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Varga Norman futva indul Londonba 

 

                     
Már csak alig három hét van hátra Varga Norman Londonba vezető "Európa-

futásának" kezdetéig, de a fiatalember nem nyugszik: nemrég öt nap alatt öt maratont 

teljesítve futott el a fővárostól Békéscsabáig. A fogyatékos sportolót az útjába eső 

minden településen lelkes támogatók és sportemberek fogadták bíztató szavakkal, vagy 

éppen szállással és melegétellel.                   

 
Mutasd meg Te is, mire vagy képes! A 25 éves Varga Norman (fotó) napközben a NITE 

elnöke, "civilben" pedig fogyatékos sportoló. A fiút 16 éves korában a villamos alá lökték, 

odaveszett a bal karja, amit visszavarrtak. Később ketrecharcos volt, most egészség- és 

környezetvédő, vasember és ultrafutó, aki nyáron évek óta dédelgetett nagy tervét valósítja 

meg. Norman a londoni Olimpia tiszteletére idén június 2. és július 27. között Budapestről 

indulva futva teszi majd meg a brit fővárosba vezető több mint kétezer kilométeres utat 

(www.europafutas.hu), összesen tehát a "maratoni táv" 50-szeres hosszát-, oly módon, hogy 

megérkezését a Játékok kezdőünnepségére időzíti.  

 

Az ultrafutó egyfajta főpróbaként nemrég Budapesttől Békéscsabáig, a Fighters' Run nevű 

rendezvényre futott el, öt nap alatt öt maratont teljesítve. A maratonfaló kezdeményezését 

páratlan összefogás övezi: útja során minden településen lelkes rajongók és helyi 

sportemberek fogadták bíztató szavakkal, vagy éppen szállással és melegétellel. "Nagyon 

megható számomra a magyar emberek, a sportélet, a média, a vállalkozások, a városvezetők 

és mások önzetlen segítsége. Úgy tűnik, hogy még ebben a válságos időszakban is mindenki 

megteszi a jó ügyek érdekében amit csak tud!" - meséli Varga Norman, aki a tervezett ötven 

napig tartó folyamatos maratoni futás tizedéről útifilmet is készített.  

 

Norman egy kézikamerával indult útnak Budapestről és minden érdekességet rögzített az útja 

során. A futók látványa megszokottnak számít a városokban és falvakban, viszont akkor 

leesik az emberek álla, amikor megtudják, hogy a júniusban Londonig futó fiú esőben, tűző 

napsütésben, porban, autók között vagy épp mezőn átvágva napi 42 kilométert teljesített 

kétlábon. 

 
forrás: sportforum.hu 

 

 

 

 



 

Fogyatékkal élők: az esély órái 

 
Két dunaújvárosi közösség is csatlakozott az Esély Órák országos programsorozatához: 

a Dózsa iskolában kedden rendezendő eseménysorozaton a Mozgáskorlátozottak Együtt 

Egymásért Ifjúsági Egyesülete és a "Mindannyian Mások Vagyunk" Egyesület 

mutatkozik be a diákoknak. 

 
Nagyszabású kezdeményezésről tájékoztatta a DO-t Farkas Zsolt, a Mozgáskorlátozottak 

Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete elnöke; mint kiderült, két dunaújvárosi szervezet is 

csatlakozott az Esély Órák országos programsorozatához: 

– A MEOSZ Ifjúsági Tagozata az esélyegyenlőség társadalom felé történő kommunikálása 

érdekében továbbra is fontosnak tartja a gyermekek megszólítását. E törekvés újabb 

lépéseként építette fel az úgynevezett Esély Órák programsorozatot. Ehhez a 

kezdeményezéshez csatlakozott a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete, 

valamint a "Mindannyian Mások Vagyunk" Egyesület –mindkét egyesület fontos célja, hogy 

az ép és sérült emberek minél közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás világát, 

ezáltal könnyebbé téve sérült és ép ember együttélését, együttműködését a társadalomban. Az 

Esély Órák keretében mozgássérült, és halmozott sérült emberek életét mutatjuk be a 

gyerekeknek, természetesen az adott fogyatékossággal élő személyek részvételével, 

előadásában. 
 

