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Több álláshely több esélyt adhat a munkaerőpiacon 
 

 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint országos szinten a 767 ezer 15-64 éves 

megváltozott munkaképességű munkavállalóból 185 ezren tartoztak a gazdaságilag 

aktívak közé. Ebből 139 ezren foglalkoztatottak, 46 ezren pedig álláskeresők. 

                     
A Dél-Dunántúli Régióban a megváltozott munkaképességűek aránya közel 18 százalék a 

munkaképes korúak között, ebből a férfiak 8,5, a nők 9 százalékot képviselnek. 

 

Mivel a megváltozott munkaképesség főként a 45 éves és idősebb korcsoportokra jellemző, a 

csoportba tartozók igen nagy száma miatt nem meglepő, hogy kor szerinti megoszlásuk 

jelentősen eltér a nem megváltozott munkaképességűekétől.                   

 
A foglalkoztatás általánosan alacsony szintje mellett jellemző, hogy a megváltozott 

munkaképességűek fiatalabb életkorban aktívan igyekeznek be-, illetve visszakerülni a 

munkaerőpiacra. 

 

Az idősebb életkorúak – vélhetően a korábbi munkakeresési kudarcok miatt – hajlamosabbak 

a munkaerőpiactól való távolmaradásra, ennek következtében a végleges kívül rekedésre. A 

foglalkoztatási elemzők szerint a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégek 

számának, illetve a már meglévő cégek foglalkoztatási kapacitásának növekedése mindkét 

fenti korcsoport számára nagyban növelné a munkaerő-piaci aktív jelenlét esélyét. 

 
forrás: teol.hu 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek is segítik az ünnep előkészületeit 

 

A megváltozott munkaképességű dolgozók az ünnepet megelőző hétvégén 700 

nemzetiszínű csákót készítenek hátrányos helyzetű és állami gondozott gyermekeknek. 

Tucatnyi megváltozott munkaképességű ember segíti az augusztus 20-i ünnepi 

előkészületeket - jelentette be sajtótájékoztatóján Kovács Zoltán, a Közigazgatási és 



Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton 

Budapesten. 

A Kézmű Nonprofit Kft. munkatársai az ünnepet megelőző hétvégén 700 nemzetiszínű csákót 

készítenek, ezeket az ünnep délelőttjén egy budapesti hajókiránduláson részt vevő hátrányos 

helyzetű és állami gondozott gyermekek viselik majd. A kalapokat a Jászai Mari téren 

felállított sátrakban vágják ki és illesztik, ragasztják össze. 

Az államtitkár hangsúlyozta: ezzel az akcióval is fel kívánják hívni a figyelmet arra, hogy a 

megváltozott munkaképességűek helyzete, foglalkoztatása a kormányzat egyik kiemelt 

feladata. 2012 és 2014 között 30 milliárd forintot költenek csak képzési programokra, 

amelyekben több ezren tudnak részt venni - tette hozzá. 

 

Kovács Zoltán megfogalmazása szerint az ő munkájuk legalább annyira nélkülözhetetlen 

része az ünnepnek, és fontos ahhoz, hogy zavartalanul és sikeresen menjen végbe, mint 

bármely más lebonyolító szervé. 

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy már több ezren tudnak részt venni azokban a 

munkafolyamatokban, amelyekben világszínvonalú termékeket állítanak elő a sportszerektől a 

különböző bőr- és textilruházatig. 

Az augusztus 20-i hajókirándulásra az ország különböző pontjairól érkeznek hátrányos 

helyzetű és állami gondozott gyermekek. A cél, hogy évről évre minél több gyermeket 

tudjanak megismertetni az ünnep szépségeivel - fogalmazott az államtitkár. 

Kovács Zoltán az augusztus 20-i ünnepségek költségeiről is beszámolt. Mint elmondta: a 

teljes költségvetés nem éri el a 270 millió forintot, ebből 150 millió forintba kerül a tűzijáték a 

biztosítási kiadásokkal együtt. 

Az idei tűzijáték előkészítése során is igyekeztek újdonságokkal előállni. Az államtitkár a 

motívumokról nem kívánt beszélni, de a közben hallható zenékkel már korábban 

megismerkedhetnek az érdeklődők a Petőfi Rádió műsoraiban. 

A tűzijáték legtöbb bombáját az idén is uszályokról lövik fel - adott némi betekintést az 

ünnepi látványosságba az államtitkár. Mint elmondta, az idén a Gellérthegy helyett a 

Lánchídról és környékéről lőnek fel rakétákat. 

A szervezők nem számítanak rendkívüli időjárásra az ünnepi programok idején, de 

felkészültek egy esetleges esőre is - tette hozzá az államtitkár 

forrás: hirado.hu 

 

 

 



Tízezer rokkant hiába vár jogos nyugdíjára 

 
Mintegy tízezer, a felülvizsgálat alapján is annak minősített rokkantsági vagy 

rehabilitációs ellátásra jogosult hónapok óta nem kapja meg a juttatást, mivel nem 

sikerült kialakítani azt az informatikai rendszert, amely lehetővé tenné a folyósítást − 

tudta meg a Napi Gazdaság. 

