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400 milliós többlettámogatás a fogyatékkal élőket ellátó szervezeteknek 

Ezt jelentette be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára Dunaharasztiban egy 

intézmény látogatása alkalmával tartott sajtótájékoztatón. 

A kormány idén 400 millió forint többlettámogatással segíti a pénzügyi gondokkal küszködő, 

a fogyatékkal élők ellátásáról gondoskodó civil szervezetek munkáját. 

Soltész Miklós elmondta: a tárca fontosnak tartja a támogatásokból, adományokból magukat fenntartó, 

hozzávetőleg ötezer fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg ellátását magukra vállaló civil szervezetek tevékenységét, 

részükre évente megközelítően 1,6 milliárd forintot különít el a költségvetés. 

A mostani többletforrást különféle maradvány pénzek átcsoportosításával teremtették elő, és a Civil Érdekvédelmi 

Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért (CÉHálózat) bízta meg a pénzek 

elosztásával pályázati úton. 

E közhasznú társadalmi szervezethez csatlakozott 62 intézmény, kis létszámú közösségeket fenntartó, fokozott 

törődést, szeretetet, az emberhez méltó élet esélyét nyújtó lakóotthonokat, foglalkozatókat működtet. 

Az államtitkár a Bárka Alapítvány által fenntartott, 12 bentlakó és további 19 szellemileg sérült embernek munkát 

adó dunaharaszti intézményt kereste fel. 

Rozsályi Ágota, az alapítvány kuratóriumának elnöke szerint a hasonló otthonok többsége pénzügyi gondokkal 

küszködik, így a mostani többlettámogatás sok intézménynek igazi mentőöv. 

A dunaharaszti otthon például 4,1 millió forintot kapott, amiből a felgyülemlett adósságok egy részét fizethetik ki, 

és megjavíttathatják a napi élethez nélkülözhetetlen autójukat - tette hozzá. 

forrás: hirado.hu 

 

Megmozgatják a fogyatékossággal élő gyermekeket 
 

 

Több mint húsz sportágat, köztük a kerekesszékes kosárlabdát és a lovaglást is 

kipróbálhatják az idei MERI Sportnap résztvevői április 14-én az Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézetben. 

                     

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) és az Országos 

Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) negyedik alkalommal rendezi meg a MERI Sportnapot 



azzal a céllal, hogy a fogyatékossággal élők megismerhessék és kipróbálhassák azokat a 

sportokat, amelyeket ők is űzhetnek. Ezzel szeretnék felkelteni a mozgáskorlátozott 

fiatalokban az igényt a testedzésre – adta hírül közleményben a MEOSZ. 

 

A sportnap résztvevői egyebek mellett kipróbálhatják a gerelyhajítást, a lövészetet, az 

asztaliteniszt, a bocciát, a kerekesszékes kosárlabdát, a rögbit, az ülőröplabdát, a vívást, a 

lovaglást, a kajak–kenut. Több sportágat paralimpikonok, világ- és Európa-bajnok 

parasportolók mutatnak be. 

 

Utánpótlás 

 

Dani Gyöngyi Európa-bajnok vívó és a program ötletgazdája mellett részt vesz az eseményen 

Krajnyák Zsuzsa világbajnok vívó, Csonka András világbajnok bronzérmes asztaliteniszező 

is. A sportnap nem titkolt célja, hogy megszólítsa azokat a fiatalokat, akikben van kellő 

kitartás és elszántság ahhoz, hogy mozgássérültként sikereket érjenek el a sportban, ezzel 

utánpótlást biztosítva a magyar paralimpiai csapat számára. 

Az idén először a sport világán kívüli ismert személyiségek is részt vesznek a programon: a 

rendezvény védnöke lesz Lang Györgyi színész, táncdalénekes és Varga Katalin, a 2012-es év 

kerekesszékes szépségkirálynője. A sportnap társszervezője a Magyar Paralimpiai Bizottság. 

Magyarországon jelenleg több mint 300 ezer mozgáskorlátozott ember él, közülük mintegy 

380-an rendelkeznek versenyigazolvánnyal. 