Mindennapok és ünnepekMint a kezdeményezés híréhez csatolt tájékoztatóból kiderül, az 

Esély Óra gyakorlati megvalósulása úgy történik, hogy az előadók a programban résztvevő 

helyi általános iskolák hatodik évfolyamba járó tanulóinak osztályfőnöki óra keretében, forgó 

rendszerben mutatják be egyesületüket, mindennapjaikat. Az esély következő óráira a Dózsa 

iskolában kerül sor május 15-én, kedden 8.55-től és 9.55-től – a Mozgáskorlátozottak Együtt 

Egymásért Ifjúsági Egyesülete részéről Kelemen Nagy Annamária, a "Mindannyian Mások 

Vagyunk" Egyesület képviseletében Kovács Pálné lesz az előadó. 

Farkas Zsolt érdeklődésünkre megerősítette: a program interaktív, szerves részét képezi a 

gyermekek aktív részvétele, párbeszéde az előadóval, valamint a programba bekapcsolódó 

fogyatékkal élő személlyel. 

Jó esély az együttműködésre - mindenkinek! 

 
forrás: dunaujvaros.com 

 

 

Rokkantak felülvizsgálata: ellenőrizni kellene 

 
DK: monitorozzák a megváltozott munkaképességű emberek komplex felülvizsgálatát!  

 

 

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja, hogy monitorozzák a megváltozott 

munkaképességű emberek komplex felülvizsgálatát, mert olyan esetek kerületek 



nyilvánosságra, amikor súlyosan egészségkárosodott embereket nyilvánítottak 

rehabilitálhatónak - erről Szűcs Erika, a DK politikusa beszélt szerdán az MTI-nek. A 

politikus bornírt, dilettáns, érzéketlen és igazságtalan intézkedéssorozatnak nevezte a 

megváltozott munkaképességű emberek ellátásairól rendelkező jogszabályváltozásokat, 

amelynek hatásait úgy foglalta össze: "emberek tízezrei gödörben". Úgy fogalmazott: Fidesz 

azt mondta, hogy nem hagy senkit az út szélén, de ha ezt a társadalmi csoportot nézzük, akkor 

"ők biztos nincsenek az út szélen, már régen belerugdalták őket az árokba". 

Mint mondta, a komplex felülvizsgálat alkalmazása kapcsán a legkirívóbb esetek a sajtóban is 

megjelentek, amikor egy amputált lábú beteget rehabilitálhatónak nyilvánítottak, vagy a 

gyógyíthatatlan tüdőrákost munkára alkalmasnak ítélték.  Közölte: a DK egyetért a civil 

szervezetekkel, hogy monitorozzák a komplex felülvizsgálati rendszert, mert van mit 

korrigálni ebben az ügyben. 

Szűcs Erika a DK nevében szolidaritásáról biztosította a civil mozgalmakat, amelyek az 

érintettek helyzetén kívánnak javítani. 

Mint mondta, alakult egy mozgalom a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért, amely 

egyeztetést kezdeményezett a szakminisztériummal, míg a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége és Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége jogi útra tereli az ügyeket.  

forrás: weborvos.hu 

 

 

A minisztérium és az OTP keringőre hívja a versenytársakat 

A gyámhatósági felügyelet alatt álló kiskorúak és a gondnokoltak, például az értelmi 

fogyatékosok "készpénzvagyonának értékálló megtakarításként történő kezelése 

érdekében" írt alá megállapodást tegnap az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az 

OTP Nyrt.  

 
A megállapodásra Soltész Miklós szociális államtitkár szerint azért volt szükség, mert eddig a 

pénzügyi ismeretekkel nem okvetlenül rendelkező gyámok kötöttek külön-külön 

megállapodásokat a bankokkal, ami van, akinél jobban, van, akinél kevésbé előnyösen 

sikerült.   

 

A nem kizárólagos megállapodás azért az OTP-vel köttetett, mert ők kezelik a legtöbb 

úgynevezett gyámi betétet. Ezek a betétek válnak biztonságosabbá és jobb feltételűvé ezután 

az államtitkár szerint. Az értékőrzés érdekében a gyámi forintszámlák látra szóló kamatát az 

előző három havi infláció számtani átlagához kötik (mínusz fél százalék). A KSH tavalyi 

előzetes adatai szerint egyébként több mint 26 ezer kiskorú és közel 27 ezer gondnokolt 

rendelkezik gyámi betéttel körülbelül 47 milliárd forint értékben. 

