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A hajdú-bihari ellenőrzöttek negyven százaléka nem rokkant 

 
 Debrecen. A címben lévő utalás azokra vonatkozik, akik tavaly év végéig rendszeres 

szociális járadékban részesültek (akinek össz-szervezeti károsodása az előző vizsgálat 

alkalmával nem haladta meg a 40 százalékot).                     

                   

 
A tavalyi törvényi változások miatt nekik is ajánlott volt felülvizsgálatra jelentkezni, 

különben idén májustól nem jogosultak semmilyen ellátásra. A felülvizsgálatok javában 

tartanak. Április végéig közülük 424-en kerültek orvos elé, s máris 172 emberről derítették ki, 

hogy nem tekinthető megváltozott munkaképességűnek. Az ő járandóságuk megszűnik. De 

fellebbezhetnek!  

Az első fokú határozatok ellen az érintettek 30 napon belül emelhetnek kifogást 

Év elején megyénkben több mint 11 ezer embernek kellett visszaküldeni egy nyilatkozatot a 

nyugdíjbiztosító igazgatósághoz, ha nem akarta elveszíteni a rehabilitációs ellátást (korábban 

rokkantnyugdíj vagy szociális járadék). Egészen pontosan 10 ezer 846-an kérték a 

felülvizsgálatot. (Mintegy 300-an már emiatt elveszítették a korábbi ellátásukat.) A 

többségnek az előző felülvizsgálaton megjelölt időpontban kell megjelennie a komplex 

minősítést végző bizottságok vizsgálatán. Csak azok kapnak új időpontot, akik felülvizsgálata 

2013. december 31-e után lenne esedékes. A Napló kérdésére a megyei adatokról részletes 

tájékoztatást küldött a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Ebből kiderül, hogy az 

első negyedév végéig 941 megváltozott munkaképességű ember felülvizsgálata történt meg. A 

cikkünk részeként közölt táblázatban ismertetjük ezek eredményét is. Látható, hogy a 

korábban (rokkantsági vagy szociális) ellátásában részesülők jelentős hányada a továbbiakban 

nem jogosult az állami segítségnek e formájára. (A jogalkotónak eleve az volt a célja, hogy 

kiszűrjék a jogosulatlan személyeket, illetve, hogy akit lehet, azt segítsenek munkára alkalmas 

állapotba kerülni.)  

Az aktuális állapot 

A komplex vizsgálat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megyei kirendeltségein 

(Debrecen, Hadházi út 7–9. szám) zajlik. Amennyiben a házi-, vagy kezelőorvos 

járásképtelenséget igazol, a vizsgálatra lehetőség van az igénylő lakhelyén, illetve 

tartózkodási helyén is. Az eljárást firtató érdeklődésünkre részletesen elmondták, hogy 

először az orvosszakértő áttanulmányozza a rendelkezésre álló háziorvosi tájékoztatót, a 

zárójelentéseket, a szakorvosi leleteket és az egyéb dokumentumokat. Ezt követi egy 

tájékozódó jellegű vizsgálat, mely során a szakértő rögzíti a beteg aktuális állapotát. Az orvos 



a rendelkezésre álló diagnosztikai kritériumok figyelembevételével szervrendszerenként és 

betegségcsoportonként megállapítja a részkárosodási értékeket, majd a jogszabályban 

rögzített szakmai szabályok alapján meghatározza az egészségi állapot mértékét. Amennyiben 

a vizsgált személy egészségi állapota 60-31 százalék között van, foglalkozási-rehabilitációs, 

és szociális szakértőt vonnak be. Ők az egyén személyes körülményeit és képességeit, 

valamint a lakókörnyezet munkaerő-piaci lehetőségeit tárják fel. Azok az emberek, akiknek a 

visszavezetése a munka világába még átképzéssel, hosszan tartó rehabilitációval sem oldható 

meg, vagy szociális körülményei akadályozzák a rendszeres foglalkoztatását, továbbra is 

rokkantsági ellátásban részesülnek. 

  

Fellebbezhetnek 

A rehabilitációs ellátásban részesülők különböző munkaerő-piaci, elsősorban állásközvetítői 

és ingyenes képzési szolgáltatásokat vehetnek igénybe.A rokkantsági ellátásra jogosultak 

pénzbeli juttatásának mértékét a hatályos jogszabályok alapján a Nyugdíj-biztosítási 

Igazgatóság határozza meg.A bizottsági javaslatok alapján hozott I. fokú határozatok ellen az 

érintettek 30 napon belül emelhetnek kifogást, a II. fokon született eredményekkel szemben 

pedig a Munkaügyi Bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért. HBN–SZK 

  

Az április végéig elvégzett felülvizsgálatok eredménye 

Korábban szociális járadékban részesült 

• felülvizsgálaton vett részt: 424 

• ellátásra a továbbiakban nem jogosult: 174 

• rokkantsági ellátást kap: 127 

• rehabilitációra utalva: : 123 

Korábban III. csoportos rokkant 

• felülvizsgálaton részt vett: 517 

• ellátásra a továbbiakban nem jogosult: 75 

• továbbra is rokkantsági ellátást kap: 336 

• rehabilitációra utalva: 106 

Megváltozott munkaképesség iránti új igénylők száma: 1210 

• elutasítva: 399 

• rokkantsági ellátásra jogosult: 556 

• rehabilitációra utalva: 266 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

Több száz nyugdíjas bányász demonstrált Komlón 

 

A rokkantosított bányászok korábban megszerzett jogainak visszaállításáért emelte fel 

hangját több száz bányász Komlón. 

Rekkenő hőségben,a bányászhimnusz elhangzása után egy nyílt levél felolvasása,majd 

beszédek vezették be a a Komlói Rokkant Bányászok Szövetsége által szervezett 

demonstrációt.  Az eseményen Polics József polgármester személyesen vette át a tüntetők 

petícióját. A képviselő ígéretet tett ,hogy eljuttatja a címzetteknek,s közben jár az érdekükben. 



