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Mentális akadálymentesítés kell 

                     
 A bennünk élő gátak akadályozzák a megváltozott munkaképességűek szélesebb körű 

foglalkoztatását- derül ki a Rehabjob kutatásából. 

Nem a fizikai akadályok, hanem a munkáltatók és a munkavállalók fejében élő mentális gátak 

akadályozzák a megváltozott munkaképességűek szélesebb körben történő foglalkoztatását. 

Ez az egyik legfontosabb megállapítása annak a most zárult kutatásnak, amelyet a Rehabjob 

megbízásából végzett a BellResearch. Ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességűek ne 

csak alig 10%-a dolgozzon a verseny- és a közszférában, többek között odafigyelésre, a 

kommunikációs akadályok áthidalására, mindkét fél felkészítésére és nagyobb nyitottságra 

lenne szükség. 

A megkérdezett cégek legnagyobb számban (38%) mozgáskorlátozott munkatársakat 

foglalkoztatnak, őket követik sorrendben a valamilyen betegségben vagy szervi 

megbetegedésben szenvedők (36%), a hallássérültek (20%), a vakok és gyengén látók (16%), 

végül az értelmi fogyatékosok (9%). Többségük nem tud végzettségének megfelelő munkát 

végezni: hiába rendelkezik 46%-uk érettségivel és 14%-uk diplomával, mégis, 53%-uk 

fizikai, betanított vagy segédmunkát végez, 26%-uk takarítói, gondnoki, karbantartói 

munkakörben dolgozik, további 21%-ot pedig adminisztrációs munkát végez. 

                  

A kutatás szerint a sikeresen integrált speciális munkavállalók körében az egészséges 

munkavállalókéhoz képest jóval alacsonyabb a munkaerő-elvándorlás, illetve elbocsátás 

szintje. A magasabb szintű lojalitást igazolja a megváltozott munkaképességűeket elsősorban 

a konyhai kisegítői munkára nagy számban foglalkoztató Eurest Kft. példája is, ahol az 

integrálási programot követően a korábbi 50% körüli fluktuációs arány a töredékére esett 

vissza. “Saját, jól felfogott érdekünkben segítjük a speciális helyzetben lévő kollégák 

beilleszkedését. Étteremvezető kollégáim szerint a legodaadóbban pontosan a nagyobb 

odafigyelést igénylő kollégák végzik a munkájukat.” - mondta Kaszás Helga az Eurest Kft 

HR igazgatója. 



Dobár Attila, a megváltozott munkaképességűek integrációjával foglalkozó Rehabjob 

ügyvezető igazgatója szerint: “Sajnos egyik félnek sem könnyű leküzdenie a mentális 

akadályokat: a munkaadók jelentős része kizárólag fizikai, segéd- vagy betanított munkára tud 

csak elképzelni megváltozott munkaképességű munkatársat, a munkavállalók pedig tartanak 

az újtól, a szokatlantól és kellemetlenségektől. Az ilyen akadályok maguktól nem múlnak 

csak úgy el, ehhez mindenképpen nyitott szemlélet és külső segítség és kell” - mondta Dobár 

Attila. 

Azok a cégek tervezik nagyobb valószínűséggel 2012-ben is rehabos alkalmazott felvételét, 

akik már jelenleg is alkalmaznak megváltozott munkaképességű dolgozót. A válaszadók 20%-

a mondta biztosra, 18%-a pedig valószínűsítette, hogy még idén megváltozott 

munkaképességű alkalmazottat fog idén felvenni. 

forrás: btl.hu 

 

 

 

Itt az ingyen konzultáció 

 
Becsapta a kormány a devizahiteleseket, a rokkantak, a kismamák és az özvegyek egy 

részét - állítják a szocialisták, akik ezért egy fordított konzultációt javasolnak Orbán 

Viktor miniszterelnöknek. A kormányfő kifejthetné véleményét többek között arról, 

miért maradnak hónapokig ellátás nélkül a rokkantak, vagy miért csökkentették felére a 

megváltozozott munkaképességűek özvegyi nyugdíját. 