 

 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál (NRSZH) "elsüllyedt" a Poseidon-alapú 

elektronikus bázis, így azok sem kapják a rokkantnyugdíjat, akik "átmentek" a 

felülvizsgálaton − tudta meg a Napi Gazdaság. A korábbi struktúra a tervezettnél jóval 

egyszerűbben működött, a rokkantság százalékos arányában százalékosan folyósították a 

rokkantnyugdíjakat. A járandóság nyugdíj jellegét azonban megszüntették, így a megváltozott 

munkaképességűek most már csak akkor kaphatnak úgynevezett rehabilitációs ellátást, ha 

rehabilitálhatók, illetve akkor jogosultak rokkantsági ellátásra, ha a rehabilitációjuk nem 

javasolt, vagy ha rehabilitálhatók, de a kérelem benyújtásakor már csak öt év van hátra az 

öregségi nyugdíjig (Napi Gazdaság, 2012. augusztus 16.). 

 

Ehhez arra lenne szükség, hogy komplex orvosi vizsgálatok után ezúttal már más alapon 

kigondolt kategóriákba sorolják az érintetteket. Több esetben ez ugyan megtörtént − 

információk szerint "papíralapon és zsebszámológépekkel" −, de az NRSZH informatikai 

bázisának hiányában a még így is nagyjából tízezer, már a felülvizsgálaton átesett személy 

hónapok óta nem lát egy fillért sem a nyugdíjfolyósító igazgatóságtól. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának sajtóosztálya többszöri megkeresésünkre sem reagált, nem cáfolta és nem 

is erősítette meg értesülésünket. 

 

A rendszer működésképtelen 
 

Az érdekvédelmi szervezetek szintén panaszkodnak a partneri kapcsolat hiányára. Hegyesiné 

Orsós Éva, a Nyugdíjasok Országos Képviseletének elnöke a Napi Gazdaságnak elmondta, az 

elmúlt két évben a kormányzat számos intézkedést hozott, amelyek érintették az idősödőket és 

időseket, a nyugdíjkorhatár betöltése előtt állókat és a nyugdíjasokat, a mindenkori 

miniszterelnök tanácsadó testületeként működő Idősügyi Tanácsot viszont jelentős csúszással, 

csak 2011 őszén állították fel. 

 

Hegyesiné szerint az új rendszer 2012. januári startja óta működésképtelen és nem szolgálja a 

kormányzati célokat, ahogy azt sem, hogy a felülvizsgálat után az ellátásra jogosulatlanok 

munkaerőpiacra való visszaterelésével akár 217 milliárd forintot lehetne spórolni a 

költségvetésnek. Szerinte számos homályos pont van még, mint például az is, hogy egyelőre 

nem látják olyan számban a rehabilitálhatóknak a munkalehetőséget, a képzéseket, amilyen 

számban most elveszítik korábbi juttatásaikat. 

 forrás: penzcentrum.hu 

 

 

 

 

 



A kormány a végsőkig nehezíti a fogyatékosok életét - Az LMP azonnali 

lépéseket sürget 

 
A Lehet Más a Politika tiltakozik a kormány politikája ellen, amely teljes mértékben 

magára hagyja a fogyatékkal élőket, ellehetetlenítve több százezer ember 

mindennapjait. Elfogadhatatlan a Fidesz-KDNP "minden ember a saját sorsáért felelős" 

gondolkodása. Az LMP meggyőződése, hogy a társadalom legkiszolgáltatottabb 

csoportjait az államnak aktívan kell segítenie. A párt azonnali lépéseket sürget a 

támogatási rendszer megerősítésére. 

 
    A kormány csak az utazási kedvezmények májusi megtépázásával 15 milliárd forintot vett 

el a rokkantnyugdíjasoktól. Jövőre megszüntetik a súlyosan mozgáskorlátozottak közlekedési 

juttatását is. 

 

A jogszabályokat és határidőket figyelmen kívül hagyva a kabinet nem hajtotta végre a 

kötelező közlekedési- és épület-akadálymentesítést sem. A rendelkezésre álló 8 milliárd 

forintos uniós fejlesztési forrás lehívásához már régen el kellett volna készíteni az ígért 

akadálymentesítési felmérést, azonban a kormány nyilatkozataival ellentétben ennek még az 

előkészületeit sem látni. Az állami és önkormányzati közhasználatú létesítmények 

akadálymentesítésének határideje 2010. december 31-én lejárt, a mozgáskorlátozottak 

azonban a mai napig nem tudják megközelíteni és használni ezeket az épületeket. 

 

A mozgáskorlátozottak számára igényelhető lakásátalakítási támogatás átszabásával is csak az 

OTP Banknak kedvezett az Orbán-kormány. Az évek óta nem emelkedett 150-250 ezer 

forintos pályázati forrás a sokszor többmilliós lakásátalakítási költség töredékét sem fedezi. A 

kabinet tavaly az elbírálást átadta az azóta monopol helyzetben lévő OTP Banknak, amely sok 

rászoruló számára megfizethetetlen költségeket számol fel a támogatás elbírálásáért, ráadásul 

előre fizetteti meg a díjakat.  

 

Megváltoztatták a gépkocsi szerzési- és átalakítási támogatásokat is. Hiába nőtt a támogatási 

összeg, és lettek kedvezőbbek a feltételek, ha a támogatási forráskeret radikálisan szűkült, és 

5-6 ezer helyett csak kevesebb mint ezer rászoruló számára érhető el. 