Ruda Sándor és Sápi Jenő,a Komlói Rokkant Bányászok Szövetségének vezetői a Városháza 

téren tartott demonstráción elmondták,hogy a megváltozott munkaképességűek ellátásainak 

megváltoztatásáról szóló,még decemberben elfogadott jogszabály közel ezer bányászt hoz 

nehéz helyzetbe,akiknek a jövedelme az eddiginek ¾-vel is csökkenhet,ami az érintettek 

megélhetését fenyegeti. 

 

Polics József a demonstráció kapcsán kiadott közleményben megerősítette,hogy a jelenleg 

zajló átalakítások célja egy olyan racionálisan működő,a foglalkoztatást ösztönző 

ellátórendszer kialakítása,amely csökkenti a rokkantnyugdíjasok kiemelkedően magas arányát 

hazánkban. 

 

Ebben a munkában a kormányzat kiemelt figyelmet szentelt az egykori bányászoknak,akik 

egyedüliként tartották meg a korhatár előtti nyugdíjba vonulás lehetőségét. Emellett 25 év 

földalatti munka vagy ötezer műszak után továbbra is már nyugdíj előtt jogosultak az átmeneti 

bányászjáradékra. 

Az 57 év alatti rokkantnyugdíjasok felülvizsgálatával a cél csupán az,hogy 

kiegyensúlyozottabb nyugdíjrendszer jöjjön létre,amely a munkaerő-piaci aktivitást ösztönzi 

az inaktivitás helyett. 

A demonstrálók vezetői kijelentették,hogy amennyiben nem érnek el eredményt a 

petícióval,akkor tovább folytatják az érdekérvényesítést. 

 
forrás: komloiujsag.hu 

 

 

 

Az özvegyi nyugdíj utalványban is jöhet 

 
A nyugdíjak utalványban történő kifizetését ugyan cáfolta a Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány (MNÜA) és a Nemzeti Üdülési Szolgálat (NÜSZ) Kft., az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma viszont nem. Közleményükben csak azt erősítették meg, 

hogy az áprilisban kiadott nyilatkozatukban leírtak máig érvényesek, az utalványra 

érkező szociális ellátások között nem szerepel a családi pótlék - mindezt 

kormányrendelet szabályozza. 

 
A gyerekek után járó támogatás úgy keveredett a nyugdíjtémához, hogy a Népszabadság 

szombaton azt írta: az MNÜA június 5-én kelt levelében arról tájékoztatta a gyógyszertári 

vezetőket, az új Erzsébet-utalvány szeptember elsejétől a NÜSZ Kft. által kialakított terminál 

segítségével "érvénybe lép". "Az új Erzsébet-utalvány a teljes szociális hálóba való beépítése 

miatt (beiskoláztatási támogatás, családi pótlék, önkormányzati segély és tervezetten a 

nyugdíjak egy része) bővített felhasználhatóságot tesz lehetővé".  

 

A NÜSZ még korábban azt javasolta - olvasható a cikkben -, hogy a családi pótlékot, a 

lakásfenntartási támogatást, a rendszeres szociális segélyt, az átmeneti segélyt és a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást kellene az utalványra folyósítani - mindez összesen 

436 milliárd forintos tétel lenne a költségvetésben. A legnagyobb "falat" a 350 milliárdos 

családi pótlék, ezt egészítenék most ki a nyugdíjak egy részével. Az MNÜA és a NÜSZ 



hétvégén közös közleményben jelentette ki, hogy a Népszabadság által idézett elektronikus 

levelet nem a Kft. írta, és nem az általuk használt levelezőszerverekről küldték ki. 

 

Egy szakértő lapunknak úgy fogalmazott: "nem zörög a haraszt...". Azt ő sem tartotta 

elképzelhetőnek, hogy az öregségi nyugdíjakat utalvány formájában fizessék ki, de más 

ellátás "simán belefér" a kormány koncepciójába - tette hozzá.  

 

Az Erzsébet-utalványt jelenleg munkavállalók kaphatják: ez olyan 5 ezer forintos jegy, amit 

hideg és meleg élelemre lehet költeni a szerződött boltokban. A teljes igazsághoz tartozik, 

hogy a szociális államtitkárság egyelőre valóban elvetette azt a tervet, hogy készpénz helyett 

utalványban adják a családi pótlékot, ám Giró-Szász András kormányszóvivő nemrég úgy 

fogalmazott: "a téma még nem került le a napirendről, folyamatosan bővülhet ez a dolog, 

tárcaközi egyeztetések folynak, és a megfelelő tárcák folyamatosan monitoringozzák a 

területet".  

 

Hozzátette, a kérdés hátterében az áll, hogy a kormány az elmúlt időszakban többször is 

konzultált az állampolgárokkal ebben az ügyben, és "hihetetlen nagy", 90 százalékot 

meghaladó arányban az emberek azt a választ adták, hogy - a visszaélések miatt - kifejezetten 

szeretnék, ha a szociális ellátások kifizetése szigorú feltételek alapján, és ha lehet, nem 

pénzben, hanem egyéb módon történne.  

 

Az alaptörvény szerint "Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális 

biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül 

bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott 

támogatásra jogosult". A támogatás pedig jogosultsági feltételek alapján megállapítható, 

adható juttatás, vagyis ez egybecseng Giró-Szász szavaival. Ma már a korhatár alatti és 

rokkant nyugdíjasok sem nyugdíjat, hanem szociális ellátást kapnak. Vagyis, ha a 

kormányszóvivő szavait komolyan vesszük, az alaptörvényben felsorolt hozzátartozói- és a 

korhatár alatti ellátások kifizetése a jövőben utalvánnyá alakulhat. 