Az esemény részleteiről a www.meri.lepjkozelebb.hu oldal nyújt részletes felvilágosítást. 

forrás: mno.hu                   

 

 

Autizmus szakirány indul az ELTÉ-n 

 

Az autizmus spektrumpedagógiája szakirány indul az ELTE Bárczi Gusztáv 

gyógypedagógiai karán szeptemberben - közölte Stefanik Krisztina, az intézmény 

dékánhelyettese az MTI-vel. 

Tájékoztatása szerint Európában alapképzésben specializációként erre elsőként az 

intézményben nyílik lehetőség. A képzés szakmai tartalmának kialakításakor szorosan 

együttműködtek az Autizmus Alapítvánnyal. A képzés során olyan gyakorlatcentrikus képzést 

kínálnak, ahol kiemelt cél, hogy a hallgatók a legfrissebb, tudományos tényeken alapuló 

gyógypedagógiai ismereteket sajátítsák el. Az alapozó képzés első évét követően három év 

alatt harminc, egymásra épülő kurzus, három szakpedagógiai gyakorlat és féléves 

terepgyakorlat segíti a hallgatókat ahhoz, hogy az autizmus teljes spektrumán, bármilyen 

életkorban képesek legyenek az autizmussal élők egyénre szabott támogatására. 

Stefanik Krisztina kiemelte: Magyarországon ma mintegy százezer ember él autizmus 

spektrumzavarral, a diagnosztizált esetek száma évről évre nő. Hozzátette: az autizmus 

sokszínű, a környezet számára gyakran zavarba ejtő állapot, amely bármilyen 

intelligenciaszinten és oktatási vagy foglalkoztatási környezetben megjelenhet. Megjegyezte: 

http://mno.hu/riport/a-halalkozeli-elmeny-mindent-megvaltoztatott-video-1046869
http://www.meri.lepjkozelebb.hu/


az autizmussal élő gyermekek és felnőttek oktatása, fejlesztése nagy felkészültséget igényel. 

Bár a megfelelő ellátás alapját képező törvényi háttér már majdnem két évtizede 

rendelkezésre áll, de a megvalósítása egyenetlen. Az Autizmus Alapítvány honlapján az 

olvasható: az autizmus szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési 

zavara, amely az egész életen át tartó fogyatékos állapotot okozhat. 

forrás: noplaza.hu 

 

 

Az egészségügy újjászervezéséről dönt a parlament 

 
Májusban ötvenöt kórház kerül az önkormányzatoktól állami kézbe. 

 

Az Országgyűlés keddi ülésén teheti lehetővé foglalkoztatási szövetkezeteket létrehozását a 

hátrányos helyzetűek foglalkoztatására, majd az uniós források kifizetésének gyorsítása 

érdekében rövidítheti a kiemelt beruházások környezetvédelmi engedélyeztetési határidejét. A 

képviselők a határozathozatalok után, várhatóan a kora esti órákban kezdhetik tárgyalni a 

kormány egészségügyi újjászervezésről szóló előterjesztését. 

A parlament ma járulhat hozzá a foglalkoztatási szövetkezetek létrehozásához; 

szükségességüket Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter azzal indokolta, 

hogy a jelenleg működő mintegy háromszáz szociális szövetkezet nem ösztönzi a hátrányos 

helyzetű munkavállalók elhelyezkedését. A miniszter előterjesztésének elfogadása esetén a 

szociális szövetkezetek közfoglalkoztatók lennének, céljuk pedig, hogy a foglalkoztatásból 

kiszoruló hátrányos helyzetűeknek teremtsenek munkalehetőséget. 

Szavazás várható arról a javaslatról is, amelynek eredeti célja az európai uniós források 

kifizetésének gyorsítása azáltal, hogy a kiemelt jelentőségű ügyekben lehetőséget adnak a 

környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

határidejének rövidítésére. 