– Nagyon remélem, hogy ez a megállapodás arra biztatja majd a többi, gyámi betéteket vezető 

bankot, hogy megkeressenek minket, hiszen az ő érdekük is, hogy tovább vezethessék a 

gyámoltak számláit – magyarázta lapunknak az államtitkár. Hozzátette: bízik abban, hogy a 

többi bank is kedvezményesebb feltételeket ad a gyámoltaknak, hiszen ez a megállapodás 



„felhívás keringőre”. A gyámok ugyanis átvihetik a számlákat az OTP-hez, ha csak náluk 

lesznek kedvezőbbek a feltételek.  

Emellett az OTP Bank továbbra is lehetőséget biztosít a megtakarítások gyámhatósági 

forintszámlán speciális, hat hónapos és kétéves lekötött betétben történő elhelyezésére, 

valamint a mindenkori akciós lekötött betétek igénybevételére. A megállapodás szerint a bank 

vállalja, hogy évente 20 millió forinttal örökbefogadó szülők lakhatási problémáin segítenek. 

A tervek szerint 4-5 örökbefogadó család lakhatását tudják így megoldani minden évben.  

Kovács Antal, az OTP Nyrt. vezérigazgató-helyettese hozzáfűzte, hogy a bank 280 fiókjában 

a gyámi betétekre specializált ismeretekkel rendelkező ügyintézőkkel várják ezeket a 

különleges ügyfeleket. Emellett úgynevezett gyámügyi betétkönyvet és devizaszámlát is 

kialakítottak, melyek az átlagosnál szintén magasabb kamatozásúak. 

A múlt héten bejelentett, szintén az állami gondozásban élőket érintő gyerekvédelmi 

lakásalapról az államtitkár elmondta, hogy most terjesztik be a törvényt, így akár már ősztől 

vagy jövőre elindulhat a program. Hozzátette, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy eddig 

az állami gondoskodásból kikerült gyerekek nem tudták megfelelően felhasználni az államtól 

kapott otthonteremtési támogatást. Ezért döntöttek úgy, hogy tíz év alatt négyezer állami 

bérlakást vesznek, ahol a fiataloknak rezsit kell fizetniük, a lakbér összegét pedig félreteszik 

számukra, és maximum tíz év múlva megkapják. Megjegyezte, hogy ezen fiatalok lakás-

előtakarékossági számlái nem okvetlenül az OTP-nél lesznek, bármely banknál lehetnek.  

forrás: nol.hu 

 

 

 

Gyalogospótló a Hondától 

 

 
 
Időseknek, mozgássérülteknek lehet igazán jó a Honda új járgánya, amely egy 

egészséges felnőtt sétálási képességeivel rendelkezik. 

 

 

http://nol.hu/velemeny/20120514-uj_esely
http://nol.hu/velemeny/20120514-uj_esely


 
Elektromos működésű monociklit mutatott be a Honda.  Az UNI-CUB (ejtsd: junikáb) névre 

keresztelt "személyi közlekedési eszköz" tulajdonképpen a 2009-ben bemutatott U3-X 

továbbfejlesztett változata, amely a Honda által tervezett két technikai újdonságnak 

köszönheti képességeit. Az egyik egy egyensúlyozó-rendszer, a másik pedig a világ első 

szabadon forgatható hajtott kereke.  

Ezek a különleges összetevők biztosítják, 

hogy a felhasználó szabadon mozoghasson - 

az elinduláshoz, a megálláshoz és a 

forduláshoz elég csupán áthelyeznie 

testsúlyát. Tekintve, hogy a pilóta gond nélkül 

haladhat előre,hátra, oldalirányban, valamint 

átlósan, a UNI-CUB zsúfolt 

gyalogosforgalomban is könnyedén 

használható. 

 

Másra nem is nagyon való, hiszen maximum 

6 km/óra sebességgel közlekedhet, és 

lítiumion akkumulátorai 6 kilométeres távolságra juttathatják el. A Honda nem is utcára, 

sokkal inkább épületbelsőkben való használatra ajánlja.  