 

Hazugságok kormány módra 

 

Pró: A jelenlegi nyugdíjrendszer legalább 30 évig fenntartható, nem lesz új modell. (Orbán 

Viktor) 

Kontra:2012 közepére derülhet ki pontosan, hogy a nyugdíjrendszert milyen módon alakítja 

át a kormány. (Selmeczi Gabriella) 

 

Pró: A nyugdíjkasszát továbbra is ki kell egészíteni a központi költségvetésből. (Orbán 

Viktor)  

Kontra: Az állami nyugdíjalap nem fizethet több nyugdíjat, mint amennyit beszed. (Orbán 

Viktor) 

 

Pró: A kormánynak meg kell szüntetnie a rendvédelmi dolgozók korkedvezményes szolgálati 

nyugdíját, a kedvezmény visszavonása csak az 57 év alatti rendőrökre, tűzoltókra, vám- és 

pénzügyőrökre, határőrökre, büntetés-végrehajtási dolgozókra vonatkozik, a bányászokra, 

vegyészekre, zenészekre nem. (Lázár János) 

Kontra: A parlament megszüntette a korhatár alatti nyugdíjakat, többek között a 

korkedvezményes- és bányásznyugdíjat, és a művésznyugdíjat. 

 
forrás: nepszava.hu 
 



 E-kommunikálás fogyatékkal élőknek 

 
„A fogyatékosság befolyásolja a kommunikálás, kapcsolatteremtés módját” – ezt 

hangsúlyozza a Romániai Mozgássérültek Egyesülete (AHNR) aradi fiókjának tavaly 

októberben finanszírozásra javasolt pályázata, melynek témája: E-kommunikálás.  

 

A projekt súlyosan és közepesen sérült, idegrendszeri fogyatékkal élő személyekhez – főként 

fiatalokhoz – szól. Amint az elnevezése is sugallja, fő célja az, hogy ezeket az esetek döntő 

többségében halmozottan fogyatékos személyeket (legtöbbjük nem ismeri a betűket) 

bevezesse az internet-felhasználás rejtelmeibe, ezáltal kitágítsa látókörüket, bővítse 

kommunikációs, kapcsolatteremtő lehetőségeiket. 

 

Jäger Katalin, az aradi AHNR-fiók elnöke, az országos egyesület főtitkára örömmel újságolta, 

hogy ötletüket szinte azonnal felkarolta az aradi Rotary Klub (elnöke dr. Alexandru Pop), a 

németországi Alzenau Rotary Klubja, amellyel Gerd Buttner úr közvetítésével igen jó 

kapcsolatot sikerült kialakítaniuk az évek során, valamint a stuttgarti URSe.V Alapítvány a 

Kunstler-házaspár (Reinhart és Elisabeth) és Cornelia Deyhle révén. Az AHNR 

projektpartnere az Aradi Fejlesztési és Közellátási Igazgatóság (igazgató Stark Erika), a 

szentannai Ana Ilica és a németországi Wolfgang Kriesemer. Az említett civilszervezetek, 

intézmények és magánszemélyek azonban nemcsak felkarolták a projektet, hanem anyagilag 

is támogatták célkitűzéseinek megvalósítását. Ennek eredményeként sikerült megvásárolniuk 

a pályázat beindításához elengedhetetlenül szükséges hét darab számítógépet (karácsonyi 

árleszállításkor!), jelenleg folyamatban van a speciális asztalok kivitelezése. 

 
A projekt célcsoportját 16 Aradon, Fenlakon, Szentannán, Székudvaron és Vladimirescun élő 

fogyatékos személy alkotja (mindegyiket elkíséri a gondozója, legtöbbjük esetében 

valamelyik szülőről van szó, sőt, nekik is alkalmuk lesz megtanulni a számítógép-kezelést). 

 

A 16 személyt négy, egyenként négytagú csoportba osztották be. Az oktató egyáltalán nem 

könnyű feladatkörét Jäger Katalin vállalta magára, aki majd húsz év alatt nagy jártasságra tett 

szert a számítógépes világban. 

 

– Projektünknek nincs szigorúan vett lefutási ideje, hisz javarészt súlyosan fogyatékos 

személyekről van szó, akik nagyon nehezen fogják elsajátítani a számítógép kezelés, az 

internet-használat fortélyait. Nem sürgetjük őket, viszont szeretnénk, hogy előbb-utóbb 

megbarátkozzanak a számítógéppel, ami segíteni fog nekik a kapcsolatteremtésben, újabb 

ablakok nyílnak meg a világra, új barátokat találhatnak… A billentyűzet betűire apró képeket 

ragasztunk. A képeken az adott betűvel kezdődő állat, gyümölcs, tárgy látható, ez segíti majd 

a tanulókat a billentyűzet használatában – magyarázta lelkesen a leendő oktató. 

 

A tulajdonképpeni oktatás a jövő héten indul be a fiókegyesület Plevnei tér 1. szám alatti 

székhelyén. 

 

Kívánunk sok sikert és még több türelmet a nemes cél megvalósításához. 

 
forrás: erdely.ma 

 

 

 

http://www.erdely.ma/jotekonysag.php?id=120170&cim=e_kommunikalas_fogyatekkal_eloknek


Nem a BKV szívat, hanem a rendszer 

 
Fizetniük kell az utazásért a fogyatékkal élők kísérőinek - amennyiben egyedül veszik 

igénybe a szolgáltatást.  Az édesanya háborog, a közlekedési vállalat hárít, és magyaráz. 

Nem jogosult az utazási kedvezményre, ezért nem szolgáltak ki egy fogyatékkal élő gyerek 

édesanyját csütörtökön a Móricz Zsigmond körtéri bérletpénztárban. Katalin a BKV-

figyelőnek küldött levelében azt írja: kisfia magasabb összegű családi pótlékra jogosult, és 

fogyatékossága miatt csak kísérővel tud eljutni az iskolába, illetve a haza utat is csak 

segítséggel tudja megtenni. 

Eddig az asszony ingyen kísérhette gyerekét a BKV járművein, tegnap azonban közölték vele: 

nem veheti igénybe a hatósági igazolvány alapján kiállított nyugdíjas bérletigazolvány 

nyújtotta kedvezményt. Az indok egyszerű: a fogyatékos személy kísérőjének - amennyiben 

egyedül utazik, - a többi utashoz hasonlóan fizetnie kell a szolgáltatásért. Katalin értetlenül áll 

a szabályozás előtt. 

