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Megijedt a Fidesz a tüntetőktől 

 
A Magyar Szociális Fórum szombaton üzenetben kérdezte meg Orbán Viktor 

miniszterelnöktől, miért nem volt hajlandó pártja hivatalosan is átvenni azt a petíciót, 

amelyet a rokkantak szerettek volna átadni a FIDESZ Lendvay utcai székháza előtt 

tartott pénteki tüntetésükön, és miért nem vállalták, hogy szóljanak a tüntetőkhöz, mint 

azt a szervezők meghívójukban felajánlották nekik. 

                     
 "A rokkantak jogos követeléseit felkaroló Magyar Szociális Fórum (MSZF) példátlannak 

tartja az esetet, és a legelemibb viselkedési normák durva megsértése miatt tiltakozását fejezi 

ki Önnél, mint a Fidesz vezetőjénél a rokkantakkal szemben tanúsított politikai arrogancia 

miatt" - írta Simó Endre az MSZF elnöke közleményében                   

 

Az MSZF szervezője arra kérte a Fidesz elnökét, hogy tegye jóvá a történteket, és 

haladéktalanul bízzon meg olyan felelős politikust, akivel a rokkantak képviselői érdemben 

tárgyalhatnak követeléseik teljesítéséről, nevezetesen a tavaly év végén született rokkant-

ellátási törvény visszavonásáról, és az "új komplex minősítés" néven elhíresült rendszer 

felfüggesztéséről. 

 

A miniszterelnöki hivatalnak szombat délelőtt faxon továbbított üzenettel egyidejűleg az 

MSZF arra szólította fel a rokkantak emberjogi törekvéseivel egyetértő politikai és társadalmi 

erőket, hogy ne engedjék meghonosodni a Fidesz által tanúsított magatartást, és a 

parlamentben is tegyék szóvá a történteket, álljanak ki a rokkantak védelmében, és karolják 

fel jogos ügyüket.  

 

Tisztességesen gondolkodó ember, közösség, szervezet és párt nem békélhet meg azzal, hogy 

csalóknak nyilvánítsák a rokkant embereket, és erre való hivatkozással megfosszák őket 

rokkantnyugdíj jogosultságuktól. Az álrokkantak jogos kiszűrése, a visszaélőkkel szembeni 

jogos fellépés nem teremthet jogalapot arra, hogy elvegyék az elesettektől azt a keveset, ami 

megélhetésükhöz szükséges, és hozzátartozóikat kötelezzék az eltartásukra az állam helyett, 

mint azt az új alaptörvény tartalmazza - áll az MSZF szombaton kiadott nyilatkozatában 

 
forrás: nepszava.hu 

 

Tovább küzdenek a járandóságaikért 
Nem csillapodnak a kedélyek a bányászrokkantak között. Tüntetést és fórumot is 

szerveznek. 



 
Pünkösd hétvégéjén bányászmajálist tartottak Bakonyán, ahol elsősorban az egykori 

uránbányászok gyűltek össze. Az urános II-es, V-ös üzemek dolgozói mellett azonban a 

környező településekről is érkeztek volt bányászok, így például Komlóról és Pécsről is. A 

nosztalgiabeszélgetéshez és a megemlékezéshez így a jelenlegi helyzet miatti aggódó hangok 

is társultak, amelyekben arra hívták fel a jelenlévők figyelmét, hogy ha nem fognak össze, 

akkor esélyük sem lesz arra, hogy megvédjék a rokkantsági nyugdíjukat. 

Ahogy arról a Dunántúli Napló nemrég beszámolt, egyre több bányászrokkant kerül ki a 

nyugdíjasok köréből az új szabályozás miatt. Sokan a korábbi 120–140 ezer forintos nyugdíj 

helyett mindössze 29 ezer forintot (rehabilitációs ellátást) kaptak készhez a felülvizsgálatot 

követően, ahol úgy ítélték meg, hogy még munkaképesnek számítanak. A biztosnak hitt 

jövedelmet elveszítve többen kétségbe estek, hiszen leromlott egészségi állapottal, ötven-

hatvanévesen már sehová sem veszik fel őket. 

A volt bányászok ezért azt tervezik, hogy összefognak, és fellépnek az őket sújtó rendelet 

ellen. Elsőként május 31-én, délelőtt 11 órakor a pécsi Pákolitz István Művelődési Házban 

tartanak fórumot a bányászokat érintő, azonnali intézkedést igénylő problémákról. Az 

eseményre Rabi Ferencet, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete elnökét is 

meghívták. Komlón szintén szervezkedni kezdtek, várhatóan június 8-án tüntetésre kerül sor a 

belvárosban. Ruda Sándor, a Komlói Rokkant Bányászok Szövetségének elnöke felvette a 

kapcsolatot Árok Kornéllal, a Szövetség az Egységes Magyarországért alapító tagjával is, aki 

szintén támogatásáról biztosította őket. 

A kritikus hangok szerint azonban a megmozdulásoknak nem lesz foganatja, ahogyan a 

rendvédelmi dolgozók esetében sem volt. A bakonyai megemlékezés résztvevői közül többen 

úgy vélték, hogy a szervezők egymással sem értenek majd egyet, de ha mégis így lenne, a 

rendeletet akkor sem vonják vissza. Ennek pedig súlyos következményei lehetnek. 

Vannak, akik helyeslik a felülvizsgálatot 
Egyes felmérések szerint a magyarok kétharmada támogatja a rokkantnyugdíjrendszer 

átalakítását. Legalábbis ez derült ki Századvég legfrissebb felméréséből, amely szerint 

nemcsak a kormánypárti szavazók, de még a baloldaliak többsége is támogatja a 

felülvizsgálatot. Az összegzés szerint a felnőttek 57,3 százaléka értett egyet azzal, hogy a 

rendszer átalakítása elodázhatatlanná vált, és kevesebb, mint a megkérdezettek egyharmada 

látta szükségtelennek az intézkedést. Két éve Magyarországon körülbelül 725 ezer rokkant 

volt, ennek majdnem fele, 340 ezer fő még aktív korú rokkantnyugdíjas. 