 

 
Fordított konzultációt ajánlanak a szocialisták Orbán Viktornak, olyat, ami nem kerül "egy 

huncut fillérbe sem" - jelentette be Korózs Lajos. Az MSZP szakpolitikusa szerint erre 

egyebek között azért van szükség, mert a miniszterelnök és kormánya becsapta a bajban lévő 

devizahiteleseket, a rokkant embereket, valamint az özvegyi nyugdíjban részesülők egy 

részét. A költségekre nem véletlenül tért ki Korózs. A kormány legutóbbi nemzeti 

konzultációja 850, reklámozása további 300 millió forintba került az országnak. Az ellenzéki 

párt több kérdésre is várja Orbán Viktor válaszát - jelentette ki Korózs. 

 
Miért csapták be a lakáshiteleseket? 
A jelzáloghitelesek elhitték a kormánynak, hogy megmenti őket. Ám a késedelmes lakossági 

jelzáloghitelek aránya 2011-hez képest 23 százalékról 35 százalékra emelkedett úgy, hogy a 

hitelállomány jelentős mértékben csökkent. Ilyen helyzetben a bankok sem szívesen adnak 

kölcsönt lakásvásárlásra, igaz, ebben közrejátszik a romló gazdasági környezet is. Az 

eszközkezelő társaság egy fiktív szervezet, ahol gyakorlatilag semmilyen munkát nem 

végeznek. Híradásokból tudni, hogy eddig mindössze nyolc darab lakást vásároltak meg. 

Nincs már másra szükség, "csak 7992 lakás megvétele az év hátralévő négy hónapjában". Az 

ócsai lakópark sem készült el, bár az MSZP végig ellenezte a "szocgettó" megépítését - 

mondta Korózs.  

 

Meddig maradnak ellátás nélkül a rokkantak?  
Sok felülvizsgálaton már átesett, régi, vagy új ellátásra jogosult rokkantnyugdíjas hónapokig 

marad pénz nélkül. Vannak, akik május óta nem kapnak ellátást. Még mindig nem adott a 

kormány magyarázatot arra, van-e határozatot megállapító informatikai rendszere. Az ugyanis 



nemrég derült ki, hogy nem építették ki azt az ügyviteli, informatikai rendszert, amely 

rögzítené a rokkantsági felülvizsgálaton átesettek adatait, így például a járandóságuk 

mértékét. Nincs válasz arra sem, hogy az orvosi vizsgálat és az első kifizetés között hány nap 

telik el. 

 

Miből éljenek az özvegyek?  

A rokkantnyugdíjasok ellátásáról szóló változás az özvegyi nyugdíjakat is negatívan érinti. 

Azok az özvegyek, akik rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülnek, szeptember 

elsejétől az eddig özvegyi nyugdíjuknak ezentúl csak a felét kaphatják. Vagyis a házastársukat 

elvesztő megváltozott munkaképeségűek ellátása emiatt is több ezer forinttal csökken. A 

változás több ezer özvegyet érint.  

 

Valóban indokolt a kismamák könnyebb kirúgása? 
A veszélyeztetett terhesség idejére eddig táppénzt kapott a kismama, az új jogszabály szerint 

táppénz csak a betegség miatt keresőképtelenné válás idejére adható. Újdonság az is, hogy az 

a kismama, aki nem jelenti be, hogy terhes, elveszítheti a munkáját. Elveszik a kismama 

három évre szóló felmondási védelme is, ha a gyes letelte előtt visszamegy dolgozni. 

Hasonlóan járhat az a kismama is, aki részmunkaidős állásban szeretne dolgozni. 

 

TASZ: korlátozzák a szabadságjogot 

 

A miniszterelnöki rezidencia utcájának lezárása nem először veti fel a gyülekezési szabadság 

jogellenes korlátozását - mondta lapunknak a TASZ jogvédő civil szervezet programvezetője. 