„Ha iskolába menet a "kísérés idejére" kedvezményt biztosít a BKK (Fővárosi 

Önkormányzat), akkor amíg az iskola tart, meg kell-e várjam a gyermeket a helyszínen (az 

iskola előtt, hiszen bent nem tartózkodhat napközben szülő), mert önálló életvitelre képtelen, 

állandó kísérőre szoruló fogyatékos személyről van szó, vagy pedig vásároljak teljes értékű 

bérletet, melyet akkor kell igénybe venni, amikor nem a gyermekkel utazom? Ez esetben - 

természetesen - az egész kedvezmény csak szemfényvesztés: hiszen a gyermeket reggel 

iskolába kell kísérni, onnan hazajönni, majd tanítás végeztével ismét érte menni, majd 

hazakísérni" – panaszolta Katalin. 

 

Visszaélésektől tart a BKK 

 

Megkerestük a Budapesti Közlekedési Központot (BKK), hogy választ kapjunk az édesanya 

kérdésére, illetve, hogy megtudjuk, mégis mi értelme így a kedvezménynek. 

Közleményükben azt írják: a Kormányrendelet előkészítésekor folytatott egyeztetések során 

feltették a kérdést a jogalkotónak, hogy nem kívánja-e támogatni például a szülő iskolából 

történő hazautazását, illetve a gyermekért történő utazást. Azonban a jogalkotó véleménye 

szerint a szabályozás ebben a formájában megfelelő, ugyanis kizárólag csak a kíséret idejére 

kívánják nyújtani ezt a kedvezményt. 

 

Hozzáteszik: „a jelenlegi technikai viszonyok között meglehetősen nehéz is lenne 

meghatározni, ellenőrizni helyi közlekedésben, hogy például nem munkába járáshoz 

használja-e a kísérő a kedvezményt, vagy a kíséret után ténylegesen hazautazás miatt 

használja-e az adott járművet. Ennek következtében gyakorlatilag az egész város ingyenesen 

közlekedne, arra hivatkozva, hogy épp MÁK-igazolványos, kíséretre szoruló személyért 

utazik. Bármilyen megoldás csak visszaéléseket szülne, és/vagy indokolatlanul zárna ki 

személyeket abból, hogy kísérhessék a gyermeket, díjmentesen". 

 

A közlekedési vállalat hangsúlyozza: pusztán csak azért, mert Katalin magasabb összegű 

családi pótlékban részesülő gyermeket nevel, nem jogosult a nyugdíjas kedvezményre. 

„Elképzelhető, hogy például aktív álláskeresőként volt korábban jogosult, vagy 

rokkantnyugdíjasként, és ezen jogosultságát időközben elvesztette" - magyarázzák. 

 

http://bkvfigyelo.postr.hu/semmit-sem-er-a-kiseroknek-jaro-kedvezmeny
http://bkvfigyelo.postr.hu/semmit-sem-er-a-kiseroknek-jaro-kedvezmeny


A BKK szerint az asszonynak nincs más választása, mint megvásárolni a teljes árú bérletet – 

amennyiben egyéb kedvezményre nem jogosult. 

 
forrás: hir24 

 

 

15 éves a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ 

 
Tanév végi ünnepi rendezvényre gyűltek össze a gyerekek, szüleik és pedagógusaik 

pénteken délelőtt a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ Béke utcai 

épületébe. 

A gyógypedagógiai intézmény fennállásának 15. évfordulóját ünnepli. Szita Károly 

polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik erős hivatástudattal mindent megtesznek 

azért, hogy a sérült gyermekek is kibontakoztathassák a bennük rejlő kincseket. 

 

Hiánypótló köznevelési intézményként a súlyosan fogyatékos gyermekek ellátására 

szakosodott az 1996-ban alakult Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ. A 

szervezet 15 éve azoknak a gyermekeknek az ellátását biztosítja, akik integráltan, illetve 

hagyományos gyógypedagógiai intézményekben kevésbé fejleszthetők. 

 

- 15 év nagy idő egy szervezet életében, a fennmaradás pedig igazolja a központ 

létjogosultságát. Ezt különösen azok a szülők érzik, akik a Napsugár pedagógusaira bízták és 

bízzák gyermekeiket, s a központban dolgozók szaktudásában, emberségében, szeretetében 

reménykednek, amikor gyermekeik fejlesztéséről van szó - mondta ünnepi köszöntőjében 

Szita Károly. 

 

Kaposvár polgármestere köszönetet mondott azért az áldozatos segítségért és támogatásért, 

amellyel a központ pedagógusai sok családnak segítettek elfogadni, hogy egy sérült gyermek 

is épp olyan értékes, mint bármelyikünk. 

 

Szita Károly megköszönte a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének, hogy 

intézmény-fenntartóként lehetővé teszik a sérült gyermekek gyógypedagógiai fejlesztését. Az 

intézménybe a 2011/2012 tanévben több mint 80 gyermek jár. 

 
forrás: kapos.hu 

 

 

 

Esélynap az elfogadásért a diszkrimináció ellen - Iskolai program 2012. június 

12. 

 
Célja: Az esélyegyenlőség szemléletét segítő közösségi program az általános iskolás 

gyermekek számára. Szemléletformáló foglalkozások keretében a fogyatékos társaink 

élethelyzetének a megismerése, családórák az egészséges családról, a felelős 

párkapcsolatról. 

 

Pedagógusok számára tájékoztató előadások: 

Családi életre nevelési program tapasztalatairól 

Sajátos nevelésű gyermekek a közösségben 



Egyenlőbánásmód hatóság tapasztalatai elsősorban az gyermekek oldaláról 

A program szervezője: Esélyház (Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület) 

Együttműködő szervezetek: 

SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 

SINOSZ Bács-Kiskun Megyei egyesülete 

Vakok és Gyengénlátok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány 

Bács-Kiskun Megyei Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Kecskemét Széchenyiváros Közösségépítő Egyesület 

Kecskeméti Módszertani Központ Autizmus Centrum 

Kinder Ovi 

SZOVAL Móra Ferenc Általános Iskola és óvoda 

SZOVAL Arany János Általános Iskola 

A program helyszíne: Damjanich János Általános Iskola Kecskemét, Cserhát út 1. 

A programban részvevő iskolák: Az Önkormányzat által meghatározott oktatási intézmények 

A program időtartama: 6 óra 

8.30 órától – 10.30 óráig: 

Családórák diákoknak: (7-8.osztály) Szerelem, felelős párkapcsolat 

Vezetik: Kecskemét Széchenyiváros Közösségépítő Egyesület munkatársai 

2x45 perc egy csoportnak, egymás után 3 csoport, forgó rendszerben 

A család értékét hirdetjük „Boldogabb családokért” családi életre nevelés programunkban. 