Részlet egy kétségbeesett bányász leveléből 
Egy elkeseredett rokkant bányász így reagált levélben, amikor elvették a rokkantsági 

nyugdíját. „Hát megjött, nincs tovább. Kikerültem a szociális háló óvó öléből, mint Ádám és 

Éva a paradicsomból. Legszívesebben összegyűrném, és a kukába hajítanám az egész 

paksamétát, de nem teszem, kell még. Bányász énem nem engedi, hogy harc nélkül feladjam, 

fellebbezek a végtelenségig, nem adom olcsón a bőrömet. Igaz, értelme nincsen, de 

megcsúfolnám az apámat, akivel a szilikózis végzett, és azok emlékét, akik a föld alatt adták 

az életüket ezért az országért, ha ilyen könnyen feladnám. 

forrás: bama.hu 

 

 



 

Több ponton módosítottak 

 
Több módosító indítványt nyújtott be az Országgyűlés költségvetési bizottsága az 

adózást érintő egyes törvények módosításához. Egyebek mellett azt javasolják, hogy a 

vevő adószámát csak akkor kelljen feltüntetni a számlán, ha annak áfatartalma eléri a 2 

millió forintot. 

 
Az eredeti javaslatban a határ 500 ezer forint volt. A parlament honlapján csütörtökön 

megjelent módosítások között szerepel az is, hogy a jövőre kötelező összesítő jelentésben sem 

az 500 ezernél, hanem a 2 millió forintnál több áfát tartalmazó számlákat kelljen csak 

feltüntetni. 

 

Egy másik módosítás alapján a minimálbér kétszereséig nem kellene szociális hozzájárulási 

adót fizetniük a rokkant vállalkozóknak. 

 

Egy javaslat a szociális szövetkezet alkalmazottainak nem, csak a tagjainak biztosítaná, hogy 

az általuk előállított élelmiszerhez adómentesen jussanak hozzá havonta, a minimálbér 

összegéig. 

 

Az adózás rendjéről szóló jelenlegi törvény megengedi a számla kibocsátójának és a 

befogadójának is azt, hogy egymásnál ellenőrizzék az áfa befizetésének, illetve 

visszaigénylésének a tényét. A bizottsági módosítás csak a számla befogadójának tenné 

lehetővé az ellenőrzést, az indoklás szerint ugyanis a kibocsátói ellenőrzés visszaélésre adhat 

lehetőséget. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

Sokkal rosszabbul élünk, mint két éve 

 

Szinte minden területen kudarcot, kiábrándulást, visszalépést és az emberek nagy részénél elszegényedést 
hozott a kormány eddigi, két éves tevékenysége. A mandátumának felénél járó Orbán-kabinet intézkedései 
ellentmondtak amúgy is szűken mért választási ígéreteiknek, miközben a diákoktól a dolgozókon át a 
nyugdíjasokig sokakat magukra haragítottak. 

Az pedig pusztán a propagandának és szinte az egész sajtó feletti ellenőrzésnek köszönhető, 

hogy a népszerűségi versenyben egyelőre az élen maradtak - igaz, a kormánypárt elveszítette 

2010-es támogatói bázisa harmadát. 

Két éve, a "fülkeforradalom" óta van hatalmon a Fidesz, ám ennyi idő alatt sem lett semmi a 

választások második fordulójának éjszakáján Orbán Viktor által bejelentett "nemzeti 

együttműködés rendszeréből", melyet még nevében is visel a kabinet. A kormány ugyanis 

nemhogy a nemzettel, sokszor még saját szavazótáborával sem hajlandó együttműködni, arról 

már nem is beszélve, hogy az emberek feje fölött meghozott intézkedések ellentmondanak a 

Nemzeti Ügyek Politikája című kormányprogramnak. Bár a dokumentumban a Fidesz 

gyakorlatilag semmilyen konkrét ígéretet nem tett, azt az általános vállalását viszont szinte 

minden területen megszegte, amely előrelépést, fejlődést ígért az egész nemzetnek. 



Forráskivonás az egészségügyből 

Csak beteg ne legyen az ember - szokták mondani, és ez mostanában különösen igaz, mivel a 

Fidesz eddig nem tett mást, mint soha nem látott mértékű forrást vont ki az ágazatból. Már az 

első, Széll Kálmánról elnevezett megszorító csomag is 2012-ben 83 milliárd forintos, 2013-

ban 37 milliárd és 2014-ben újabb 120 milliárdos kiadáscsökkentést írt elő a 

gyógyszerkasszában. A második változat még az idén újabb 10 milliárd, jövőre pedig további 

40 milliárd forint megtakarítással számol. A gyógyászati segédeszközökre szánt keretből is 

elvontak 9 milliárdot. Az egészségügyi tárca kórházak "funkcióváltását", illetve 

megszüntetését helyezte kilátásba, miközben csökkentik az ágyak számát. 

Az intézmények többsége eközben tönkremegy. Hiába államosították a legtöbbet, nem jut 

pénz az állagmegóvásra sem. A kormány az intézmények adósságát nem fizette ki, és 

kevesebbet áldoz az apránkénti törlesztésre. Bár a Fidesz elkötelezettnek mondta magát "a 

szolidaritási elvű, nemzeti kockázatközösségen alapuló, egységes biztosítási rendszer 

fenntartásában", tavaly év végén mégis adó- és járulékmentessé tette a magán egészség-

biztosítást. A privatizáció-ellenes Fidesz most arra készül, hogy az államosított kórházak 

fenntartását a kormány általa kijelölt szervezetekre bízhassa, magyarán nyitna a 

magánfenntartók felé. Ami az egészségügynem dolgozók "beváltott" béremelését illeti, a 

szakdolgozók nagy többsége havi bruttó néhány ezer forinttal jár csak jobban. 

Romló esélyek az oktatásban 

Bár a kabinet vállalta, hogy 2020-ig növeli a diplomások számát, a következő években 

jelentősen csökkentik az államilag támogatott férőhelyeket. Az idén elsősorban a jogász és 

közgazdász szakokon csökkent a keretszám, és a tervek szerint 2013-ra teljesen megszűnne az 

államilag támogatott jogászképzés. Ahol marad az állami támogatás, annak mértéke csökken: 

2012-ben az előző évi támogatás 85 százalékát adták meg, ezt 2013-ra tovább csökkentenék. 

Mindezzel diákok tízezreinek tanulási esélyeit korlátozzák. 