A Ház kormánypárti képviselők kezdeményezésére módosíthatja a polgári perrendtartásról 

szóló törvényt, a változtatás révén lehetőség lesz arra, hogy a külföldi, de kézbesítési 

megbízottat nem állító és iratot át sem vevő perbe fogottaknál is alkalmazható legyen a 

rövidebb tárgyalási időközre vonatkozó szabály. Szintén fideszes képviselők indítványára 

változtathatnak a közelmúltban bevezetett, úgynevezett látvány-csapatsportoknak kedvező 

társaságiadó-kedvezményen, a módosítások a 2012-2013-as támogatási kérelmeket érintik. 

Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára számos ponton módosulhatnak a szabálysértésekkel 

összefüggő jogszabályok, a tárca vezetője szerint a változtatásokat részben a szabálysértési 

értékhatár húszezer forintról ötvenezer forintra emelése indokolja. 

A fentiek mellett megszülethet az a törvénymódosítás is, amely a Williams-szindrómában 

szenvedőkre is kiterjeszti a fogyatékossági támogatásra jogosultak körét. A képviselők 

elfogadhatják továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel 

összefüggő 2010-es beszámolóját. 



Az Országgyűlés a határozathozatalok után kezdheti tárgyalni az egészségügy újjáalakításáról 

szóló előterjesztést; ezzel az állam májusban – a korábbi tervekhez képest nem két lépcsőben, 

hanem egyszerre – vehet át 55 kórházat az önkormányzatoktól. Az erről szóló, Réthelyi 

Miklós nemzeti erőforrás miniszter által jegyzett törvényjavaslat szerint lesz olyan megye, 

ahol hat, és olyan is, ahol csak egy intézmény kerül állami fenntartásba. A legtöbb kórházat 

Komárom-Esztergom és Veszprém megyében veszi át az állam. 

Szócska Miklós egészségügyi államtitkár korábban arról adott tájékoztatást, hogy az állam az 

intézményeket az összes ingó és ingatlan vagyonukkal, továbbá adósságállományukkal együtt 

veszi át. Kiemelte továbbá, hogy a kormány döntése értelmében az intézmények 

hasznosításából származó vagyont az egészségügyben kell felhasználni. 

forrás: dehir.hu 

 

 

 

Hackerek üzenete: nem számítunk, amikor nekünk van szükségünk rátok 

Az Anonymous hacker-aktivista közösség magyar szárnya a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal honlapját törte fel. Ez a hivatal a fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű emberek egészségügyi, szociális és foglalkozási rehabilitációjával 

foglalkozik. 

 

A hírt az Index közölte, hozzátéve: a főoldal továbbra is a hivatal célkitűzéseit sorolja, de a 

friss hírek között már a hekkerek üzenete olvasható: "Számítunk nektek ,amikor szavazunk, 

számítunk, amikor adózunk és számítunk, amikor vétkezünk. De nem számítunk többé, 

amikor nekünk van szükségünk rátok. A szociális háló nem minket szolgál,a rendszer 

szolgája."  

 

Az üzenetet az Anonymous-közösségen belül működő P@n0ns3c hekkercsoport két tagja 

szignálta, sh@kty és r0ll3r névvel. 

 
forrás:stop.hu 

 

 

 

Emlékezetből, vonal mellett oldják meg a fogyatékos focisták 

 
Napjaink labdarúgásában minden korábbinál nagyobb a fizikai igénybevétel, 

modernkori gladiátorok küzdenek egymással, így csak az állhatja meg a helyét a 

legjobbak között, aki tökéletes fizikai állapotban van. Kivételek azonban vannak: az 

északír Dean Shiels fél szemmel is ontja a gólokat Skóciában, a futball hőskorában pedig 

akadt félkarú világbajnok is. 

 

A jelenlegi szezon első trófeáját Skóciában a Kilmarnock szerezte, amely a ligakupa 

döntőjében nagy meglepetésre 1-0-ra legyőzte a sokkal esélyesebbnek tartott Celticet. A 

csapatban végig a pályán volt az északír támadó, Dean Shiels, akit a klub a szezon előtt 

http://index.hu/tech/2012/04/08/ujabb_allami_weboldalt_tort_fel_az_anonymous/


kölcsönzött ki a Doncaster Roverstől, majd januárban végleg megvett - érthető, hogy így tett, 

hiszen a csatár már kilenc gólnál jár a bajnokságban. 