Hegyi Szabolcs emlékeztetett, tavaly júniusban ugyanígy záratta le a TEK a Cinege utcát, 

mikor a rendvédelmi dolgozók terveztek tüntetést Orbán Viktor háza elé. Úgy vélte, a helyzet 

most annyival rosszabb, hogy még hosszabb időre, három hónapra zárták le "biankó" 

határozattal a környéket. Megjegyezte: nem lehet másra gondolni, minthogy a 

véleménynyilvánításhoz és a gyülekezéshez való jogot akarták eleve korlátozni, pedig 

demokráciában nem szokatlan, hogy politikusokat politikai véleménnyel szembesítenek, akár 

az otthonuk előtt is. Tegnap a Szolidaritás Mozgalom aktivistái tüntettek a miniszterelnök 

XII. kerületi lakhelye közelében. 

 

Muhari Judit / Népszava 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

 

Az első kerekesszékes nő a Bamakón 

 

 
Kis Adri az egész életét mozgássérültként élte, ám két évvel ezelőtt egy súlyos betegség 

után végleg kerekesszékbe került. 

 

A Nemzeti Sport Online felületén indít blogot Kis Adri, a Blikk Nők újságíró-

szerkesztője. Mostantól rendszeresen tájékoztatja az érdeklődőket a Budapest-Bamako 

Rallyra való felkészüléséről.  

http://www.bevezetem.hu/cikk/az-elso-kerekesszekes-no-bamakon


- A betegség miatt hosszasan kórházban feküdtem, és néhány napig az sem volt biztos, hogy 

életben maradok. Utána pedig én magam nem tudtam eldönteni, hogy akarok-e még küzdeni. 

Aztán jött egy pont, amikor rájöttem: millió dolgot megtettem már az életemben (quadozás, 

repülőgép-vezetés, stb.), de még legalább ennyi van, amit szeretnék kipróbálni... köztük a 

Budapest-Bamako Rally. Már a kezdetek kezdetén felfigyeltem rá, ugyanis amellett, hogy 

imádok vezetni, és feszegetni a határaimat (mind „sebességügyileg", mind a nehéz 

helyzeteket tekintve), nagyon megfogott a rally karitatív célja, miszerint Maliban és 

Mauritániában (a világ 5. és 6. legszegényebb országában) adományokat osztanak szét. Idén 

tavasszal a sors, vagy a jó ég tudja kicsoda, szép lassan hol kisebb, hol nagyobb 

segítséget/lehetőséget sodort az utamba, én mindegyikkel éltem, és most ott tartok, hogy a 

Young & Partners és a Rali-Túra Egyesület jóvoltából 2013 januárjában elindulok a nagy 

útra. Megvalósítom az álmomat és ki akarom próbálni, hogy mennyire bírom a „kiképzést", 

valóban olyan kemény csaj vagyok-e, mint azt hiszem magamról. 

 Hogy el tudjam saját magamat viselni ilyen szélsőséges körülmények között, elhívtam az 

egyik nagyon kedves barátomat, Siklósi Gábort, a Hungary Ambulance Mentőrobogó 

Szolgálat szakmai vezetőjét. Nem tagadom: megnyugtat a tudat, hogy velem lesz valaki, aki 

ismer, akitől nem kell segítséget kérnem, mert rám néz, és tudja, hogy mit hogyan oldjunk 

meg... Ám elsősorban nem ez volt az, amiért Gáborral szerettem volna utazni! Sokkal inkább 

azért, mert az ember nem bír ki akárkivel nagyjából 16 napot, 0-tól 24 óráig. Gábor 

mindenhol megfordult már a világon, ahol valamilyen veszély volt, és menteni kellett, ezért 

azt gondolom, hogy lelkileg igen csak fel van vértezve. Ő egyébként egy picit hezitált, majd 

egy hét múlva már azt szervezte, hogy milyen adományokat tudunk majd magunkkal vinni az 

útra. 

 
forrás: bevezetem.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

 

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

 

 

-HÍREK- 

 

 
 

  

MÁDI FURMINT ÜNNEP 

  
012.SZEPTEMBER 7-8-ÁN KERÜL MEGRENDEZÉSRE A MÁDI FURMINT 

ÜNNEP, MELYRE SOK SZERETETTEL VÁRNAK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT. 