 

A súlyosan fogyatékos személyeknek járó fogyatékossági támogatás a 23 ezer forintot sem éri 

el havonta, így az nem kompenzálja a speciális élethelyzet miatt keletkező többletköltségeket.  

A juttatás összegét mégsem emelik. 

 

Egy összetartó társadalomban az államnak kiemelt feladata a rászorulók támogatása, így az 

LMP mielőbbi lépéseket sürget a fogyatékkal élők támogatási rendszerének megerősítésére. 

Azonnal el kell kezdeni az akadálymentesítési felmérést, és be kell fejezni a középületek 

akadálymentesítését. Növelni kell a fogyatékossági- és lakásátalakítási támogatás összegét, 

ugyanakkor nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy a támogatási keretet csökkentik, így a 

megemelt ellátásokhoz mégis kevesebben jutnak hozzá. Szükséges az is, hogy a fogyatékosok 

által használt, mindennapi életüket segítő alapvető segédeszközök megvásárlásához TB-

finanszírozást biztosítson az állam. 

 

Szabó Tímea,  

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának alelnöke 

 
forrás: os.mti.hu 



Radikálisan átalakul a fogyatékosok alkalmazása 

 

Debrecen – Az Unió szerint a nálunk 30 éve működő rendszer tovább nem fenntartható. 

 

 

Radikálisan átalakul a fogyatékos személyek foglalkoztatásának rendszere: 2013-tól nem az 

adófizetők finanszírozzák a fogyatékkal élők foglalkoztatásának összes költségét, hanem azok 

25 százalékát a munkaadó és a dolgozó fogyatékkal élő termeli majd ki. 

Új feltételek 

1983-tól az állam a fogyatékosokat foglalkoztatók számára a fogyatékos emberek teljes bérét 

és azok járulékait is kifizette. Így 60-70 ezer fogyatékkal élő honfitársunk dolgozott, például 

seprűkötőként, fogyatékkal élő társaival együtt. A 30 éve működő rendszer tovább nem 

fenntartható: az Európai Unió arra kötelezte Magyarországot, hogy 2013-ig változtasson a 

támogatás módján. Nelhübel Henriette, a mintegy 2500 fogyatékost ellátó, 62 civil szociális 

szolgáltatót tömörítő CéHálózat elnöke szerint a cégeknek az új szabályozás nagy 

megrázkódtatást jelent. Ha piacképtelen terméket állítanak elő, tönkremennek, vagy állandó 

bérek helyett teljesítménybérben foglalkoztatják a fogyatékosokat, akiknek a fizetése így 

érdemben csökkenhet. 

Két új kategória 

A tervezet két új kategória felállításával kívánja segíteni a fogyatékosok foglalkoztatásának 

piacosítását. Az egyik a tranzitfoglalkoztatás, amely három éves, átmeneti időszakot jelent a 

munkaerőpiacra való kilépésig. A másik a munkahelyi gyakorlat, amelynek során a cég 

adminisztratív kötelezettségek és akadályok nélkül legfeljebb négy hónapon keresztül 

kipróbálhatja, miként tud fogyatékkal élőt alkalmazni. 

 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

Mozgássérült utast csukott oda a buszvezető 

Hiába kiabáltak a sofőrnek segítségért, ugyanis fülhallgató volt a fülében. 

16 éves mozgássérült fiával szeretett volna felszállni a 173-as buszra egy asszony pénteken, 

Kelenföldön. Amikor az ajtó kinyílt, megkezdték a felszállást, ám a buszvezető nem várta 

meg, hogy feljussanak a járműre, rájuk zárta az ajtót – tájékoztatta a BKV-figyelő 

blogot levélben az anya. 

http://bkvfigyelo.postr.hu/odacsukta-a-mozgassertult-utast-a-173-as-busz-vezetoje/
http://bkvfigyelo.postr.hu/odacsukta-a-mozgassertult-utast-a-173-as-busz-vezetoje/


A nő azt állítja, még jelzett is a kezével a sofőrnek, hogy figyeljen oda rájuk, ám az első 

lépcsőig sem jutottak fel, amikor az ajtó csukódni kezdett és a jármű nagy sebességgel 

elindult. A gyerek ekkor elesett, édesanyját pedig megütötte az ajtó. 

Az asszony szerint hasztalan kiabáltak a sofőrnek segítségért, mert fülhallgató volt a fülében. 

Végül a többi utas kérte megállásra a buszvezetőt, aki hamarjában megnézte, mi történt, majd 

segítségnyújtás nélkül visszaült a helyére. 

A nő a végállomásra érve felírta a busz rendszámát. A sofőr, amikor ezt meglátta, ordibálni 

kezdett vele, amitől a gyerek is megijedt és sírva fakadt. 

Végül az anya telefonon tett bejelentést a buszvezető ellen. Kiderült, hogy a sofőrnek az volt 

az utolsó fuvarja az adott napon, és valószínűleg azért hibázott, mert sietett. Az asszony a 

történtek mielőbbi kivizsgálását kérte – olvasható a BKV-figyelőn. 

 
forrás: hir24.hu 

 

 

Nyugdíjügyek: előleget igényelhetnek a rokkantak 

 
A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra jogosultak közül a korábban is ellátásban 

részesülők a régi juttatásukat kapják, az új kérelmezők pedig a felülvizsgálatot követően 

előlegben részesülhetnek - közölte a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. 