 

Az alacsony ülésmagasságának köszönhetően a UNI-CUB vezetője könnyedén lerakhatja 

lábait, egyszersmind az utat is belátja, hiszen a nyeregben ülve a szemmagasság megegyezik a 

többi gyalogoséval. 

 
A Honda bemutatótesztjei 2012 júniusában indulnak a Japán Nemzeti Múzeum tudományos 

és innovációs részlegén. A beltéri próbák során nem csak a járművet vizsgálják majd a 

kutatók, hanem a különféle felhasználási köröket is, melyekben a szerkezet segítséget nyújthat 

az emberek számára. 

 
forrás: vezess.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.vezess.hu/hirek/forradalmi_egykereku_hondatol/20662/
javascript:void(0);
http://www.meosz.hu/


 

                 A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

 
 

 �Ha megtudom, hogy dumál, kirúgatom� 
 
  
 

Csütörtökön tartotta a második tárgyalást a Békéscsabai Városi Bíróság abban az 

ügyben, melynek vádlottai között rokkantsági felülvizsgáló orvos és az orvosi 

bizottsághoz munkáját segítő ügyintéző is szerepel � írja a beol.hu.  

A vád szerint legalább 100 ezer forintot kértek a páciensektől annak fejében, hogy ahhoz a 

bizottsághoz kerüljenek, melyben az egyik vádlott is dolgozott, így segíthette a kedvező 

elbírálást. A 2009. decembere és 2010. májusa közötti leszázalékolási eljárások kapcsán 

mintegy 1 millió 550 ezer forint értékben vettek át készpénzt a betegektől.  

 

A csütörtöki tárgyaláson a bíróság olyan (a rendőrség által rögzített) telefonbeszélgetéseket 

hallgatott meg, melyeket az ügyfelek szállításával megvádolt orvos folytatott. Ezek egyikében 

�karácsonyi ajándékot� ígért páciensének, mely a szövegkörnyezet szerint a 

rokkantnyugdíjhoz vezető út volt.  

 

Egy másik beszélgetésben egy, a lebukás miatt aggódó beosztottról beszélt igen csak durva 

stílusba a főorvosnő: �Neki hallgatni kell, mint a sír, ez a dolga... Ha megtudom, hogy dumál, 

kirúgatom.� Ilyen és ehhez hasonló mondatokat, s cifra káromkodásokat hallgathatott a 

bíróság a bizonyítékként szolgáló hanganyagról � olvasható a beol.hu-n.  

 
 forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Technikai Ügyféltámogató (Miskolc - Rábahídvég - Budapest) angol nyelv 

kötelező 
 

Jelige: "HPCL" 

Feladatok:  

-Bejövő hívások és e-mailek kezelése idegen nyelven  

-A felhasználók technikai problémájának megoldása  

-Hívások, e-mailek regisztrálása az adatbázisban  



-Az ügyek továbbítása a technikai csapatok felé, amennyiben szükséges.  

 

Követelmények:  

-Minimum középfokú végzettség  

-Folyékony angol és/vagy német nyelvtudás (egyéb nyelvismeret előny)  

-Felhasználói szintű informatikai tudás (MS Office, Windows), affinitás  

-Jó kommunikációs és probléma megoldó képesség  

-Ügyfélorientált hozzáállás  

-Csapatszellem  

 

Juttatások:  

-Multinacionális munkakörnyezet  

-Belső karrierlehetőségek  

-Tréning  

-Cafeteria  

 

Egyéb információk:  

-Budapesti iroda akadálymentes, a vidéki irodák nem akadálymentesek.  

-Munkaszerződés határozatlan időre szól.  

-Felvétel menete: Nyelvi teszt, technikai teszt, interjú  

-Várható bérezés: Br. 210.000- 290.000 HUF  

-Elvárt végzettség minimum érettségi.  

-Munkaidő: részmunkaidős munkabeosztás  

-Jelentkezni folyamatosan lehet.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "HPCL" 

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! 

 

Foglalkoztatási jogviszony: részmunkaidős főfoglalkozású 

Szükséges végzettség: gimnázium 

Jelentkezési határidő: 2012 december 1. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/