A „család-órák”-on a gyermekek/diákok – életkori sajátosságaiknak megfelelően – hiteles és 

megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kapnak a következő témákba: 

A házasságra való felkészülés, a házastársi elköteleződés és hűség, az egymásért való közös 

felelősségvállalás. 

A felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás, és az arról való kommunikáció 

elősegítése. A szexualitás helye véleményünk szerint egy kölcsönösen hűséges, élethosszig 

tartó kapcsolatban van, melyet mi házasságnak nevezünk. A szüzesség, az önuralom és 

lemondás értékét hangsúlyozzuk. Ez AIDS-prevenciónak is tekinthető. 

A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka, nagy öröm forrása két, egymáshoz szeretetben 

elkötelezett ember számára. Fontos kiemelni azonban, hogy benne foglaltatik az élet 

továbbadásának lehetősége is. Az abortusz-megelőzés során az élet tiszteletét, az 

életvédelmet, a magzatvédelmet hangsúlyozzuk. Hisszük és valljuk, hogy az emberi élet érték 

a fogamzás pillanatától a természetes halálig. 

A gyermek – ajándék, férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése, gyümölcse. 

Az emberi élet a legnagyobb csoda című, magzati életet bemutató filmrészlet 

10.30 - 11.00: 

Szemelvények a roma kultúrából 

Versek, mesék és táncok bemutatása a gyermekek, fiatalok előadásában a Roma-magyar diák 

kulturális fesztiválon bemutatott előadásokból. 

11.00 - 12.30 

Esélyegyenlőségi szemléletformáló gyakorlatok 

Fontosnak tarjuk, hogy a diákok, gyermekek saját maguk is átéljék a fogyatékkal élő társaik 

élethelyzetét, nagyobb szolidaritást és odafigyelést tanúsítsanak irányukban. 

„Jelnyelvi játékok” együtt a diákokkal 

Vezetik: SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 

SINOSZ Bács-Kiskun Megyei egyesülete 

"Esélyegyenlőségi Szemléletformáló Akadálypálya” kipróbálása 

Vezetik: Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány 

Mozgáskorlátozottak Bács-kiskun Megyei Egyesülete 



„Vakvezető kutyás bemutató Berci kutyával” 

Bemutatják: Vakok és Gyengénlátok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

11.30 - 14.00 

Pedagógusoknak szóló előadások: 

Családi életre nevelési program tapasztalatai 

Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes 

Kecskemét Széchenyiváros Közösségépítő Egyesület szakmai felelőse 

Roma népszokások pedagógusoknak 

Szűcsné Lakatos Magdolna gyermekvédelmi felelős 

BELOVA 

Sajátos nevelésű gyermekek a közösségben 

Lévai Jánosné Esélyház vezetője 

Szeleczki István intézményegység vezető 

Kecskeméti Módszertani Központ Autizmus Centrum 

Egyenlőbánásmód hatóság tapasztalatai 

Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun Megyei Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa 

 
forrás: kecskemet.hu 

 

 

 

Parafónia és barátai – koncert a BFZ próbatermében 

 
A Parafónia Zenekar szombati hangversenyének a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) 

óbudai, Selmeczi utcai próbaterme ad helyet. A több mint 10 éve létező együttesben 

értelmileg sérült gyerekek muzsikálnak. Két sikeres fiatal zenész, Kállai Ernő hegedű- és 

Balázs János zongoraművész lép fel a jótékony célú műsorban. 

 

(MTI) – A Parafónia Zenekar több alkalommal fellépett a Budapesti Fesztiválzenekarral, ők 

most csak a helyet adják – jegyezte megErdődy Orsolya igazgatóhelyettes, de az egyik 

koncertjük bevételére számíthat az együttes, amelyet szombaton is Fabényi Réka vezényel.  

     

Az első elterjedt zenepedagógiai és zeneterápiás módszer, amelyet értelmi fogyatékos 

gyermekek fejlesztésére is alkalmaztak, a német zeneszerző, Carl Orff nevéhez fűződik. A 

fejlesztés az ütőkről a dallamhangszerekre is kiterjedt, a Parafónia muzsikusai hagyományos 

kotta helyett színes korongok alapján muzsikálnak például szóló és basszus citerán, furulyán, 

metallofonon. Az 12 tagú együttes 13 féle speciális hangszeren játszik. 

     

Kállai Ernő hegedűművész Itzhak Perlman tanítványa, április közepén adta mesterdiploma 

koncertjét a New York-i Juilliard School of Music Paul termében. 

 
Kállai Ernő kiskorától a zene közelében élt, zenészdinasztiában nevelkedett, édesapja híres 

cigányprímás. Kállai Ernő tanulmányai részeként koncertlehetőségeket kapott az Egyesült 

Államokban. 2008-ban megnyerte a Juilliard háziversenyét, a gálakoncerten a Carnegie 

Hallban játszhatott egy valódi Stradivarin. Addig, amíg a Juilliard diákja volt, egy Guarneri 

hangszert használhatott. 2011-ben a New York-i Filharmonikusokkal lépett fel. 

     

A Hungarofest Klassz Tehetségek programjának támogatottja, ifjú Balázs János a koncert 

másik közreműködője. A 2011-es budapesti Nemzetközi Liszt Zongoraverseny harmadik 



helyezettje néhány héttel később elnyerte a Junior Prima-díjat is. Számos mesterkurzust tart 

itthon és külföldön, 2011-től a Felsőörsi Zenei Szakkollégium klasszikus zongoraszakának 

vezetője. 

 
forrás: kultúra.hu 

 

 

A jó könyv titka 

 
Keszthely - Böszörményi Gyula gyermekkönyveket ír, de azt mondja, soha nem úgy áll 

neki egy kötetnek, hogy az a legifjabbaknak készül. Szerinte legfontosabb maga a 

történet, hogy az érdekes legyen. 