Az oktatáspolitika több ponton is 180 fokos fordulatot vett: például a kormány - átvéve a 

Jobbik követelését - visszavezette alsó tagozaton az osztályzást és az évismétlést, a nemrég a 

kormány által elfogadott új Nemzeti Alaptantervbe pedig olyan írók kerültek be, például 

Szabó Dezső, Nyirő József és Wass Albert, akik műveiben erőteljesen jelen van az 

antiszemitizmus. A hamarosan létrejövő központi iskolafenntartó pedig az államosított 

intézmények összes irányítási, ellenőrzési és szakmai feladatát átveszi az önkormányzatoktól. 

Utóbbiak 2013. január 1-jétől már csak az oktatási intézmények ingó és ingatlan vagyonát 

kezelhetik és fizethetik a rezsi- és karbantartási kiadásokat. 

Idősek százezrei kiszolgáltatottan 

Ugyan a Fidesz megígérte "a nyugdíjas-társadalom szerzett jogokra épülő nyugellátásának 

védelmét, a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését" is, ezzel szemben a szerzett jogokat, 

azaz a korengedményes és -kedvezményes nyugdíjasok státuszát elvették. Mivel így a 

korhatár előtti nyugdíjasoktól elvették a nyugdíjas jogviszonyt, a korábban nekik járó 

kedvezmények is megszűntek, így például nem jár már nekik utazási támogatás. A 

kormányzati politika csalóknak és ingyenélőknek állította be a rokkant- és korai 

nyugdíjasokat, ráadásul az új alaptörvényben az özvegyi nyugdíj már mint juttatás szerepel, 

így az mára csak adható, illetve bármikor megvonható. 



"Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak mellett szolgáltatást biztosító magánnyugdíj-

pénztári rendszer megtakarításai veszélybe kerüljenek" - rögzítette programjában a Fidesz. 

Mégis, ezzel szemben - az állampolgárok kényszerítésével - államosították a mintegy 3000 

milliárd forintos magánnyugdíj- pénztári vagyont, melyből 1345 milliárd forint úgy ment el az 

államadósság lefaragására, hogy az - a Fidesz kiszámíthatatlan politikája miatt - mégis nőtt. 

Kevesebb jog, kevesebb munkahely 

A kormány az első két évben nem tudta növelni a foglalkoztatottságot Magyarországon, a 

munkavállalók helyzete pedig romlott. A tíz év alatt egymillió új munkahely létrehozására tett 

ígéret teljesíthetetlen, hiszen két év alatt is csak azért nem csökkent a jelenleginél nagyobb 

mértékben a foglalkoztatottság Magyarországon, mert az éhbérért és fél-munkaidőben 

dolgoztatott közmunkásokkal mesterségesen duzzasztották a létszámot. A 

közmunkaprogramon kívül alkalmazásban állók - a bérből és fizetésből élők - helyzete is csak 

romlott az elmúlt években. 

Az ellenzékből az akkori szocialista kabinetek ellen munkabeszüntetésre buzdító Fidesz 

kormányon szűkítette a sztrájkjogot és szétverte a társadalmi érdekegyeztetés korábban jól 

működött kereteit. Július 1-én pedig hatályba lép az új Munka törvénykönyve, amely még 

kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza a munkavállalókat. Ebben a műszakpótlékokra vonatkozó 

szabályok átalakításával intézményesen csökkentik a kereseteket. Az új jogszabály 

lehetőséget ad továbbá arra, hogy az életkor növekedésével járó pótszabadságról "lemondjon" 

a munkavállaló. Az érdekképviseletek szerint eközben a hivatásos szolgálati viszonyban állók 

már az idén január elsejétől, a közszolgálati törvény hatálya alá tartozók pedig március 

elsejétől dolgoznak lényegesen rosszabb feltételek között, mint korábban. 

Romokban a közbiztonság 

Egyelőre "erőpolitikával", a Büntető törvénykönyv (Btk.) újabb és újabb szigorításával 

próbálja behozni a közbiztonság területén tapasztalható súlyos lemaradását a kormány. Bár 

Pintér Sándor belügyminiszter azt ígérte, két hét alatt rend lesz, ez már két éve várat magára. 

Miközben az államfőtől az Országgyűlés elnökén át a Terrorelhárítási Központ révén a 

miniszterelnökig bezárólag gyakorlatilag minden közjogi főméltóságnak saját "testőrsége" 

van, az állampolgárok biztonságérzete nem javult. A statisztikák szerint tízévnyi csaknem 

folyamatos csökkenés után a Fidesz-kormány két évében ismét nőtt az ismertté vált 

bűncselekmények, azon belül az emberölések száma. Szakemberek úgy látják, hogy a 

kormány túlzottan szigorú büntetőpolitikát követ, ráadásul ettől nem várható javulás. 

Kiépült a haverok rendszere 

A legtöbb energiát Orbánék talán az alkotmányos és közjogi rendszer lebontásába és a 

legfontosabb hatalmi pozíciók elfoglalásába fektették, így mára Simor András jegybankelnök 

maradt talán az utolsó független intézményvezető. Ugyan a köztársasági elnöknek először 

megválasztott Schmitt Pál belebukott a plágium-botrányába, de őt szintén egy kipróbált 

fideszes, Áder János követte a poszton. Baka András főbírót mandátuma lejárta előtt 

menesztették, a bíróságok igazgatási vezetője pedig Handó Tünde, Orbánék családi barátja, a 

fideszes EP-képviselő Szájer József felesége lett. Legfőbb ügyésznek Polt Pétert választották, 

aki a Fidesz első kormányciklusában már betöltötte a posztot. 



Elmozdították Jóri András adatvédelmi biztost is, és új adatvédelmi hatóságot hoztak létre 

Péterfalvi Attila vezetésével. A médiafelügyelet élére Szalai Annamária egykori fideszes 

képviselőt, korábbi párt-delegáltat, Orbán tanácsadóját nevezték ki. A menesztett Szikora 

János helyett Vida Ildikót nevezték ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökévé, aki az első 

Orbán-kormány idején előbb az APEH - így Simicska Lajos - elnökhelyettese, majd elnöke 

volt. A PSZÁF éléről lemondott Farkas Ádám helyére Szász Károly korábbi - az első Fidesz-

kabinet idején kinevezett - felügyeleti elnököt választották. Az Állami Számvevőszék 

elnökének Domokos László fideszes parlamenti képviselőt, a Békés megyei közgyűlés 

elnökét választották. A csorbított hatáskörű Alkotmánybíróságba Balsai István fideszes 

képviselő és Stumpf István, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere mellett öt, a 

kormánypártokhoz közel álló bírát választottak. 