Mindez azért is remek teljesítmény, mert Shielsnek egy balesetben a fél szemére megvakult 

nyolcéves korában. Ennek ellenére az Arsenal ifiben futballozott, és bár a klub nem tartott rá 

igényt, Skóciában megtalálta számítását, és még az északír válogatottban is bemutatkozhatott. 

Pedig 2006-ban a további problémák elkerülése végett a jobb szemét teljesen kioperálták. 

Emlékezetből játszani 

Nem Shiels az első futballista, aki fogyatékossága ellenére megállta a helyét a profik között. 

Az előző évszázad elején a Chelsea középcsatára, Bob Thomson szintén fél szemére vak volt, 

őt is gyerekkorában érte a baleset, amikor túl közel merészkedett egy tűzijátékhoz. A támadó 

1911 és 1922 között 23 gólt szerzett a Stamford Bridge-en, és pályára lépett például az 1925-

ös FA-kupa-döntőn is. Amikor egyszer megkérdezték tőle, hogy mit tesz akkor, amikor arról 

az oldalról jön a labda, amerre nem lát, akkor így válaszolt: "Becsukom a másik szemem, és 

emlékezetből játszom". 

Stuttgartban ma is csodálattal emlegetik Robert Schlienz nevét, akit a VfB történetének 

legjobb futballistája. Schlienz 391 bajnokin szerepelt a klubnál, 143 gólt ért el, és ő volt a 

csapatkapitány a svábok 1950-es és 1952-es bajnoki címe, illetve az 1954-es és az 1958-as 

kupagyőzelme idején. Pedig 1948 augusztusában úgy tűnt, hogy vége a pályafutásának: 

autóbalesetet szenvedett, és a bal karját amputálni kellett. Vissza is akart vonulni, de edzője, 

Georg Wurzer rábeszélte a folytatásra, igaz, kicsit módosította posztját: az addig középcsatár 

Schlienzből vonalszélsőt faragott. Négy hónappal a baleset után a Bayern München ellen tért 

vissza a pályára, és olyan jól futballozott, hogy háromszor még a válogatottban is pályára 

léphetett. 

A félkarú világbajnok 

Schlienz alighanem erőt merített az uruguayi Héctor Castro példájából, aki 1930-ban tagja 

volt a világbajnok válogatottnak, sőt, gólt is szerzett a fináléban, pedig hiányzott a jobb 

alkarja. A szurkolók által csak "El Manco"-nak, azaz egykezűnek becézett focista 13 évesen 

veszítette el az alkarját, amikor egy motoros fűrész kicsúszott a kezei közül. Ennek ellenére 

nemcsak hogy futballista lett belőle, de kifejezetten a fizikai erejéről volt híres. 

Manapság nehéz elképzelni, hogy valaki ilyen fogyatékossággal a profik között szerepeljen, 

de Svédországban erre is akadt példa. Hakan Söderstjernának születésétől kezdve hiányzott a 

jobb alkarja, ám így is eljutott a svéd élvonalig, ahol a Landskrona játékosa volt, sőt, 

közönségkedvencnek számított kiváló rúgótechnikája miatt, rendszeresen ő végezte el a 

szabadrúgásokat. 

A 2000-es évek elején a paraguayi labdarúgás egyik nagy reménysége volt a középpályás 

Júlio González, aki a 2004-es olimpián ezüstérmet nyert, és az olasz másodosztályú 

Vicenzában futballozott.  2005 decemberében a karácsonyi szünetre szeretett volna 

hazautazni, amikor a velencei repülőtérre tartva súlyos autóbalesetet szenvedett. Az orvosok 

hosszú ideig küzdöttek azért, hogy megmentsék a karját, de ez végül nem sikerült, így a 

testrészt amputálni kellett. A Vicenza egészen 2007-ig érvényesnek tekintette a szerződését, 

majd  González hazatért, és egyik korábbi csapatánál, a Tacuarynál kezdett tréningezni, és 

2007 november 18-án az Olimpia Asunción ellen pályára is lépett. Még további két 



alkalommal szerepelt a paraguayi élvonalban, mielőtt visszavonult volna, de a sportágtól nem 

szakadt el, jelenleg utánpótlás-edzőként dolgozik. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

Kerekesszékkel utazik el az ötkarikás játékokra 

 
Nem mindennapi teljesítményt ért el már eddig is a macedón Mile Stojkoski. A 

mozgássérült férfi harmadik olimpiájára megy el kerekesszékkel. Tata mellett 

találkoztunk vele. 