 

A Fejér György Városi Könyvtárban író-olvasó találkozó keretében találkozott minap a 

gyerekekkel, akik számos kérdéssel ostromolták. Alaposan kivesézték a történeteit; gyorsan 

kiderült, hogy jól ismerik, s kedvelik a regényeit, azok szereplőit. Adódott is a kérdés: Vajon 

mi a titka a jó gyermekkönyvnek? 

- A titka nem más, mint az, hogy nem gyermekkönyvet írok, hanem egyszerűen csak könyvet. 

Nem választom szét a gyermek és felnőtt irodalmat - fogalmazott a József Attila-

díjas Böszörményi Gyula. - A kollégáimmal már nagyon sokszor átbeszéltük a kérdést, s 

mindig arra jutottunk: a lényeg, hogy a könyv története ami szólhat akár manókról, 

sárkányokról, tulajdonképpen bármiről egyedi és érdekes legyen. A másik titok, hogy a 

gyerekeket nem kell, nem szabad butának nézni. Ők emberi lények, akik épp most fedezik fel 

a világunkat és mindenre kiváncsiak. Ebben az életkorban dől el, milyen emberré válnak. 

Szerepet játszanak a könyvek, a filmek - nem mindegy, mit adunk a kezükbe irodalom címszó 

alatt. 

- Nem a piacra, hanem a gyerekekre kell figyelni. Rájuk erőltetni pedig semmit nem szabad. 

Jómagam imádtam a Winnetou és Verne regényeket, de ezen kötetek tartalma már nem a mai 

gyermekek világa. Számukra lassúak e történetek, a mai világ elképesztően felgyorsult. E 

 
Böszörményi Gyula mozgássérült író, kedvelt gyermekregények szerzője dedikálta a minap a műveit a keszthelyi könyvtárban (Fotó: Sámel 

József) 



változást magamon is érzem, ha előveszem a régi, imádott Delfin könyveket, rögtön azt 

érzem, hogy ez már nem ugyanaz a világ. Fontos lenne, hogy kicsit lassítsunk... 

Böszörményi Gyula egyebek között a Gergő, illetve Zsófi meseregény sorozatával vált 

ismertté. De más irodalmi területen is dolgozik. 

- A kassai Thália Színház március 15-én mutatta be a Gergő és az álomfogó című musicalt. 

Szeretnénk, ha az előadás Magyarországra is átjönne. Az Ünnepi Könyvhétre jelenik meg a 

Lúzer Rádió, Budapest! című kötetem, mely kacagtató történet, Szőnyi 

Gergely grafikusművész Rejtő-képregényeket idéző illusztrációival. Forgatókönyvet is írok 

egy francia-magyar-izraeli koprodukcióban készülő rajzfilmhez, melynek főhőse bölcs 

Salamon király. 

 
forrás: zalaihirlap.hu 

 

 

Félnek, hogy elvesztik munkájukat  

Székesfehérvár - A mozgássérültek, fogyatékkal élők hosszú évek óta romló 

életkörülmények között próbálnak talpon maradni, helyt állni, sőt, dolgozni is. A 

megváltozott munkaképességű emberek helyzete most még bizonytalanabbá vált.  

 
Számos jogszabályi változást jeleztek előre az elmúlt időszakban, azok tartalmáról azonban az 

érintettek egyelőre mit sem tudnak. A legrosszabb a bizonytalanság - fogalmazta meg Varga 

Szabolcs, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületének (LÁRKE) alelnöke, jogásza. 

A vak fiatalember azonban nincs egyedül ebben a nehéz helyzetben, egészséges 

munkatársainak épp úgy új feladatot, megélhetést biztosító forrást kell keresnie, mint 

Szabolcsnak.  

- Korábban az állam támogatta a megváltozott munkaképességűek bérének, járulékainak száz 

százalékát, ezt most megvonja tőlünk, s így június 30-án megszűnik a székesfehérvári 

egyesületnél és a kiállításon dolgozó több mint tíz ember munkája. Persze ez nem csak 

bennünket, hanem minden megváltozott munkaképességű embert érint, éljen bármilyen 

fogyatékossággal, rokkantsággal is - mondta  Varga Szabolcs. - A legborzasztóbb az, hogy a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvény módosított  tervezetének 

híre már egy ideje a köztudatban van, nem tudjuk azonban, hogy pontosan mit tartalmaz, mire 

számíthatunk, mit remélhetünk - mondta Varga Szabolcs. Megjegyezte, felsőfokú 

végzettségű, több idegen nyelvet is beszélő fiatalként talán jobb esélyekkel pályázik a 

munkaerő piacán, mint egy egészséges, de már veszélyeztetett korban lévő kollégája. 

Ugyanakkor mégis tart a jövőtől. Hiszen - mint kérdezi - hol keletkeznek állások? S hol 

lesznek olyan munkahelyek, ahol egy látássérültet is foglalkoztatnak majd? 

 

- Jogász végzettségű vagyok, beszélek angolul, németül, s valamelyest spanyolul is. Az 

önéletrajzomban ezt hangsúlyozom. Az nincs benne, hogy vak vagyok, hiszen ez az én 

problémám, nem pedig a munkáltatóé. Ha mégis eljutok egy állásinterjúig, ott a legtöbb 

esetben azzal utasítanak vissza, hogy nincs olyan dolgozó, aki tudna kísérgetni a folyosón a 

mosdóig vagy épp a kijáratig. De hiszen nincs is szükségünk rá! Ha felvesznek egy 

munkahelyre, gyorsan megtanuljuk, mi hol található, megtanulunk közlekedni, s ellátjuk 

feladatunkat legjobb tudásunk szerint. Sokan az ismeretlen, az információ hiánya miatt nem 

fogadják a látássérülteket - mondta a jogász. Varga Szabolcs kiemelte, a megváltozott 



munkaképességű emberek járandóságának módosítása, az arra jogosultak körének ellenőrzése 

bizonyára fontos feladat, ugyanakkor a tájékoztatás még szükségesebb lenne.   