 

A pénteki programok:  

 

-Nyitott pince látogatások  

-Ciráda együttes koncertje  

-Marabu, a Pulitzer -díjas karikaturista és Halász Géza karikaturista  

kiállítása  

-Ingyenes sonka-, sajt-, Hegyközi Manufaktúra termékkóstoló, gyermekprogramok  

-Faragó Miklós grafikusművész kiállításának megnyitója  

-Alma együttes koncertje  

-Mádi Kör Borkostoló  

-Nyitott gyógynövény- és füveskert  

-Vivat Bacchus koncert  

-Jávori Frenc (Fegya) és Dunai Tamás előadása - Odesszai kocsmadalok  

-Ferenczy György és a Rackajam, Csík Zenekar koncertje  

-Sabotage Black Sabbath Tribute Band koncertje  

-Shlimecore Zenekar koncertje  

-Folyamatos Bortaxi rendelés  

 

A szombati programok:  

 

-Ingyenes sonka-, sajt-, Hegyközi Manufaktúra termékkostoló, gyermekprogramok  

-Nyitott gyógynövény- és füves kert  

-Újbor és szőlő megáldása  

-Nyitott pince látogatások  

-Paprika Jancsi csúzlizdája, kézműves foglalkozások, népi játékok  

-Bocskai István Gimnázium néptánccsoportja  

-Főzőshow Matisa Carloval  

-Mesterségek udvara  

-Fafaragó és fazekas mesterségek bemutatója, mézeskalácskészítés  

-Dülőtúra  

-Borfolk együttes műsora  

-Szüreti felvonulás  

-Faragó Miklós kiállítása  



-Marabu, a Pulitzer - díjas karikaturista és Halász Géza karikaturista  

kiállítása  

-"BORFEJTŐ"-RŐ, Borkvíz  

-Holló ének - középkori duda- és dobzene  

-Ünnepélyes megnyitó  

Köszöntőt mond Tállai András önkörmányzati államtitkár és Tatárka József  

polgármester  

-Borverseny eredményhirdetése  

-Faragó Miklós könyvbemutató  

Közreműködik Oszter Sándor színművész  

-Vranov Szlovák testvértelepülés műsora  

-Tállyai citerabarátok előadása  

-10 éves a tokaji világörökség  

-Esthajnal Live + vonosok koncert  

-Mádi Furmint Ünnep-i borvacsora  

-Sipos Mihály (Muzsikás együttes) és Kardos Mária (Gyimesi csángó) előadása  

-Rúzsa Magdolna élő koncert  

-Szüreti bál a Classic zenekarral  

-Folyamatos Bortaxi rendelés  

 

A programok több helyszínen lesznek megtartva. 

 

  
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- 

 

 

Pályázat hagyományőrző rendezvények támogatására 

 
Pályázatot hirdet Hagyományőrző rendezvények támogatása címmel a Magor 

Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület és a Népi Játékokért 

Közhasznú Egyesület. Pályázati határidő: 2012. november 20. 

Pályázat hagyományőrző rendezvények támogatására  

 

Pályázatot hirdet Hagyományőrző rendezvények támogatása címmel a Magor Magyarjai 

Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület és a Népi Játékokért Közhasznú Egyesület.  

 

Pályázati határidő: 2012. november 20.  

 

A pályázaton önkormányzatok, művelődési házak és központok, közhasznú tevékenységet 

végző cégek, társadalmi- és civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok 

vehetnek részt a történelmi Magyarország területéről.  

 

A következő kategóriákban lehet pályázni:  

2012 - NJ - 21 népi, történelmi és logikai játékok, csapatversenyek, kézműves játszóház, 

íjászat;  

2012 - KJ - 31 népi és történelmi játékok.  

 

A pályázat keretében 2012. július 1. és 2012. december 31. között megrendezett események 

támogathatók.  

 

Pályázati határidők:  

2012. augusztus 17. (szeptemberi rendezvények);  

2012. szeptember 20. (októberi rendezvények);  

2012. október 20. (novemberi rendezvények);  

2012. november 20. (decemberi rendezvények).  

 

Bővebb információ:  

 

Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület; 2746 Jászkarajenő, Ady 

E. 95.  

E: lteri@freemail.hu  

I: http://www.fakorhinta.gportal.hu/gindex.php?pg=34242161  

 

forrás: kulturpont.hu  

 

Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület,  

 

kultúra, pályázatírás, forrásszervezés  

 

Jelentkezési határidő: 2012 november 21. 

Bővebb információ: nonprofit.hu/?q=node/176360 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 



 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