MSZP: egyre mélyebb a szegénység 

Az Orbán-kormány az általa meghirdetett családbarát politikával szemben a szegénységet és a 

kilátástalanságot erősítette elmúlt két évi kormányzása alatt, a megváltoztatott rendeletek, 

intézkedések mára az emberek létbiztonságát veszélyeztetik - állítják a szocialisták. Bangóné 

Borbély Ildikó, a párt elnökségi tagja elmondta: négymillió ember él a létminimum alatt, és 

ezen belül drasztikus méreteket öltött a gyermekszegénység. Úgy vélte, a társadalmi rétegek 

elszegényedését többek között az egykulcsos jövedelemadó és a 27 százalékos áfa bevezetése, 

a benzin árának elszabadulása, a közmunkaprogram és a segélyezés idejének és összegének 

csökkentése, valamint a tankötelezettségi korhatár leszállítása idézte elő. 

Két év "vívmányai" 

- 426 törvényt fogadtak el, ebből 176 új jogszabályt 

- Egyetlen ellenzéki törvényjavaslatot sem fogadott el a Ház 

- Konszenzusmentes új alkotmány a Fidesz-KDNP szavazataival 

- Elfogadtak 21 sarkalatos törvényt, több esetben alkotmányt sértve 

- Államosították a magán-nyugdíjpénztári megtakarításokat 

- Kisajátították a közmédiát, erős felügyeletet hoztak létre az összes médium felett 

- Felforgatták az iskolarendszert, korlátozták a tanulás lehetőségét 

- Csorbították a dolgozók jogait, kiszolgáltatottá tették a munkavállalókat 

- A két hét alatt megígért közbiztonságból két év alatt sem lett valóság 

- Minden idők legnagyobb forráskivonása történt az egészségügyben 

- Uniós jogot sérthet az egyházi törvény, amely kizárt több száz felekezetet 

forrás: napiaszonline.hu 

 

 

Esélyegyenlőségi(?) Nap: akadálymentesítést! 

 
A böngészői álláspontok betűhív közlésétől többnyire udvariasan, de határozottan 

elzárkózik a DO, ezúttal kivételt teszünk: a Parázs-Varázs Fesztivál keretében rendezett 

Esélyegyenlőségi Nap történései rengeteg fontos tanulsággal szolgálnak. 

 
Olvasói levéllel kereste/találta meg szerkesztőségünket Vidáné Varga Tímea – némi tépelődés 

után úgy döntöttünk, lényegét tekintve betűhíven közöljük küldeményének szerkesztett 

változatát. Nem az ünneprontás szándékával – a tanulságok kedvéért. 

 



Célok, tények 
 

 

Kézfogással, ölelésselTizennyolc asztal, harminchat pad és egy sátor hiánya önmagában még 

nem tűnik hatalmas problémának, de szombaton Dunaújvárosban, az alsó Duna-parton 

mindez sok-sok emberben keltette ismételten a mellőzöttség érzését. És a hangsúly az 

"ismételten" szóra kerül: nem újdonság számukra ez az érzés, hiszen a mindennapok során 

számtalanszor átélik ezt - de a "Kéz a kézben" Esélyegyenlőségi Nap pontosan ennek 

ellentétéről szól a fogyatékos emberek számára.  

Lelkes és szorgos emberek hada több hónapig dolgozott a rendezvény sikeres 

lebonyolításáért, amelyet valamivel tíz óra előtt egy pillanat alatt tett tönkre egyetlen mondat: 

"Nem érkeznek meg a beígért asztalok, a padok és a sátor." Mindez úgy hangzott el, hogy a - 

mára már méltán híressé vált, de csak délután négy órakor kezdődő - Parázs-Varázs 

rendezvényének helyszínén már ekkorra ott sorakoztak az asztalok és a padok, szépen a 

helyükre állítva. Láttam, ahogyan a mindig mosolygós és tettre kész, máskor higgadt és 

nyugodt főszervező hogyan omlik össze, miközben próbálja megoldani a problémát, és a 

határozott vezetőből miként válik pityergő védtelen asszonnyá, aggódó édesanyává. 

 
Hallottam, amint a látássérült emberek megalázottan a színpad mellett – teszem hozzá, teljes 

joggal – méltatlankodnak a kialakult helyzet miatt, hogy ők már ennyit sem érdemelnek meg 

és hogy a "selejteseknek" nem jár semmi, nem jók ők már semmire.  

 

Így is, úgy is: jeles! 
 

De a fogyatékossággal élő személyek szülei, hozzátartozói az évek során már nagyon jól 

felkészültek mindenféle helyzetre, hiszen folyamatosan görgeti az akadályokat eléjük a mai 

"integrált és elfogadó" társadalmunk, mi, az ép és egészséges emberek. Elindultak hát a hat 

órával később kezdődő Parázs-Varázs helyszínére, és önkényesen elhozták a szerződésükben 

szereplő, előzetesen beígért asztalokat és padokat, míg végre, ha kis csúszással is, de 

elkezdődhetett a rendezvény, amelynek fő célja az előítéletek csökkentése, a tolerancia 

növelése, a sajnálat helyett az elfogadás, a felelősség tudatosítása, az együtt-cselekvés 

örömének megmutatása - mindez úgy, hogy integrációs programokon keresztül közelebb 

hozza a fogyatékkal élő és ép embereket.  

 

 

 



 

 

 
A hangosításért felelős személyzet az utolsó pillanatban kapott telefonon keresztül(!) 

gyorstalpaló oktatást a felszerelés használatáról és bár megpróbálták kihozni magukból a 

maximumot, sok előadásra nyomta rá a bélyegét a felkészültség hiánya. Amikor aztán a CD-

lejátszó végleg megadta magát, a rendezvény egyik fotósa a saját laptopját hozta, hogy a 

helyzetet megoldja, és fényképezés helyett inkább segített a lelkes fiataloknak. 