- Csupán abban bízunk, hogy mind több cég, vállalkozás  indul el a társadalmi 

felelősségvállalás útján, s foglalkoztat megváltozott munkaképességű dolgozót  - mondta. - A 

rehabilitációs járulék megtakarításával a cégek is nyernek, s a megváltozott munkaképességű 

emberek is, akiket megismerhetnek a munkáltatók,  a megmaradt képességeiket pedig 

megfelelő munkakörülmények között kamatoztathatják. 

Ma délelőtt 10 és 12 óra között az Alba Plázában HelloWork címmel mutatja be Szántó János 

projektvezető a látássérültek számára kifejlesztett akadálymentes álláskereső portált, s annak 

lehetőségeit. Képet kaphatunk a tervezett jogszabályi változásokról, Heresznyi Zoltán pedig 

Munkába álltam! címmel tart beszámolót a munkakeresés során átélt tapasztalatokról. 

forrás: fmh.hu 

 

 

 

Tiltakoznak a felülvizsgálat ellen 

 
Tiltakoznak a járványos gyermekbénuláson átesett betegek az ellen, hogy felülvizsgálják 

őket, és csökkentsék vagy elvegyék az ellátásukat – közölte a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületének Országos Szövetsége (MEOSZ). 

A betegség túlélői ezenfelül szakszerű egészségügyi ellátást, a rehabilitációs kapacitások 

bővítését, megfelelő intézményi beteggondozást szeretnének. Ezzel együtt „a hatékony és 

egységes fellépés érdekében” a betegek külön szekciót is alakítottak a MEOSZ-on belül – 

emelték ki. 

Kifejtették: a mostanra sikeresen felszámolt betegség utolsó nagy hulláma 1950 és 1959 

között szedte áldozatait szerte a világban, így Magyarországon is. A kéz-, láb- és 

légzésbénulást okozó betegség miatt sokan kerekes székbe kerültek, a legsúlyosabb betegek 

vastüdőben éltek-élik le az életüket. Országszerte nagyjából négyezer embert érint a betegség, 

többségük 53-62 éves. A MEOSZ nem érti, hogy sokukat miért kell most felülvizsgálni, 

amikor – mint írták – állapotuk végleges státuszú, a betegség okozta egészségkárosodás 

súlyossága pedig eddig nem volt kérdéses. 

 

Az Országgyűlés tavalyi döntése értelmében a megváltozott munkaképességű emberek 

ellátási rendszerében 2012. január elsejétől nem állapítható meg rokkantsági nyugdíj, baleseti 

rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék és átmeneti járadék, 

helyüket a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás vette át. 

 

Rehabilitációs ellátást azok kapnak, akik a korábbi besorolás szerint a 3. kategóriába 

tartoztak, vagyis a legkevésbé súlyos károsodással élnek, és 57 évnél fiatalabbak. Ebből a 

körből próbálják meg kiszűrni az indokolatlanul leszázalékoltakat, illetve azokat, akik még 

képesek dolgozni. Ez a kör idén megkapta a rokkantsági felülvizsgálatra való felszólítását. 

Aki ezt elmulasztja, annak a rehabilitációs ellátását megszüntetik. 

forrás: mno.hu 



A férfi, aki vakon lett aikidómester 

 
A magyar HBO gyártásában újabb meglepő dokumentumfilm készült, ezúttal a magyar 

Zatoichinak is nevezett, vak fekete öves aikidómesterről, Németh Vilmosról. A Fehér 

kard több mint portréfilm, a látássérültek társadalmi helyzetéről, elkeserítő 

szélmalomharcairól ad érzékletes képet. Az interjú a Magyar Nemzet szerdai számában 

megjelent cikk bővített változata. 

 
– Mit gondolt először, amikor megkeresték, hogy filmet készítenének az életéről? 
– Nagy megtiszteltetés volt számomra a felkérés. Tóth Péter Pál rendező keresett meg az 

ötlettel, de mielőtt igent mondtam, sokat beszélgettünk. Nem akartam elvinni a történetet a 

nagy magyar keserűség irányába. Nem tartom magam fogyatékosnak. A filmben is 

elmondom, hogy szerintem az igazi fogyaték a szeretet hiánya. Azt szerettem volna 

megmutatni ezzel a filmmel, hogy bármilyen helyzetbe is kerül az ember, ha van benne 

akarat, szív és élet, akkor fel lehet állni belőle. Amikor tizenhat éves koromban megvakultam, 

édesanyám azt mondta nekem: „nem az a szégyen, ha elbukunk, hanem az, ha nem tudunk 

felállni”. 

 
– Nehezebb volt elfogadni a sorsát úgy, hogy látónak született? 
– Aki látott és megvakult, az felfogja, hogy mit vesztett, de van elképzelése a világról. Aki 

sosem látott, nem tudja mihez hasonlítani a veszteségét, de a világról alkotott képe sem lehet 

olyan teljes. Mindezek ellenére természetesen hatalmas tragédia 16 évesen megvakulni. A 

filmesek is meghökkentek, amikor azt mondtam nekik, hogy mára óriási ajándékként tekintek 

az állapotomra: én igenis látok, látom a világot, legfeljebb nem nézem. Megtanultam másképp 

érzékelni a környezetemet, és nem megyek el olyan dolgok mellett, amit látóként sosem 

vettem észre. Ákost egyébként nagy kedvencemnek tartom, a látásom elvesztésének 

folyamatában nagyon sokat segítettek a versei. Normális, hogy az ember ekkor befelé fordul, 

ebben volt számomra nagy segítség az ő költészete. Emellett a taoizmusból merítettem, 

például Lao-ce munkásságából. 

 

– Úgy tudom, ön az egyetlen vak fekete öves aikidómester a világon. Hogyan tudta 

elsajátítani ezt a harcmodort? 
– Már nem én vagyok az egyetlen, hallottam valakiről Angliában, aki szintén fekete öves, és 

dan-fokozatokban már előrébb tart, mint én. Egyébként az én esetem nem olyan egyedi 

külföldön, mint itthon: találkoztam például egy olasz nagymesterrel, aki féllábú volt, a 

falábával küzdött; a japán mesterek pedig egyáltalán nincsenek megütközve a vakságomon. A 

fogások elsajátítása látás nélkül sokkal nehezebben ment ugyan; mindent le kellett 

tapogatnom, hogy tudjam, hogyan kell csinálni a gyakorlatokat. De egy idő után a 

mesteremnek, Verebics Antalnak is annyira természetes volt az állapotom, hogy többször meg 

is feledkezett róla. 