 

A korábban is ellátásban részesülők a felülvizsgálatuk alapján kiadott határozat 

meghozataláig folyamatosan a régi ellátásukat kapják - közölte a Napi Gazdaság mai 

számában megjelent cikkre reagálva a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 

az Országos Sajtószolgálaton keresztül kiadott közleményében. Lapunk azt írta, hogy jelenleg 

mintegy tízezer, a felülvizsgálat alapján is annak minősített rokkantsági vagy rehabilitációs 

ellátásra jogosult hónapok óta nem kapja meg a juttatást, mivel nem sikerült kialakítani azt az 

informatikai rendszert, amely lehetővé tenné a folyósítást. 

 

Előleget igényelhetnek az új kérelmezők 

 

Az NRSZH közleménye szerint "az új kérelmezők - akik korábban ellátást nem kaptak - a 

felülvizsgálatot követően előlegben részesülhetnek, így a rászorultak még egy esetleges 

késedelem esetén sem maradnak ellátás nélkül". 

 

A hivatal szerint a rokkantsági és rehabilitációs jogosultságok kezelésére használt 

informatikai rendszer július 2-án a terveknek megfelelően megkezdte működését. A 

rokkantsági eljárás lefolytatására és a határozat meghozatalára az eljáró hatóságoknak 60 nap 

áll rendelkezésére. 

 

Az ellátás folyósításának csúszásával kapcsolatban lapunk az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát kereste, ám a sajtóosztály többszöri megkeresésünkre nem reagált, nem 

cáfolta és nem is erősítette meg értesülésünket. 

 
forrás: napi.hu 

 



Fogyatékossággal élők munkához jutását támogatja Bécs 

 

Az osztrák főváros több olyan projektet is útjára indított, amelyek a fogyatékossággal 

élőket támogatják a munkához jutásban.  

 

Az egyik kezdeményezés keretében például fogyatékossággal élő nők bátorítják sorstársaikat, 

hogy vegyék át az irányítást a saját életük felett. Mivel a fogyatékossággal élők az osztrák 

munkaerőpiacon is hátrányban vannak, Bécs több olyan projektet indított útjára, amelyek 

kifejezetten az ő munkához jutásukat hivatottak támogatni. A város szociális ügynöksége, a 

Fonds Soziales Wienhez tartozó „Jobwärts – Integrációs szakszolgálat” például egyaránt 

segíti testi és szellemi fogyatékossággal élők munkavállalását. 

A tanácsadás kezdetén tisztázzák az érintettekkel, hogy milyen munkakörök érdeklik őket, mit 

tudnak vállalni, majd a szakszolgálat munkatársai felveszik a kapcsolatot a különböző 

munkaadókkal, hogy gyakornoki vagy állandó munkahelyet keressenek számukra. 

Természetesen a jogaikról és az anyagi igényeikről is beszélnek az álláskeresőkkel. 

Az év eleje óta működő szakszolgálat július végéig negyven fogyatékossággal élőnek tudott 

gyakornoki helyet és húsznak állandó munkahelyet keríteni. „A probléma az, hogy sok 

vállalkozás csak gyakornoki helyet vagy határozott idejű munkaszerződést kínál, a tartós 

foglalkoztatásnál már húzzák a szájukat” – mondja a Fonds Soziales Wien egyik szóvivője. 

Fogyatékossággal élő nők bátorítják sorstársaikat arra, hogy vegyék át az irányítást az életük 

felett a „Zeitlupe” (Lassításban) nevű projekt keretében. 

A Ninlil Egyesület kezdeményezése szintén a Fonds Soziales Wien bábáskodása mellett 

valósul meg, lényege, hogy nagyobb bizalom alakuljon ki tanácsadó és fogyatékossággal élő 

között, hiszen hasonló kihívásokkal kell szembenézniük az életben.  

A Fonds Soziales Wien jelenleg tizenhét olyan közhasznú tanácsadói szolgálatot támogat, 

amelyek fogyatékossággal élő vagy krónikus betegségben szenvedő embereket és 

hozzátartozóikat segíti az élet legkülönbözőbb területeire kiterjedő – lakhatás, szabadidő, 

munkavállalás, jog, egészségügyi ellátás stb. – információkkal, tudnivalókkal. Ide tartozik az 

év elején elindított integrációs szakszolgálat is, amely 2012-ben 635 ezer euróval 

gazdálkodhat. A Fonds Soziales Wien ilyen jellegű szolgáltatásait tavaly hatezren vették 

igénybe. 

 

forrás: tozsdeforum.hu 

  

 

Közös biciklin látók és látássérültek 

 
Rádpusztáról Badacsonyig bicikliznek látók és látássérültek. A Mozdulj! Egyesület 

csapata tandemekkel vágott neki az útnak, az akcióval a fogyatékos emberek 

képességeire szeretnék felhívni a figyelmet. 

 
Látássérültek és ép társaik készülődnek a 2. Balatoni Tandemtúra rajtjára, Rádpusztán. A 

három napos akciót a Mozdulj Egyesület szervezte. 

 



Dr. Tálos Marianna, elnök, Mozdulj Közhasznú Egyesület:  

- Nemcsak a látássérültek, de a fogyatékossággal élő emberek megmutathassák a világnak a 

segítségünkkel, az egészséges emberek segítségével, hogy mekkora teljesítményekre képesek. 