Hatalmas teljesítménye az, hogy már  két  korábbi ötkarikás játékon is ott volt Athénba és 

Pekingbe is kerekesszékével jutott el. 

Megyénkben Tata határában találkoztunk vele. Az 1996 óta  baleset következtében 

mozgáskorlátozottá vált sportember mint mondta, a londoni olimpiát sem  akarja kihagyni. 

Napi 50-70 kilométert haladva a  

tervei szerint július 27-én, a megnyitó napján  érkezik  az angol fővárosba. Március 15-én 

indult Macedóniából és tizenöt országot, köztük hazánkat is érintve teszi meg a  mintegy  

3500 kilóméteres távot.Magányosan, de nem egyedül halad, kísérője Vladimir Pandowski 

segíti őt.Magyarországi útja során több civil szervezet képviselőjével is találkozott.  Célja, 

felhívni a figyelmet a testi fogyatékkal élők gondjaira, igényeire. Tevékenységével segíteni, 

támogatni  fogja a fogyatékkal élőket. Egyúttal köszönetet szeretne mondani a magyar 

szervezeteknek és a macedón nagykövetségeknek, hogy segítették  útja létrejöttét. 

forrás: kemma.hu 

 

Egerből két bronzérmet hozott 

Jól szerepelt a Hungarian Open Nemzetközi Mozgássérült Asztalitenisz-versenyen 

Egerben Bicsák Bettina, a Tompa Ingatlan-Kanizsa Sörgyár SE versenyzője, mivel 

egyéniben és párosban is harmadik helyezést ért el.  
Egyéniben (az összevont VIII-X. kategóriában) másodikként jutott a csoportból tovább - 

Benke Máriát 3:0-ra győzte le, Alexandre Brunától pedig ugyanilyen arányban kapott ki. 

A döntőbe jutásért Bicsák Bettina (képünkön) csapattársával, Arlóy Zsófiával játszott és 3:1-

re vesztett, de a harmadik helyért Jane Rodrigues-zel játszva győzött 3:0-ra. 

 

Szóljon hozzá! 

Csapatban (VI-X. katagória összevonva) Arlóyval 3:0-val vették a másik magyar csapat 

(Molnár-Benke-Márton) elleni meccsüket és ugyanilyen arányban hozták a román-orosz 

csapat (Constantini-Litvinyenko) elleni találkozójukat is. A brazil párostól (Bruna-Rodrigues) 

aztán 3:1-re, az oroszoktól (Chebanik-Fattakhova) pedig 3:0-ra kaptak ki - a mezőnybeli 

harmadik pozíció azonban így is meglett számukra. 

http://kanizsaujsag.hu/hirek/10236/egerb%F5l_ket_bronzermet_hozott/#hsz


Két bronzérmével Bettina pedig ismételten bizonyította, hogy a nemzetközi versenyeken is 

lehet számítani aradményes játékára. 

forrás: kanizsaujsag.hu 

 

 

Ilyen lesz a mozgássérülteknek szánt New York-i taxi - fotók 

 
 

 
Noha New York a Nissan NV200-asnak szavazott bizalmat a város új, 2013-ban bevezetésre 

kerülő taxiflottájához, jóváhagyást kapott a város vezetésétől a VPG nevű autógyártó MV-1 

modellje is. A New York-i Autószalonon bemutatott járművet a nemrégiben életre hívott 

gyártó mozgássérültek számára alkotta meg. Azt egyelőre nem tudni, hány példányt tudnak 

értékesíteni, az viszont kiderült, hogy 13 ezer darab forgalomba hozatalára kaptak engedélyt. 

