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“FoglalkoztaTárs- Társ a foglalkoztatásban” 
 

 

A hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának 

innovatív formáit mutatják be azon a szakmai rendezvényen, amelyet az Országos 

Foglalkoztatási Közhasznú NKft Dél-alföldi Regionális Irodája rendez csütörtökön 

délelőtt a kormányhivatalban. 

A “FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projekt keretében szervezett szakmai 

műhelymunka célja, hogy a már kipróbált, kísérleti jelleggel működött programok 

eredményeit bemutassák, és új lehetőségekkel ismertessék meg a munkaadókat és a 

munkavállalókat. 

Az alternatív foglalkoztatási programokra, jelen esetben elsősorban az innovatív, kísérleti 

foglalkoztatási programok jelentőségére hívja fel a figyelmet a regionális iroda szerdai, 

rendezvénye. A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javítása, munkaerő-piaci 

elhelyezkedésének segítése manapság kiemelt jelentőségű, ezért az eddig megvalósult, 

programok eredményei mind a munkáltatók, munkaadók, mind a hátrányos helyzetű 

munkanélküli személyek számára fontos útmutatót jelenthetnek. 

A szakmai műhelymunka alkalmával bemutatják a jelenlévőknek a magyarországi és a Dél-

Alföldi Régió munkaerő-piaci helyzetképét, és a jövőbeni tervezett munkaerő-piaci 

programokat. Emellett lehetőséget biztosítanak foglalkoztatási programok és megállapodások 

megvalósítóinak arra, hogy szakmai konzultáció keretében megvitassák a tapasztalataikat, ami 

elősegítheti az együttműködést és a hálózatosodást. A tranzitfoglalkoztatás iránt 

érdeklődőknek az építőiparban megvalósítható pályázati lehetőséget is ismertetik. 

A szakmai műhelymunka programja: 

09.30 - 10.00 Érkezés, regisztráció 

10.00 - 10.15 Megnyitó 

„FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projekt ismertetése 

Besenyi Sándor régiós szakmai munkatárs 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 



10.15 – 10.45 Hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása munkaerő-

piaci programokban - átmeneti és tartós elhelyezkedés 

Ruszkai Zsolt tervezési referens 

Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatási Programok Főosztálya 

10.45 – 11.15 Dél-Alföldi munkaerő-piaci helyzetkép, a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központjának bemutatása 

Dr. Zámbó Anita igazgató 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

11.15-11.30 Szünet 

11.30-12.30 Felnőttképzési tevékenységek és szolgáltatások az innovatív foglalkoztatási 

projektekben 

Magyar Mariann - Ügyvezető 

Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. 

12.30-12.50 Innovatív kísérleti foglalkoztatási projekt sikeres megvalósítása 

Megyeri Katalin Stefánia - Ügyvezető 

TUDÁSKLASZTER Nonprofit Kft. 

13.30- 14.00 Szakmai konzultáció- a foglalkoztatás területén tapasztalattal rendelkező 

szervezetek rövid bemutatkozása, konzultációja, a tapasztalatok egyeztetése. 

A rendezvény helyszíne: 

Csongrád Megyei Kormányhivatal III. emelet 

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 

Időpontja: 2013. május 30. 9.30. 

 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

forrás: promenad.hu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bővül a Segítő vásár program 
 

 

Folytatódik és újabb helyszínekkel bővül idén a Segítő vásár program. A cél továbbra is 

a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégek termékeinek piacra 

segítése. Soltész Miklós szociális államtitkár bejelentette: az akció logójáért azok a cégek 

pályázhatnak, amelyek az úgynevezett védett kategóriába tartoznak, azaz fogyatékkal 

élőket foglalkoztatnak. 
 

A Kézmű Nonprofit Kft. varrodát is működtet, ahol szintén dolgoznak rokkant 

munkavállalók. Az állami tulajdonú könnyűipari vállalat egyike annak a 320 cégnek, ahol a 

munkavállalók több mint fele megváltozott munkaképességű. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma idén is úgy segíti a vállalatokat, hogy fogyatékkal élő munkavállalóik 

termékeiből bemutatót rendez. A Segítő vásárlás program idei újdonsága, hogy a főváros 

mellett további 6 nagyvárosban is meg lehet majd venni a termékeket. 
 

A programra egy űrlap kitöltésével pályázhatnak a cégek. Termékeikre speciális védjegy 

kerül majd, amivel az üzletekben is találkozhatnak a vevők.  

 

A minisztérium úgy döntött: a kampány arca továbbra is a Himaláján eltűnt Erőss Zsolt lesz. 

A tárca szerint a hegymászó egyik lábának 2011-es amputálása után bebizonyította, hogy a 

fogyatékos emberek tudnak és akarnak is küzdeni. 
 

forrás: mno.hu 

 

 

 

 

A közgyógyellátásról 

Mikor jár alanyi jogon? 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére biztosított hozzájárulás, 

melyet meghatározott feltételek teljesülése esetén az egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásai érdekében kaphat. 
 

 

Gyógyító ellátás a közgyógyellátás keretében csak közgyógyellátási igazolvánnyal vehető 

igénybe. Akinek közgyógyellátási igazolványa van, főszabály szerint, térítésmentesen 

jogosult a társadalombiztosítási gyógyító ellátásokra, ezek keretében például, járóbeteg-ellátás 

keretében rendelhető gyógyszerekre a gyógyszerkeret erejéig, egyes gyógyászati 

segédeszközökre, meghatározott összeghatárig gyógyfürdő ellátás igénybevételére. 
 