 

Apró gesztusok 
 

Nem láttam a város vezetőit, képviselőit az Elvarázsló Ligetben, láttam viszont nagyon sok 

csillogó szempárt, mosolygó arcokat, lelkesen "szirmokat szüretelő", önfeledten játszó 

kicsiket és nagyokat, valamint remek színpadi produkciókat. Kaptam a Jószolgálati Otthon 

Közalapítvány gondozottai és nevelői által készített fa tulipánt, gyurmából formázott szívet, 

sok ölelést, megannyi hálás tekintetet és olyan keserédes élményt, amely megerősített abban, 

hogy tovább kell harcolnom – nemcsak az épületek, a közterek, vagy a közösségi közlekedés, 

hanem leginkább az ép emberek gondolkodásának akadálymentesítése érdekében.   

 

Még nem vagyok tagja egyetlen egyesületnek vagy civil szervezetnek sem, amely a sérült 

emberek érdekében tevékenykedik, ép és egészséges vagyok, de mégis borzasztóan felháborít, 

amikor ehhez hasonló megalázó helyzetet látok vagy hallok. Nem szeretném szentté avatni 

magamat, hiszen volt olyan, amikor én is kinevettem egy-egy értelmi fogyatékos embert 

sajátos kinézete és viselkedése miatt - ma már inkább velük nevetek. Éreztem szánalmat 

halmozottan sérült emberek láttán - ma már leginkább azt sajnálom, ahogyan semmibe veszik 

őket.  

Nem jobbak vagy rosszabbak ők nálunk - egészen egyszerűen csak: mások.  

 

(A Dunaújváros Online az Esélyegyenlőségi Nap médiatámogatójaként vette ki részét az 

eseménysorozat népszerűsítéséből.) 

 
forrás: dunaujvaros.com 

 

 

 

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége üdvözli a médiatörvény 

módosítását 
 

  A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) üdvözli a médiatörvény 

2012. május 24-én elfogadott módosításának azt a részét, amely további 

műsorszámoknál írja elő a hallássérült emberek számára az egyenlő esélyű hozzáférést, 

a hallássérült emberek számára.  

A SINOSZ által következetesen képviselt álláspontot mind a Kormány, mind a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megértette és elfogadta, így az eddigiekhez 

képest számos területen történt fontos előrelépés a szabályozásban. 

 

    A jövőben kötelező lesz a hírműsorszámok teljes egészének - beleértve a közlekedési 

híreket, a sporthíreket és az időjárás jelentést - a feliratozása vagy jelnyelvi tolmácsolásának a 

biztosítása. Szintén kötelező lesz a politikai reklámok hozzáférhetővé tétele is, a már eddig is 



kötelezően előírt politikai tájékoztató műsorszámok mellett, ilyen módon biztosítva a teljes 

körű tájékozódási lehetőséget a választások előtt.  Figyelembe véve, hogy az eddigi 

szabályozásban említett  hallási fogyatékkal élő személyek számára készített műsorszám 

 fogalma értelmezhetetlen volt, ehelyett az összes, a fogyatékos személyekről illetve 

esélyegyenlőségről szóló műsorszámra nézve lesz kötelező a feliratozás, ráadásul minden 

ilyen típusú műsorra.  A médiában kialakult gyakorlat szerint, az évente napi két órával 

emelkedő ütemben (2012-ben 6 óra, 2013-ban 8 óra lesz, 2015-től pedig a műsoridő egészére 

vonatkozik majd) kötelezően feliratozandó kvótát elsősorban filmekkel, illetve hajnali órákra 

tett ismétlésekkel tudták le a műsorszolgáltatók. Ez a kiskapu most bezárul, a jövőben ebbe a 

kvótába nem lehet már beszámítani az éjfél és hajnali 6 óra közötti időszakot. A filmalkotások 

mellett olyan, a hallássérült társadalom által már régóta kért, igényelt műsorszámok kerültek 

be ebben a kategóriába, mint a játékok, illetve olyan közszolgálati célokat szolgáló műsorok, 

mint a színházi közvetítések, valamint a fogyasztóvédelmi és magazin műsorok. Ez a javaslat 

ráadásul találkozott a közmédia ilyen jellegű elképzeléseivel is, akik a törvényi kötöttségből 

fakadóan nem tudták eddig színesíteni az általuk kínált repertoárt.  Szintén kiskaput zár be az 

az előírás, hogy mostantól nem csak az önálló, felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással 

megkezdett műsorokat, hanem a dramaturgiai szempontból összekapcsolódó műsorszámokat 

is végig elérhetővé kell tenni. Így a jövőben nem fordulhat elő, hogy egy televíziós sorozatot 

csak félig feliratoznak, mint ahogyan sajnos már előfordult korábban.  Az elcsúszott 

feliratozásra próbál megoldást találni a törvény azon pontja, amely előírja a teletextes vagy 

más felirat időszinkronban történő továbbítását a műsorterjesztők részére. A csúszásért 

ugyanis a leggyakrabban nem a műsorszolgáltató, hanem például az adott kábelszolgáltató 

volt felelős.  A fenti részletekből is érzékelhető, hogy a szabályozás minden egyes pontja 

azzal van összhangban, hogy a hallássérültek számára minél hozzáférhetőbb és színesebb 

műsorok közül lehessen választani.  

    Kiadó: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

Fesztivállal segítenek a beteg gyermekeknek 

 
Komoly- és könnyűzenei koncertek, kiállítás és kézműves mesterek bemutatója is várja 

az érdeklődőket a tartósan beteg gyerekek megsegítésért létrehozott 20. Kék Madár 

Fesztiválon Kalocsán június 1. és 3. között. 

 
A Kék Madár Alapítvány a Beteg Gyermekekért az elmúlt 20 évben 36 millió forinttal 

segítette a rászoruló családokat és közel 5 millió forintot adott a Kalocsai Városi Kórház 

gyermekosztályának eszközök vásárlására – mondta el Réfy Miklós, a kuratórium elnöke a 

sajtó képviselőinek rendezett tájékoztatón csütörtökön Budapesten. 

 

Eleinte a kórházban lévő gyerekeket segítették, később és jelenleg is azokat a tartósan 

fogyatékos beteg gyerekeket, akik erre rászorulnak. Az alapítvány által kiírt pályázatra 

egyebek mellett a zárójelentések, leletek és orvosi igazolások csatolásával jelentkezhet a szülő 

gyermeke nevében, leírva azt is, hogy mire lenne szükségük. A pályázatokat szakmailag két 

gyermekorvos bírálja el, és esetenként környezettanulmányokat is végeztetnek. Az alapítvány 

évente általában 60-70 gyereket támogat 50-70 ezer forinttal, idén 92 pályázat érkezett.  