 
forrás:automenedzser.hu 
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                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

SUZUKI � EREDMÉNYEK 
 

 

 Olvasóink talán emlékeznek a 2011 decemberében honlapunk által kirobbantott 

botrányra a gépkocsi szerzési támogatással kapcsolatban. Szinte az egész magyar sajtó 

átvette felháborodásunkat a kedvezőtlen feltételek miatt, az Indextől a HVG-ig 

terjedelmes cikkekben foglalkozva a témával. A botrány akkor ért tetőfokára, amikor az 

M1 Híradója hamis tudósítást közölt az ügyről, melyet napokkal később, már 

kormányzati utasításra helyreigazító riporttal �orvosolt�. Ez után született a 

megállapodás a közbeszerzésen nyertes konzorcium és a MEOSZ között, hogy 

tárgyalásokat folytatnak a helyzet rendezésére, bevonva természetesen a döntésre 

jogosult Nemzeti Erőforrás Minisztériumot is.  

 

Mára már megszülettek az eredmények, melyek ha nem is tökéletesek, de legalább 

elfogadható helyzetet teremtettek.  

 

Először is: az igénylők köre kibővült � az egyszerűség kedvéért fogalmazzunk úgy, most 

ugyanazok igényelhetnek gépkocsiszerzési támogatást, mint korábban.  

 

A második fejlemény, hogy bár új gépkocsiként továbbra is a Suzuki 1,2 GLX igényelhető, a 

gépkocsi automata sebességváltóval is igényelhető, méghozzá az eredeti 600.000 Ft-os 

automata váltós felár feléért, 300.000 Ft-ért.  

 

A harmadik eredmény, hogy míg decemberben a normál váltós autó 2.669.000 Ft-ért volt 

hozzáférhető, most a legkisebb kezdő részlet esetén 2.245.580 Ft-ba kerül, de ha valaki a 

maximális (1,2 M Ft) önerőt leteszi, az autó teljes ára 1.657.640 Ft (egy millióval kevesebb 

mint decemberben). Automata váltóval a legolcsóbb változat 2.095.640 Ft. Ez már nagyon 

komoly előrelépés, akárhogy is számoljuk.  

 

A kondiciók a www.lehetosegauto.hu honlapján olvashatók részletesen.  

 

Azok számára, akiknek csak nagyobb autó volna jó megoldás a kerekes szék elhelyezése 

miatt, még nincs jó megoldás, ám a tárgyalások folytatódnak.  

 

Mivel ezek a lehetőségek csak március utolsó napjaiban nyíltak meg, a 2012-es igények 

benyújtási határidejét a Minisztérium 2012 május 15-ig meghosszabbította.  

 

Akár elégedetten hátra is dőlhetnénk, de sajnos a használt autókra pályázók sorsa még most 

sem kecsegtető. Márpedig sokan vannak, akik még ilyen kedvező feltételek mellett sem 

tudnak új gépkocsit vásárolni. Nekik marad a 600.000 Ft-os támogatás, amihez 50.000 Ft 

szerződéskötési díj, némi hitelkamat és három évi Casco (kb. 180.000 Ft) fejében juthatunk 



hozzá, de csakis négy évnél nem öregebb autó vásárlása esetén.  

 

Ha úgy számolunk, hogy sorstársaink többsége 1 M Ft-nál alígha tud többet fizetni egy 

autóért, hozzászámítva a támogatást maximum másfél milliós autókat nézegethetünk. Ezekből 

a piacon a legnagyobb forgalmú internetes oldalon sem találunk automata sebességváltósból 

néhány darabnál többet, míg a 6 évnél fiatalabb kategóriában 100-120-ra tehető a kínálat, a 8 

évnél fiatalabb kategóriában 200-220. (Igaz, van akinek a manuális sebváltós is jó, de a súlyos 

sérülteknek akik alacsony jövedelműek is, kell az automata).  

 

A döntéshozók álláspontja az, hogy nem szeretnének roncsokat támogatni.  