 

– Többször elhangzik a filmben, hogy növekszik a támadást elszenvedő vak emberek száma. 

Tényleg így van? 
– Sajnos igen. Már nincs betyárbecsület, a vak ember sem érinthetetlen többé. A vak emberek 

ráadásul nem tudnak személyleírást adni, így az esetek többsége felderítetlen marad. 

 

– Ezért vállalkozott arra, hogy sorstársait is önvédelmi technikára tanítja? 
– A Fehér kard több mint technikák halmaza. Hidat szerettem volna teremteni a látók és a 

nem látók között. A vakok többsége mostanra tart a látóktól, akik pedig nem tudnak mit 



kezdeni a nem látókkal. Nem tanultunk meg egymás mellett élni. A Fehér kard nemcsak 

technika, hanem filozófiai rendszer is. Mert az én feladatom nemcsak az, hogy megtanítsam, 

hogy tekerjenek le egy támadó kezet magukról, hanem hogy elhiggyék, vakságukkal nem ért 

véget az életük. Jelenleg sajnos nincsenek támogatóink, és még teremgondjaink is vannak. 

 
– Mit szól ahhoz, hogy a magyar Zatoichinak nevezik? 
– Az emberre ragasztanak címkéket, de én Németh Vilmos vagyok. Zatoichi legenda, 

tévésorozatok, mozifilmek szereplője. Én pedig azt mondom, minden legenda annyit ér, 

amennyit megvalósítunk belőle. Én küzdök a vakokért, a vakvezető kutyák 

esélyegyenlőségéért, a vakok iskolai tananyagainak bővüléséért. Most végzek a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem jogi karán, s úgy végeztem el az öt évet, hogy alig volt tankönyv, 

amiből tanulhattam. De gondot okoz például a tananyag mellett a megfelelő 

felolvasószoftverek beszerzése is, amelyek nagyon drágák, és állami támogatásuk itthon 

elenyésző. Zlinszky János professzor úr, volt alkotmánybíró nevét külön is kiemelném, aki a 

Pázmány jogi karán tanított, és sokat segített nekem. Aminek még örülök, hogy néhány 

általános és középiskolába már meghívtak, hogy tartsak előadást a vakok életéről. Az egyik 

előadásom végén a gyerekek írtak néhány sort a benyomásaikról. Sokan írták, hogy mostantól 

teljesen másképp tekintek a vakokra. 

 

– Hagyjuk akkor a címkéket. Hogyan határozza meg önmagát? 
– Én egy egyszerű vak srác vagyok, aki teszi a dolgát. Szerencsére egyre többen leszünk, de 

még mindig nagyon kevesen vagyunk. Már húsz éve, hogy édesanyám meghalt, de nagyon 

szeretnék az emléke előtt tisztelegni. A fekete övet is csak azért szereztem meg, mert ha ott 

van az öv a derekadon, akkor az emberek elhiszik, hogy tudsz. De az öv is csak szimbólum, 

semmi több. Hogy Bruce Lee-t idézzem: hordhatsz a derekad körül bármilyen színes övet, ha 

nincs mögötte tudás, akkor csak arra jó, hogy a gatyádat tartsa. Kétszer támadtak meg az 

utcán, a második alkalommal négy nappal a fekete öves vizsgám előtt. Dulakodtunk, 

néhányszor megrúgtam a támadót, az illető pedig menekülőre fogta. Mentem utána, és 

ordítottam az utcán, jöjjön vissza, és verekedjünk. Aztán belegondoltam abba, hogy milyen 

elkeseredettség vezérelhette ezt az embert, és még ott az utcasarkon úgy éreztem, hogy 

megbocsátottam neki. Nem lehet haraggal a szívünkben élni. Ne ítélj, hogy ne ítéltess, ahogy 

a Szentírás tartja. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

 

Fejegér 
 

Az ELTE kutatóegyetemi programjának égisze alatt speciális informatikai eszközök és 

játékok fejlesztésével kívánnak javítani a hagyományos eszközökkel kommunikálni nem 

tudó fiatalok életminőségén. 

Közeli cél, hogy webkamera kép alapján a számítógép jelezni tudja használójának 

lelkiállapotát, de az is, hogy a kurzor szemmozgással történő működtetését kifejlesszék.  

Akik nem tudnak megtanulni beszélni, és a mozgásállapotuk miatt a hagyományos jelnyelvet 

sem tudják elsajátítani, alternatív és augmentatív kommunikációs segítségére (AKK) van 

szükségük. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen megalkotott MouSense egy ilyen 

fejlesztés. �A fejegér használatakor a monitor fölé helyezett webkamera követve a fej és az 

arc mozgását a szoftver segítségével aktiválja az egér kurzorát a képernyőn. Bármelyik végtag 

mozgatása fejegérré alakítható, amely fontos, ha valaki például csak a lábát tudja használni" 

� hangsúlyozta a kutatóprogramhoz 2004-ben csatlakozó Miksztai-Réthey Brigitta, az ELTE 

Informatikai Kar Média- és Oktatásinformatika Tanszék tanársegédje. Miksztai 

kutatótársaival karöltve olyan fejlesztőprogramokon dolgozik, amelyekkel a 

kommunikációsérült fiatalok képesek a számítógép segítségével kifejezni magukat. 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

  

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

MEGHÍVÓ 
 

 JÚLIÁLIS A FEKETE HORGONYNÁL 

2012.07.06. 10.00 órától a Foktői Duna parton ( Fekete Horgony ) területén, Esély 

egyenlőségi napot tart a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vidéke szervezete.  

- 09.00-kor autóbusz indul az egyesületi irodától  

- 10.00-tól kultúrműsor  

- 11.00-tól ügyességi és szellemi vetélkedő  

- 13.00-tól Ebéd  

- 14.00-től Eredményhirdetés  

- 17.00-ig zene, tánc.  

 

Jelentkezni az infórmációs irodában 2012.07.04-ig lehet  

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!  

forrás: Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesülete 

 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_10


 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