 

Az idén immár 20. alkalommal rendezett fesztiválon június 1-jén, pénteken a Városi 

Galériában nyílik a Mezőtúri Képzőművészeti Telep alkotásait bemutató tárlat, a Katolikus 



Intézmény udvarán Quimby-koncert szórakoztatja a közönséget. Kocsis Zoltán vezényletével 

a Szent István-templomban Mozart B-dúr fagottversenye és A-dúr klarinétversenye, Richard 

Strauss Duett concertino klarinétra, fagottra és vonószenekarra és a Metamorfózisok című 

műve hangzik el az Erkel Ferenc Kamarazenekar, Berkes Kálmán klarinétművész és Lakatos 

György fagottművész előadásában.  

 

Szombaton, június 2-án délelőtt Gryllus Vilmos gyermekműsorát, délután Kulka János 

koncertjét tekintheti meg a közönség a Városi Színházban, a Sétáló utcában pedig kézműves 

mesterek vására és bemutatója várja az érdeklődőket. Este a Korona étterem udvarán az 

Eclectica együttes műsora színesíti a programokat. Vasárnap délelőtt Malek Miklós és Malek 

Andrea koncertje várja az érdeklődőket a Hotel Kalocsa udvarán, este a Művelődési Központ 

udvarán Mozart c-moll miséje és Fauré Requiemje hangzik el Gyüdi Sándor vezényletével. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

Két és fél milliárd forintból fejlesztenének a Velencei-tónál 

 
Az iskola a jövőben sport-, rehabilitációs- és turisztikai célokat szolgálna, és a tervezet 

heteken belül a kormány elé kerül jelentették be a velencei-tavi vízi és turisztikai 

évadnyitón. 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős 

államtitkára, a Velencei-tavi Vízisport Szövetség elnöke hangsúlyozta, az a céljuk, hogy 

egyre többen felismerjék a tó vonzerejét. Úgy vélte, ehhez fejlesztésekre van szükség, hiszen 

a természeti adottságok megvannak az élsporthoz, a tömegsporthoz és a fejlesztési célú 

sportoláshoz is. Az Új Széchenyi Terv keretein belül kívánják megvalósítani a beruházást, 

amelynek része egy korai fejlesztéssel foglalkozó centrum.    

"A tervek készen vannak, a teljes beruházás összértéke vélhetően meghaladja a 2,5 milliárd 

forintot. Ebből 2,2 milliárd forint az uniós forrás, az önrészt az állam adja. Az európai uniós 

engedély megvan a beruházás elindításához, a kormány néhány héten belül dönt" - tette 

hozzá. Kiemelte, olyan, egész évben használható fejlesztőkomplexumot hoznak létre, amely 

egyedülálló Európában. Itt lehetőség lesz fogyatékos, súlyos beteg gyerekek sportolására 

éppúgy, mint egészséges embertársaiknak. Hangsúlyozta, a külföldi rászorulók, turisták és 

sportolni vágyók felé is nyitni kívánnak.    

Deák Csaba, a VVSI-t üzemeltető Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 

elmondta, nyolc különálló épület és két kikötő szerepel a tervekben. Ezek többségét 

felújítanák, de a kerekes székes vendégek fogadására alkalmas szálló újonnan épülne. A 

komplexum befogadóképessége 240 fő lesz, amely akár egy nagy nemzetközi verseny 

megrendezésére is elegendő lehet 

 
L. Simon László, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, szeretnék a tó körüli 

kerékpárutat végre teljessé tenni, majd összekötni a váli-völgyi és a vértesi utakkal. Jelezni 

szeretnék, hogy a tó és környéke szinte valamennyi sportra alkalmas, legyen szó futballról, 

vízi sportokról vagy kerékpározásról. Ehhez a vonzerőt növelő fejlesztések mellett komoly 

marketingtevékenységre is szükség lesz – mondta. 
forrás: origo.hu 

 



 

Módosul a szociális és a gyermekvédelmi törvény 
 

 A gyermekvédelmi törvény módosításával több évtizedes lemaradást pótol a kormány. 

A gyermekvédelmi lakásalap létrehozásával, a gyermekvédelmi gyámság és a befogadó 

szülő jogintézményének bevezetésével, valamint az igazolatlan iskolai hiányzások 

szigorúbb kezelésével a gyermekek és a fiatalok védelme, életkezdésük segítése áll a 

szociális és a gyermekvédelmi törvény módosításainak középpontjában. A törvény 

ezáltal gyermekközpontúbbá válik és hatékonyabban segíti a nevelői munkát a 

hétköznapokban. A törvény módosítására széleskörű társadalmi egyeztetést követően 

kerül sor. 

 

      

    Gyermekvédelmi Lakás Alap  

      

    Az állam kötelessége az önálló életkezdés küszöbén a gyermekvédelmi gondoskodásból 

kikerülő gyermekek hosszú távú, kiszámítható segítése és védelme. Zökkenőmentes 

beilleszkedésük a társadalomba csak így biztosítható. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy 

sok gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal nem megfelelően használta fel a számára 

az állam által biztosított otthonteremtési támogatást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

ezért javasolja a gyermekvédelmi lakásalap létrehozását. . A költségvetési törvényben jelenleg 

1,745 milliárd forint áll rendelkezésre, ez az összeg éves szinten 300-400 lakás vásárlását 

jelentheti.. A fiatalok 10 éves időtartamra, legfeljebb 30. életévük eléréséig lakhatáshoz 

jutnak, ott, ahol számukra a munkavállalás lehetőségei adottak. A fiatalok bérleti díj nélkül 

kapják meg a lakást azzal, hogy az ingatlan fenntartása és a karbantartás költségei őket 

terhelik A lakáshasználat pályázat benyújtásával igényelhető. Ezzel egy olyan 

lakáskontingenst kívánunk kialakítani, amely hosszútávon kezelni tudja a gyermekvédelmi 

gondoskodásból kikerülő fiatalok lakáshoz jutását. A Gyermekvédelmi Lakás Alappal 

összefüggő rendelkezések 2012. szeptember 1-jén lépnének hatályba.  