Legyen az sport teljesítmény, vagy akár egy művészeti alkotás. 

 

A csapat tandemmel tekeri körbe a Balaton egy részét, a tájékozódásban ép társaik segítik a 

látássérülteket. 

 

Szabó Imre Arnold: 

- Nagyjából ugyanúgy fogok menni, esetleg óvatosabban, mint ahogy általában szoktam. 

Ahogy a párom érzi, tehát én hozzá alkalmazkodom majd. Ha szeretne egy picit sportosabban, 

akkor úgy, ha egy picit óvatosabban, akkor úgy. Én úgy tervezem, hogy nagyon hamar 

egymáshoz szokunk. 

 

  

 

A program célja, hogy megtanítsák az embereket, miként lehet egyenlőként egymás mellett 

élni. Ahhoz, hogy a párok sikeresen együttműködjenek, folyamatos kommunikáció és bizalom 

szükséges. 

 

Balogh Zsolt: 

- Nekem rá kell bíznom magam, illetve nekem olyan instrukciókat kell esetlegesen 

megkapnom, hogy mennyi van még a dombból vissza, milyen meredekség, hogy én is úgy 

osszam az erőmet, és ne az legyen, hogy a domb 50%-ánál, onnantól én már nem tekerek, 

hanem ő nyomja. 

 

A résztvevők szombaton egészen Keszthelyig bicikliztek, a cél azonban Badacsony, ahová 

vasárnap érkeznek. A szervezők reményei szerint jövőre országos méretűvé bővül a program. 

 
forrás: somogytv.hu 

 

 

 

Királylány kerekesszékben - Interjú 

 

 
Hozleiter Fanny szereti a csajos, dögös ruhákat. Keresztbe-kasul gurul Budapesten. Tele 

van ötlettel. Szívén viseli a mozgássérültek sorsát. Tesz értük, sőt harcol értük. Olyan 

gyerekekkel foglalkozik, akiktől a legtöbben menekülnek. Tud táncolni, pedig 

kerekesszékben ül.  Szép, szőke királylány. Mese, amit elhiszel. 

 

Kerekesszékes celeb? 

A barátaim sokat viccelnek ezzel a celebesdivel, de mindannyian tudjuk, hogy tőlem ez 

nagyon messze áll. Nem csupán egy nagy szilikon mellű, szőke nő vagyok, aki megy a 

nagyvilágba, posztolgat a Facebookon arról, hogy mit evett, milyen ruhát visel aznap. 

Életemnek valamennyi mozzanatával demonstrálni szeretném, hogy minden akadályt le 



tudunk küzdeni. Nekem feladat az evés, mert le kell győznöm a fuldoklást, feladat az öltözés, 

a létezés. Izomsorvadással élni feladat.  Megdolgoztam azért, ahol most tartok. Hat éve 

rengeteg helyre bekopogtattam az ötleteimmel, terveimmel és rengeteg helyről elküldtek, de 

nem adtam fel. Most beérett a gyümölcs. 

Betegen születtél? 

Az izomsorvadás, egy genetikai betegség, ami az izomzat fokozatos leépüléséhez vezet. 

Nálam másfél éves koromban diagnosztizálták. Úgy vették észre, hogy kacsázva jártam, nem 

izomból emeltem a lábaimat, hanem csípőből próbáltam magam felhúzni amiatt, hogy 

gyengébbek voltak az izmaim, mint egy átlagos gyereknek. Nekem fejlődés helyett 

elsorvadnak az izmaim. Ez a betegség az egész szervezet működésére kihat, a beszédre, 

légzésre, szívre. Nekem annak idején tizennyolc évet jósoltak. 

Most huszonnégy éves vagy. A jóslat nem teljesedett be. Milyen volt ezzel a tudattal 

felébredni nap mint nap? 

Tizenöt éves voltam, amikor véletlenül megtaláltam magamról egy esettanulmányt (bár  nem 

hiszek a véletlenekbem). Ebben a szakvéleményben az állt: „Fanny túl van élete felén, a légző 

izmainak a gyengülése az életébe kerülhet.” Tudtam, hogy izomsorvadásom van, de azt nem, 

hogy mivel jár. Elkezdtem utánanézni a betegségnek, és tudatosult bennem, hogy már csak 

három évem van hátra. Lelki sokk volt, de nem akartam senkinek elmondani aznap, hogy 

megtaláltam az esettanulmányt. Másnap az iskolában matekóra alatt végig ez járt a fejemben. 

Emlékszem, a tanárnő felírt a táblára egy egyenletet, én meg számolgattam magamban, hogy 

egy, kettő, három, három, kettő, egy, oda-visszaszámoltam. Ez sokkal nehezebbnek tűnt 

akkor,  mint ott fent a táblán az egyenlet. Végül  eldöntöttem, nem szomorkodom, hanem 

amennyire tudom, kihozom ebből a három évből a maximumot, nem úgy tekintek erre a 

három évre, hogy ’jaj, már csak ennyi’, hanem úgy, hogy ’hú még ennyi’, és ebbe a három 

évbe beletehetek mindent! 

Mit tettél bele? 

Mindent, ami engem akkoriban érdekelt. Tűzpirosra festett hajat és nagy lázadást, amit a 

kamaszok általában. Sok bulit és kevés tanulást. Tanulásra fordítsam az időt, amikor meg 

vannak számlálva a napjaim? 