 

A tény viszont az, hogy még mindig jobb egy 6-8 éves autó, mint a semmilyen. Ebben a 

kérdésben egyelőre nincs előrelépés. (Itt a forgalmazót köti a Minisztériumi rendelkezés.  

 

Ha újabb fejleményekről kapunk hírt, jelentjük. 

forrás: Dr. Derera Mihály 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Egy napon, egy helyen, KÉT ORSZÁGOS VERSENY! 

Turul kupa, a mozgáskorlátozottak XXVI. országos autós ügyességi versenye 

nemzetközi versenyzőkkel Omega-Kart Humanitás Kupa Mozgáskorlátozottak V. 

országos kerekesszékesek ügyességi versenye Tatabányán 

Szeretettel meghívjuk és várjuk a női, férfi "B" kategóriás autóvezetőket kéz és lábvezérlésű 

kategóriában, a kerekes székeseket, valamint az érdeklődő közönséget 2012. június 9-én, 

szombaton a 10 órai megnyitóra.  

 

HELYSZÍN: Tatabánya, Omega Pláza "-1"-es szinten lévő zárt parkolója (Ságvári E. u. 50.)  

 

JELENTKEZNI lehet a helyszínen is 8.30-tól folyamatosan.  

 

Az érintett sorstársak a kerekes-székes versenyen is indulhatnak maximum 2 kategóriában.  

 

Kategóriák:  

 

1. Női önhajtós;  

2. Férfi önhajtós;  

3. A kerekesszékest a segítő tolja;  

4. Utcai elektromos kerekesszék;  

5. Szobai elektromos kerekesszék;  

6. 3-4 kerekű elektromos moped  

 

A versenyeken számítógépes időmérés, majd KRESZ-TOTÓ és eredményhirdetés lesz.  



 

Információ: Telefon:70/235-2733, e-mail: adamecz.laszlo@gmail.com/a> ; 

www.leleksegito.hu  
 

Rendezők: OMEGA-KART, Tatabánya MOBILITÁS DINAMIKA KFT, Tatabánya KEM 

Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány HUMANITÁS KLUBJA, Tatabánya 

 

Megrendezés dátuma: 2012 június 9. 

Jelentkezés: adamecz.laszlo@gmail.com 

Bővebb információ: www.leleksegito.hu 
 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 
  
 

-PÁLYÁZATOK- 

 

 

Pályázati felhívás 
 

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évéhez kapcsolódva a 

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete rajzpályázatot hirdet 

„Nagyszüleim és én” címmel 
 

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás  

európai évéhez kapcsolódva  

a  

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi  

Regionális Egyesülete  

 

rajzpályázatot hirdet  

 

„Nagyszüleim és én” címmel.  

 

A pályázatra beérkezett, legjobbnak ítélt alkotásokból kiállítás nyílik a  

Madách Imre Művelődési Központban,  

2012. június elsején megrendezendő Regionális Esélyegyenlőségi nap keretében.  

 

Minden pályázó legfeljebb kettő darab, A/4-es méretű, bármilyen technikával készült rajzot 

küldjön. A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a készítő nevét, lakcímét, a rajz címét, 

iskolások esetén a rajztanár nevét, valamint az iskola nevét. Diákok alkotásait - két 

kategóriában, 6-12 és 12-18 éves korig - várják a szervezők a következő címre:  

 

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete  

(2600 Vác, Rákóczi u. 36).  

 

A pályázatok beküldési határideje: 2012. május 15.  

 

A beküldött műveket szakértő zsűri bírálja el és az általuk legjobbnak tartott alkotások 

mailto:adamecz.laszlo@gmail.com
mailto:adamecz.laszlo@gmail.com
http://www.leleksegito.hu/
mailto:adamecz.laszlo@gmail.com
http://www.leleksegito.hu/


készítőit a június elsejei Esélyegyenlőségi napon díjazzák a szervezők.  

 

Bővebb információ: 06-27/502-660-as telefonszámon Bunna Katalintól.  

 

 

Jelentkezés: mkmore, Vác, Rákóczi út 36., 06-27/502-660, mkmore@invitel.hu 

Jelentkezési határidő: 2012 május 15. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
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