 

    A gyermekvédelmi gyámság bevezetése  

      

    A családjából kiemelt gyermek csak akkor részesülhet valóban gyermekvédelemben , ha 

olyan személy gondoskodik róla, aki teljes joggal és felelősséggel, hivatásszerűen tud 

ügyében eljárni. A gyermekvédelmi gondoskodásban a gyermek környezetében számos 

szakember található, indokolt azonban egy olyan szakember foglalkoztatása, akinek fő 

hivatása - jelenlegi, egyéb feladatainak leépítése mellett - a gyermek érdekének következetes 

képviselete, jogai gyakorlásának elősegítése, véleményének megismerése és arról az ellátást 

nyújtó nevelőszülő vagy gyermekotthon, valamint a hatóság tájékoztatása. Ennek 

bevezetésével egy új jogintézmény, a gyermekvédelmi gyámság jön létre. A gyermekvédelmi 

gyámságra vonatkozó rendelkezések 2013. január 1-jén lépnének hatályba azzal, hogy az új 

szabályokat már a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

    A befogadó szülő jogintézményének bevezetése  

      

    A gyermekek a legnagyobb odafigyelést és szerető gondoskodást családban kaphatják meg, 

ezért indokolt, hogy 0-12 éves gyermekeket - kivéve a tartósan beteg, fogyatékos, 

halmozottan sérült gyermekek - családoknál helyezzék el. Ezzel a jelenlegi gyermekotthoni 

struktúra jelentősen átalakul, nagyobb hangsúlyt fektetve a kamaszkorú és összetett 

problémákkal küzdő gyermekek, fiatalok ellátására, önállóságra nevelésére. 



Ez akkor lehet hatékony, ha a befogadó szülők egy egységes, új foglalkoztatási jogviszonyban 

látják el feladataikat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezért tervezi a befogadó szülő 

jogintézmény bevezetését, amely szolgálati időre jogosít. Ez a változás mintegy 3200 jelenleg 

semmilyen foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkező befogadó szülőt érint. Az új 

szabályozás minden bizonnyal vonzóbbá is teszi majd ezt a hivatást. A befogadó szülői 

jogintézményre és az egységes új nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó 

szabályok 2013. január 1-jétől lépnek hatályba. 

 

    Hiányzás esetén nem jár iskoláztatási támogatás  

      

    A kormány alapelve, hogy a szociális támogatások és a családtámogatások élesen 

különváljanak. Ennek megfelelően érvényesítendő, hogy az iskolába nem járó gyermek után 

családi pótlék kifizetésére ne kerülhessen sor. A tervezet értelmében az 50 tanítási órát 

igazolatlanul hiányzó diák iskoláztatási támogatását ezért a jövőben nem felfüggesztik, hanem 

szüneteltetik, azaz - az eddigi gyakorlattól eltérően -, a támogatást később sem kaphatja meg a 

szülő. A szigorúbb szankciók a gyermekeket és családjukat jobban ösztönzik a tanulmányi 

kötelezettség maradéktalan teljesítésére. 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

Átadták a fürdőbérleteket. 

 
Az önkormányzat által biztosított kétszáz darab fürdőbérletet Borkai Zsolt 

polgármester 2012. május 25-én, pénteken adta át az érintett szervezeteknek. 

 

 
Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület, a Győri Polgári Nyugdíjas Kör Egyesület, az 

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Idősek Klubjai, a Mozgáskorlátozottak Győr-

Moson-Sopron Megyei Egyesülete, a Família Nagycsaládosok Egyesülete, a Nyugdíjasok 

Győri Érdekvédelmi Szervezete, a Szent Anna Otthon és a Camelot Mozgássérült Fiatalok 

Győri Egyesülete vehette át Borkai Zsolt polgármestertől az összesen 200 darab fürdőbérletet, 

amelyet az önkormányzat biztosított számukra a korábbi évekhez hasonlóan. 

 

A polgármester az átadáson elmondta, ma már hagyománynak tekinthető, hogy az 

önkormányzat az időseknek, mozgáskorlátozottaknak, nagycsaládosoknak fürdőhasználati 

lehetőséget biztosít. Az idei évben a bérletek napi kétszeri belépésre jogosítanak. 350 nappal 

számolva ez bérletenként 700 belépés. 

 

A polgármester hozzátette, az elmúlt évek tapasztalata, hogy az önkormányzat ezen 

támogatása nagy segítség a kedvezményezetteknek, és a támogatott szervezetek révén nagyon 

sok embernek nyújt rekreációs, kikapcsolódási lehetőséget. 

 
Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület képviseletében Bári Olga köszönte meg a 

fürdőbérleteket az idősek nevében. Vass Imréné, az Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézmény munkatársa hozzátette, a tizenkét városi idősklubba mintegy 360 ember jár, akik 

ezen lehetőség révén szintén hozzájutnak a bérletekhez. Hangsúlyozta, a fürdőlátogatás 

számukra testi és lelki felüdülést is jelent, közösségi programot, egészségmegőrzést. 

 



2012 az Európai Parlament és a Tanács döntése alapján az „Aktív időskor és a generációk 

közötti szolidaritás Európai Éve”. Európában az idősek növekvő aránya, a krónikus 

betegségek számának emelkedése miatt az egészségben átélt idősödés előmozdítása fontosabb 

mint valaha. Győr ehhez számos programmal járul hozzá, amelynek egyik eleme a 

fürdőbérletek biztosítása. 

 
forrás: infogyor.hu 

 

 

 

Esélyegyenlőségi napok Dabason 

 
A  Kossuth Művelődési Központ, a „Reménysugár” Fogyatékosok Napközi Otthona, a 

Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete és a Mozgáskorlátozottak Inárcsi 

Egyesülete közös programsorozata az esélyegyenlőség megvalósulására szeretné felhívni 

a figyelmet. 

 

2012. május 29. (kedd)  13 óra Séta Értük, Velük! 

 A sétát a Napközi Otthon tagjainak műsora nyitja meg. 

A séta útvonala: 

Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona – Polgármesteri Hivatal, Szent István tér – 

Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona. 

15 óra –  Interaktív beszélgetés 

Szülők, hozzátartozók és szakemberek közös délutánja, a sérült embereket érintő 

jogszabályok, aktualitások, információk tekintetében. 

Helyszín: „Reménysugár” 

Előadó: Gurbai Sándor (Központ a mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány, MDAC) 

2012. május 30. (szerda) 

De: 9 – 11
30

, Du. 13 – 15
30

. 