Nem beszéltél erről senkinek? 

Egészen addig a pillanatig, amíg nem dolgoztam fel a sokkot, amíg nem tudtam, merre 

induljak tovább, zokogjak vagy éljek, nem akartam erről senkinek beszélni. Ez mindössze 

egyetlen nap alatt lezajlott bennem és utána teljesen nyíltan beszéltem róla. Eldöntöttem 



magamban, hogy ez a tény nem rossz dolog, hanem jó, mert onnantól kezdve másként 

kezdtem el élni az életemet. 

Hogyan? 

Másként tekintek mindenre, akár egy fagylaltra, egy találkozásra, egy könyvre, egy 

színdarabra, mivel mindig ott lebeg a szemem előtt az a tudat, lehet, hogy ez volt az utolsó, 

hogy ezt az érzést utoljára tapasztalom, utoljára látom a fákat, utoljára olvasok, utoljára 

találkozom emberekkel; igyekszem az életet tökéletesen kiélvezni. Ha természetesnek veszed, 

hogy lesz holnap, akkor elmész a dolgok mellett, észrevétlenek maradnak számodra, de ha a 

holnap bizonytalan, akkor egyből szebbek lesznek a fák, egyből szebben süt a nap, egyből 

szebb találkozni valakivel, szóval ez nagyon-nagyon megfűszerezi az életet. Kinyílik a világ. 

Most huszonnégy éves vagy. 

Igen, de most is mindenegyes holnap ajándék. Nekem azóta is ez a filozófiám. Ki tudja, mi 

történik holnap? Ma kell kiélvezni ezt a napot. 

Hatéves korod óta kerekesszékben vagy. Gyerekként hogy élted meg mindezt? Milyen 

kapcsolatod volt a kortársaiddal? 

Borzasztó nagy szerencsém volt, olyan közegbe nőttem fel, ahol nagyon sok szeretetet 

kaptam. Egyetlen játékból sem maradtam ki. Fogócskáztam, bújócskáztam, néptáncra jártam. 

Kerekesszékkel? 

Igen. A gyerekek toltak, bújócskakor meg mindig volt egy párom, aki segített elbújni. 

Nemrégiben visszanéztem egy gyerekkori videót. Épp én vagyok a fogó és a többiek futnak 

előlem és kiabálják: Úgyse tudsz elkapni!” A felvételen látszott, hogy nagyon lassan futnak 

azért, hogy utolérhessem őket. Akkor persze mindebből semmit sem vettem észre. Senki sem 

mondta a gyerekeknek, hogy lassabban fussanak, maguktól csinálták. Kékestetőre az 

osztálytársaimmal jutottam fel. Mindenki segített: húztak-vontak, emeltek, cipeltek. 

Futkározó gyerekek között nőttem fel. 

 

 

Milyen a kapcsolatod a sorstársaiddal? 

Eleinte nem volt jó. Tizenkét éves voltam, amikor bekerültem egy bentlakásos iskolába, ahol 

mindenki mozgássérült, beteg volt. Lelkileg nagyon megviselt mindez. Egyik napról a 

másikra hatalmas volt a környezetváltozás. Magamat kívülről úgy látom, mint aki jár. Pár 

hónapot töltöttem csak az intézetben, ki kellett hozni, nem bírtam. Pár éve rájöttem, hogy 

mindez azért volt, mert nem tudtam elfogadni magamat olyannak, amilyen vagyok. Majd 



megcsináltam a „Begurulunk az iskolákba” programot. Diákokkal beszélgetünk, hogy miben 

más és mégis ugyanaz az életünk. A kerekesszéket pedig kipróbálhatják. 

A munkád is gyerekekhez köt. 

A 18. kerületi gyermekjóléti központban dolgozom hátrányos helyzetű gyerekekkel. Egészen 

kicsiktől a tizennyolc évesekig minden korosztályból vannak gyerekek. 

Hogy csinálod? 

Nekem teljesen mindegy, hogy milyen színű a bőrük, milyen az iskolai végzettségük, 

megbuktak vagy nem. Nem így nézem őket. Azt kapom vissza tőlük, amit adok. 

Mit kapsz? 

Sok minden szépet. Rengeteg szeretetet. Egy kislány véletlenül megkarcolta a kerekesszékem 

karfáját. Nem jött le, de mondtam, semmi baj erről a karcolásról mindig te fogsz eszembe 

jutni. Aztán amikor nem néztem oda, három szívet karcolt még ugyanoda. Ilyeneket. Csupa 

jót. Mesét. 

Azt mondják, az emberek összeroskadnak a tragédiák alatt. Depressziósak lesznek, 

ellenségesek. Harcolsz a betegséggel, édesanyádat elvesztetted, az életed egy küzdelem, 

mégis itt ül velem szemben egy nagy, sárga Szmájli. 

Édesanyám rákban halt meg, tizenkét éves voltam akkor. A betegsége végén ő is 

kerekesszékbe került. Egy percig sem adta fel. Végig hitte, hogy legyőzi a betegséget, mindig 

előre ment és mindent megcsinált. Amikor láttam, hogy neki, a mesteremnek nem ment, 

összetörtem. Hogy fog sikerülni nekem? Hogy fog sikerülni nekem nélküle? Anyukám 

mindig azt mondta nekem, hogy meg fogok gyógyulni. 

