos Regionális Esélyegyenlőségi Napot, amelynek célja: a 

társadalom figyelmét ráirányítani a fogyatékossággal élő személyek mindennapi problémáira. 

A szervezők célja ezentúl az integráció gondolatának továbbvitele és tényleges megvalósítása. 

Ennek érdekében szorgalmazzák az ép és sérült, oktatási intézményben tanuló fiatalok közös 

közreműködését, színpadra lépését. 

 

A június elsején, pénteken a váci Madách Imre Művelődési Központban tartandó egész napos 

program délelőtti része csatlakozik az Európai Unió által meghirdetett, Az Egyenlő esélyek 

mindenki számára európai év célkitűzéseihez. 

 

Ezek közül az egyik legfontosabb: az európai emberek figyelmét ráirányítani az igazságos és 

összetartó, vagyis a mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom előnyeire. Ez 

megköveteli a társadalmi érvényesülést gátló akadályok elmozdítását. Az Európai Unió széles 

körű, stratégiailag meghatározott diszkriminációellenes harcának egyik kiemelkedő 

kezdeményezése az esélyegyenlőségi év. 

 

Az unió által meghirdetett, jeles esztendő mellett az idei Esélyegyenlőségi nap – csakúgy, 

mint az eddigiek – szellemiségében illeszkedik május 5-éhez, a Rokkantak Világszövetsége 

által, az Esélyegyenlőség Napjának kinevezett naphoz. 



 

A 10 órakor kezdődő szakmai konferencia keretében szó lesz a fogyatékos emberek jogairól, 

mozgalmáról és törekvéseiről. A komplex rehabilitáció megvalósítására irányuló hazai 

törekvésekről, kormányzati elképzelésekről is hallhatnak az érdeklődők. A helyi épített 

környezet akadály-mentesítésének helyzetét Szikora Miklós, Vác város főmérnöke ismerteti. 

A konferencia előtt, a rendezvény megnyitó részében adja át Bóth János polgármester, 

országgyűlési képviselő a Vác Város Önkormányzata által alapított Fogyatékossággal Élő 

Váci Emberekért elnevezésű díjat. A városi elismerést egy személy és egy közösség kaphatja 

meg. Szintén ekkor nyílik meg a szervezők által korábban meghirdetett képzőművészeti- rajz- 

és fotópályázatra beérkezett alkotások legjobbjait felsorakoztató kiállítás is. 

A tárlatot Váradi Iván Attila, rajztanár, városi képviselő, iskolaigazgató nyitja meg. Szintén 

ekkor nyílik meg a több, mint húsz éve alapított Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Fotó és 

Színesdia (Monfodi) Pályázat Közhasznú Alapítvány gyűjteményéből származó fotókiállítás. 

 

A program szerves részét képezi a színpadi bemutató, amelyen az integráció megteremtése 

érdekében sérült és ép iskolások adják elő produkcióikat a művelődési központ 

színháztermében. A zenés, táncos, verses produkciókat felsorakoztató műsor 14 órakor 

kezdődik. Az egész napos program bállal záródik. A bál 19 órakor kezdődik a váci Forte 

étteremben. 

 

Az egész napos rendezvény fővédnöke: Kiss Péter, szociális és munkaügyi miniszter. 

 

A legelső Regionális Esélyegyenlőségi Napot 2000-ben, Vác város főterén rendezte meg a 

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon, Speciális Szakiskola, 

Szakmunkásképző és Pedagógiai Szakszolgálat. Az esemény a következő évben vált 

széleskörűvé, s azóta évről-évre többen csatlakoznak rendezvényhez. 

 

_________________________________________________ 

 

Metró.hu 

 

Kerekesszékes tenisz: Farkas László diadala Izraelben 

 

Farkas László párosban megnyerte a kerekesszékes teniszezők izraeli nyílt bajnokságát. 

A Magyar Paralimpiai Bizottság tájékoztatása szerint a magyar játékos - oldalán az ausztrál 

Weekes-szel - egy chilei, spanyol duót győzött le a fináléban 2:6, 6:3, 6:4-re. 

 

Farkas egyesben is bejutott a döntőbe. 