Nyílt Nap a „Reménysugár” Fogyatékosok Napközi Otthonában 

 A délelőtt folyamán iskolás csoportok, délután pedig egyéni érdeklődőket várunk. Betekintést 

nyerhetnek az Otthon működésébe, a tagok életébe. Egész napos kézműves foglalkozás és 

kézműves mesterség bemutató várja a látogatókat. 

Bejelentkezés: 29/363-324 

2012. május 31. csütörtök, 9 óra – Állatasszisztált terápia  



Az egészséges, beteg és sérült emberek számára jótékony hatást kifejtő foglalkozás. 

Helyszín:”Reménysugár” Fogyatékosok Napközi Otthona 

9 óra – Tanulmány kirándulás 

Vácra, a Cházár András Speciális Szakiskolába és a közeli Veresegyházi Medveparkba. 

 (A 3. nap programjai az Intézmény tagjai számára kerülnek megrendezésre.) 

Helyszínek: „Reménysugár”  Fogyatékosok Napközi Otthona  (Dabas, Kossuth László u. 

1.). 

Elérhetőség: 29/363-324, fogyatekosok.orszagkozepe@gmail.com 

Kossuth Művelődési Központ  (Dabas, Szent István u. 58.), Tel/fax: 29/360-237. 

szervezes@kmkdabas.hu 

www.kmkdabas.hu 

 
forrás: dabasregio.hu 

 

 

 

Már megint nem gondoltak a mozgássérültekre 

 
Miután a BKV átalakította a Széll Kálmán téri forgalmi rendjét, a Pető Intézetbe tartó 

mozgáskorlátozottak és családjaik csak komoly akadályokon keresztül érik el az 

intézetet érintő busz végállomását, s ott ráadásul olyan keskeny járdaszigeten kell 

várakozniuk, amelyen a kerekes székek, babakocsik alig férnek el - írta a Népszabadság. 

 

 

A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetét naponta 130-140 szülő és 

mozgáskorlátozott ember keresi fel, köztük sok olyan család, amely gyermekét viszi oda 

fejlesztésre, óvodába. Ők már január végén, a változás után néhány nappal jelezték, hogy 

nehezebb lett a közlekedés. Makk Ádám, a Pető Intézet kommunikációs igazgatója a lapnak 

elmondta: a BKV egyik illetékese megígérte nekik, hogy legkésőbb májusig a közlekedési 

cég megoldja a helyzetet. Egyelőre azonban semmi sem történt, és az akadálymentesség 

hiánya mindennapos bosszúságot okoz az érintetteknek - írta a lap, amely kereste a BKV-t is 

az ügyben, választ azonban nem kapott. 

Derera Mihály, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Oktatási és 

Távmunka Intézetének igazgatója a Népszabadságnak azt mondta, főváros szerte nagyon 

nehéz kerekes székkel közlekedni, sok gondot okoz például, hogy az alacsony padlós buszok 

nem a menetrend szerint járnak, a metróba nem lehet lejutni, és mindössze öt, 

mailto:fogyatekosok.orszagkozepe@gmail.com
mailto:szervezes@kmkdabas.hu
http://www.kmkdabas.hu/


mozgássérülteket szállító mikrobusz közlekedik a városban, holott tízszer ennyire lenne 

igény. 

forrás: gazdaságiradio.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

 

Speciális nevelési igényű diákok a miskolci múzeumokban 
 

Immár második éve.... 

Immár második éve vesznek részt – széles körű együttműködés keretében – a Martin János 

Szakképző Iskola hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulói heti rendszerességgel 

speciális múzeumpedagógiai foglalkozásokon miskolci múzeumokban és kiállítóhelyeken.  

Május 9-én szakmai találkozót szervezett Marosi Ágnes és Éliás István, a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ koordinátorai a Miskolci Galéria Városi 

Művészeti Múzeumban azzal a céllal, hogy az iskolai és múzeumi szakemberek 

műhelybeszélgetés keretében ismertessék és egyeztessék tapasztalataikat a további hatékony 

együttműködés érdekében.  

 

Lénárt Györgyné igazgatónő „Speciális nevelési igények a Martin János Szakképző Iskola 

tanulói körében” című előadása betekintést engedett a sokrétű pedagógiai munkába, amely 

differenciálásra épített módszertani sokszínűségével a hátrányos helyzetű emberek életesélyét 

tudja növelni. Az előadásból kitűnt, hogy az intézmény nagy hangsúlyt fektet a nyitott 

oktatási környezetre, valamint az együttműködésekre, amelyek sorában előkelő helyet kap a 

múzeumpedagógia is. Lénárt Györgyné igazgatónő azt is bemutatta, miképp is szervezik a 

múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyet Juhász Krisztina kapcsolattartó-tanár aktív 

közreműködése segít.  

 

Az előadást követően a múzeumok és kiállítóhelyek munkatársai számoltak be a csoportok 

fogadásának gyakorlatáról: Sugár Edit a Miskolc Városi Szabadidőközpont, Mikita Gábor és 

Vass Nóra a Színháztörténeti és Színészmúzeum, Molnár György a Teletár, Marosi Ágnes a 

Herman Ottó Múzeum, míg Éliás István a Miskolci Galéria részéről ismertette az eddigi, 

intézményspecifikus tapasztalatokat.  

 

A találkozón az előzmények összegzésén túl a közös munka továbblépési lehetőségei is szóba 

kerültek. A múzeumi szakemberek a következő tanévtől a múzeumi foglalkozásokat szorosan 

beépítik az iskolai oktatás projektjeibe. Ennek érdekében a diákok tanárai és a 

múzeumpedagógusok együtt tervezik meg, hogy melyik projekttémához milyen múzeumi 

tartalmakat tudnak rendelni. A projekttartalmak és az előzmények ismeretében célirányosabb 

lehet a múzeumi kínálat kialakítása, a közösen átgondolt múzeumi foglalkozás hatékonysága 

és ennek eredményeképp az iskolai foglalkozások eredményessége.  

 

A Martin János Szakképző Iskola felajánlotta, hogy olyan szakmai napot szervez a 

múzeumpedagógusok számára, ahol a gyógypedagógus kollégák ismertetik az egyes értelmi, 

testi, érzékszervi és egyéb fogyatékosságok jellemzőit, ezzel segítve a kommunikációt a 

fogyatékkal élőkkel. 

 forrás: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi 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 

 

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


 

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.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110
http://www.meosz.hu/