Nehéz időszak volt, de aztán eldöntöttem, hogy azt a küzdést, amit anya tizenkét évig miattam 

és értem tett, azt én nem dobhatom félre, hogy nem kell. Most nekem nélküle, de mégis 

lélekben vele kell végigcsinálnom mindazt, amit ő velem csinált. Mindent véghezvinni, 

mindent elérni, amit akart, ezzel tudom meghálálni neki mindazt, amit értem tett. 

És a szerelem? 

Most nincs szerelem. Volt szerelem. Tizenöt évesen elhatároztam, hogy meg akarom élni a 

szerelmet, tudni akarom, milyen a szex, milyen a párkapcsolat.  Sikerült. Nagyon szép 

élményeim vannak.  Háromszor éreztem igazán nagyon szerelmesnek magam, nem beteljesül 

love sztorik voltak, viszont mindegyiktől nagyon sokat kaptam.  Szükségem volt rá, arra is, 

hogy megcsaljanak, mert megcsaltak.  Akkor nem esett jól, sőt nagyon nagy fájdalom volt, 

viszont kellett, hogy mindezt átéljem, mert foggal-körömmel ragaszkodtam a páromhoz, ő 



volt az életem. Ez nagyon ijesztő tud lenni a másik oldalon, ez a fojtogató szeretetet.  Nekem 

meg kellett tanulnom, hogy a párkapcsolat adni és kapni, engedni és visszajönni. Nagyon 

sokáig azt gondoltam, hogy nagyon hálásnak kell lennem azért, mert valaki velem van, hiszen 

kerekesszékes vagyok, és sokkal több velem a dolog, mint egy egészséges nővel, de rájöttem, 

hogy ezt nem szabad így felfognom, nem szabad lealacsonyítani magam. Most már teljes 

értékű nőként kezelem magam, akivel egy kicsit több dolog van mint mással… 

Mit kezdesz a beszólásokkal? 

Engem ez annyira nem érdekel. Nem érdekel, mikor a szórakozóhelyen rám mordul egy csaj: 

„Ez mit keres itt, nem is tud táncolni”, vagy ha a buszsofőr agresszív. Persze akkor néha fáj, 

de nem adom meg nekik azt az örömet, hogy lássák, sikerült beletaposniuk a lelkembe. 

Folyamatosan küzdesz. Folyamatosan szervezel. Begurulunk akció, Ragadj rám projekt, 

Te döntesz bögre. Meg akarod ismertetni az emberekkel azt a világot, ahonnan te jössz? 

Az emberek félnek. Nem tudják, mit mondjanak. Félnek megszólítani minket, odajönni 

hozzánk. Szánakoznak. Nem is tudják, hogy a szánakozásukkal mennyit árthatnak. Ugyanúgy 

kell kérdezni egy kerekesszékestől is, mint egy férfitól vagy nőtől. Azt szeretem, ha 

kíváncsiak, ha érdeklődők, ha megszólítanak. Ha tudunk beszélgetni, ha megismernek, és nem 

úgy tekintenek rám, mint egy guruló ufóra. 

Fanny, mi a titkod? Mitől ragyogsz? Honnan a hited? 

Belül kell elfogadni magad, akkor teljesen mindegy milyen vagy kívülről, ha belül jól érzed 

magad, sugárzol! Én belül az esetek többségében nagyon jól vagyok, harmónia van. 

 
forrás: cotcot.hu 
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V.ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL SZERENCSEN 

  
 

 2012.augusztus 24-26-án kerül megrendezésre Szerencsen, az V. Országos Csokoládé 

Fesztivál. 

 

Ötödik alkalommal várja az országhatáron innen és azon túlról érkező vendégeket, kiállítókat 

augusztus utolsó hétvégéjén Szerencsre az Országos Csokoládé Fesztivál. Péntek estétől 

vasárnap délutánig változatos kulturális programok, nyereményjátékok, sportversenyek, 

édesség bemutatók és kóstolók, vásári forgatag, csokoládéból készülő mesefigura-szobrok, 

csokoládé kalandpark, és még sok-sok édes meglepetés kínál felhőtlen szórakozást 

gyerekeknek és felnőtteknek.  

 

Tervezett programok:  

- Csokoládé ki  

állítás, kóstoltatás, interaktív csokoládékészítés  

- Csokoládé Kalandpark nem csak gyermekeknek  

- Gasztronómiai különlegességek  

- Hegyaljai, helyi borok kóstolása, pincetúrák  

- Nyereményjátékok  

- Kulturális programok három színpadon  

- Koncertek: Tankcsapda, Csík zenekar, Hooligans, PASO, Paddy and the Rats, Carbonfools  

Az V. Országos Csokoládé Fesztivált Szerencs város önkormányzata megbízásából a 

Szerencsi Általános Művelődési Központ rendezi. Társrendező a Kiss Attila Alapítvány, a 

Szerencsi Bonbon Kft., továbbá a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.  

Jöjjön el ismét Hegyalja Kapujába, s töltsünk együtt édes órákat a csokoládégyártás hazai 

fellegvárában, Szerencsen! 
 
 
 forrás: Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

MEGHÍVÓ HATVANBA: Fogyatékossággel élők napja 2012. augusztus 25-én 
 

 

 



A Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete tisztelettel és szeretettel 

meghívja Önt  

a 2012. augusztus 25-én 9-16 óráig tartandó  

Mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékossággal élők napjára 

Egész napos rendezvény színhelye lesz a hatvani Liszt Ferenc Vasutas Művelődési Ház 

közkedvelt nevén a Dali. Egyesületünk szervezésében előadásokkal, színpadi műsorokkal 

kiállításokkal, és kézműves foglalkozásokkal a kedves érdeklődőket.  

 

 

A rendezvény fővédnöke: Szabó Zsolt Országgyűlési Képviselő és Hatvan Város 

Polgármestere.  

 

Helyszín:  

 

Liszt Ferenc Vasutas Művelődési Ház (DALI) 3000 Hatvan, Mészáros Lázár utca 6-8.  

 

Program:  

 

Délelőtt: 

 

10.00-kor Megnyitó – az Egyesület bemutatása, köszöntők  

 

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat gondozottainak előadása  

 

- Ez hallatlan! (Híd a hallássérültek és a hallók között.) a Grátisz Jeltolmács Szolgálat 

előadása,  

majd népmese jelnyelven.  

 

- Jelzőrendszeres segítségnyújtás: Zólyomi Anikó ismertetője  

 

- A koreai „MILAL” - fogyatékosokat támogató keresztény misszió tagjainak előadása 

 

 

kb. 12.00-tól 13.00-ig ebéd – vendéglátás  

 

 

Délután program 13 órától kb.: 14.30-ig:  

 

„Kengu” aerobik tánccsoport előadása  

 

Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub előadása (Hatvan) 

 

Lőrinc Lilla - ének  

 

Naplemente Nyugdíjas Klub előadása  

 

Ludányi Noémi ének, citera  

 

Pallag Attiláné - vers  

 



 

Egész nap látogatható:  

kézműves foglalkozások, kiállítások, gyógyászati segédeszköz bemutatók  

 

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!  

 

Megrendezés dátuma: 2012 augusztus 21. 

Megrendezés helyszíne: Liszt ferenc Vasutas Művelődési Ház (Dali), 3000, Hatvan, Mészáros 

Lázár út 6-8. 

 

 
forrás: Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

Roma, rokkant, kismama - most megéri alkalmazni őket 
 

A Napi Gazdaság a gyesről/gyedről visszatérők, a megváltozott munkaképességűek és a 

romák munkaerő-piaci integrációját segíteni hivatott új pályázatok főbb jellemzőit 

szedte össze. 

Roma, rokkant, kismama - most megéri alkalmazni őket  

 

A Napi Gazdaság a gyesről/gyedről visszatérők, a megváltozott munkaképességűek és a 

romák munkaerő-piaci integrációját segíteni hivatott új pályázatok főbb jellemzőit szedte 

össze.  

 

Összesen 6 milliárd forint áll rendelkezésre, a közép-magyarországi régióba tervezett 

fejlesztésekre viszont nincs támogatás. Fontos tudni, hogy amennyiben egy munkaadó egy 

gyesről visszatérő, megváltozott munkaképességű, roma származású dolgozóval bővítené a 

létszámot, nem pályázhat mindhárom kiírásra, csak egyre - olvasható a cikkben.  

 

A gyesről/gyedről visszatérők (GOP-2012-3.5.1/B) és a megváltozott munkaképességűek 

(GOP-2012-3.5.1/A) munkaerő-piaci integrációját segíteni hivatott új pályázatoknál a 

feltételek egyformák. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5-1,5 milliárd forint a 

2012-2013. évekre. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 1 millió forinttól 

10 millió forintig terjed és a pályázatokat 2012. július 2-től december 31-ig lehet benyújtani.  

 

A romák munkaerő-piaci integrációját segítő pályázatok (GOP-2012-3.5.1/C) révén azon 

mikro-, kis- és középvállalkozások támogathatóak, melyek segítik a roma emberek 

felzárkóztatását, illetve szegregációjának megszüntetését, vállalati kapacitásuk komplex 

fejlesztése és üzleti környezetük fejlesztése révén.  

 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint a 2011-2013. évekre. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 3 millió forinttól 150 millió forintig 

terjed. A pályázatok idén július 27-étől 2013. február 28-ig lehet benyújtani. 

 

forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 



-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Könyvelő-pénzügyi előadót felveszünk. 
 

Budapesti nonprofit kft. budapesti, XIII. ker-i székhelyére könyvelő-pénzügyi előadó 

munkakörbe keres munkatársat. 

Budapesti nonprofit kft. budapesti,  

XIII. ker-i székhelyére  

 

könyvelő-pénzügyi előadó  

 

munkakörbe keres munkatársat.  

 

A munkakör betöltéséhez követelmény  

 

- szakirányú érettségi  

- többéves szakmai gyakorlat  

 

Előny, de nem feltétel:  

- mérlegképes könyvelői végzettség  

 

A szakmai önéletrajzokat és motivációs leveleket a  

munkaugy@alfa55.hu e-mail címre, vagy  

1554 Bp. Pf. 38 �Könyvelés-pénzügy� jeligére várjuk.  

 

Visszajelzést a személyes interjúra behívottak kapnak,  

miután a megfelelő pályázóval az állás betöltésre kerül.  

 

Keresett szakma, munkakör: könyvelő-pénzügyi előadó 

Jelentkezési határidő: 2012 szeptember 30. 

 

forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