 

Az egyéni gyógyszerkeret 

Ez a keret a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását adja, melynek meghatározása a 

beteg havi rendszerességgel szedett gyógyszerek alapján történik. Az egyéni keret jelenleg 

minimum havi 1000 és maximum havi 12 000 Ft lehet. A gyógyszerköltség meghatározásánál 

mindig a legolcsóbb gyógyszereket veszik figyelembe. 

http://gyogyszer.lap.hu/


 

 

Az eseti keret 

Ez a keret az akut (gyors, rövid lefolyású) 

megbetegedésekhez kapcsolódó 

gyógyszerkiadások kompenzálására szolgál éves 

szinten. Ennek összegét nem az 

egészségbiztosító határozza meg, hanem a 

költségvetési törvény egységesen tartalmazza, 

mely a 2012-es évre 6000 Ft. 

 

 

Kik jogosultak közgyógyellátásra? 

A vonatkozó szabályok három féle jogosultsági 

formát állapítanak meg. 

 

Alanyi jogon jár a közgyógyellátás például, aki  

 

-átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, 

 

-rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy,  

 

-központi szociális segélyben részesül, 

 

-rokkantsági járadékos, 

 

-maga, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, 

 

-rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket, 

 

-a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § 

(1)bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 

31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 

 

-rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik az előző két pont hatálya alá és a 

közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították részére. 

 

Normatív alapon állapítják meg a közgyógyellátást annak a részére, akinek a havi rendszeres 

gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 10 

%-át ( 2012-ben 2850 Ft-ot), feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét ( 2012-ben 28500 Ft-ot) , egyedül élő esetén az 

öregségi nyugdíj 150 %-át ( 2012-ben a 42750 Ft-ot). A települési önkormányzatok saját 

rendeletben méltányossági alapon is megállapíthatják a közgyógyellátási jogosultságot. Ebben 

az esetben az önkormányzatok százalékos térítést fizetnek az általuk kiállított kártyák után az 

Egészségbiztosítási Alap részére. 

 

 

Hol igényelhetünk közgyógyellátási igazolványt? 

http://rokkant.lap.hu/


A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a lakóhely szerinti 

jegyzőhöz kell formanyomtatványon benyújtani, melyhez csatolni szükséges egy 

nyilatkozatot azokról a tényekről, melyek kérelmét megalapozzák, valamint ezek igazolását és 

a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátásokról. 

 

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a jegyző megállapítja a jogosultságot, annak 

időtartamát és az egészségbiztosítási pénztár által kiadott szakvélemény alapján a 

gyógyszerkeret összegét.  

 

A jogosultság, akiknek alanyi jogon állapítják meg 2 évre, akiknek méltányossági és normatív 

alapon állapítják meg 1 évre szól. Mivel a határozatot hivatalból közlik az egészségbiztosítási 

pénztárral, az külön kérelem nélkül állítja ki az igazolványt a jogosult részére. 

 

A közgyógyellátás részletes szabályai megtalálhatóak a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 49-53. §,a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdés f)-g) pont, 35-49. §, 9-13. sz. 

mellékletei, a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges 

készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 

szakaszaiban. 

 
forrás: hazipatika.hu 

 

 

 

 

Meglepően sok eladót keresnek a trafikokba 

Cigiárusokért indítottak „hadjáratot"a leendő trafikosok. Sokat keresnek, lehetőleg 

tartósan munkanélkülieket. 

Meglepően sok eladói állást hirdetnek az egyik álláskereső oldalon, ráadásul egytől egyik 

„dohányárudai eladó" megnevezéssel. 

Egy mohácsi pozíció kivételével mindegyik teljes munkaidős állást kínál. A baranyai 

településen 57 ezer forintot adnának a leendő munkatársnak a négyórás melóért (határozatlan 

időre), aki lehetőleg mohácsi lakos legyen, a foglalkoztató óhaja szerint. 

Van, aki nem köti ki, hogy gyakorlatot szerzett legyen a jelentkező, más elvárja, hogy 1-2 

évet eladóként is dolgozó jelentkező próbálkozzon, és a gyakorlott pénztárgéphasználat sem 

hátrány. 

Egy XIX. kerületi trafik üzemeltetője kereskedelmi végzettséget kér, és vagy tartós 

munkakeresőben vagy megváltozott munkaképességű munkatársban gondolkodik. 98 ezer 

forintot kereshetne az illető, csakúgy, mint egy másik XIX. kerületi trafikban, ahol már 

előnyben vannak a tartós munkanélküliek. 

 

 

 

 

 

 

http://allas-kereso.com/?s=Doh%C3%A1ny%C3%A1rudai+elad%C3%B3
http://allas-kereso.com/munka/dohanyarudai-elado-18/


 
 

 

 

A bajai (!) Szikra Trafik Bt. a főváros XXI. kerületébe keres embert, aki 114 ezer forint felett 

vihetne haza. 

A pécsi Szigeti Luca semmilyen követelményt nem határozott meg a hirdetésében a 

gyakorlati időre vonatkozóan, csak a kereskedelmi végzettség, a megbízhatóság, a jó 

kommunikációs képesség és a számítástechnikai ismeretek legyenek meg, na meg a lojalitás 

(108-120 ezer forintért). 

A gyáli Szerencsés Trafik Kft. (micsoda beszélő név!) online terminálkezelői bizonyítványt 

kér MX típusra, alighanem a lottózás állhat a háttérben. 

Az egyik salgótarjáni trafik esetében a munkavégzés több helyen történik majd, 

feltételezhetően a trafikos több koncessziót is nyert, egy másik nógrádi cég (Tűzsugár Bt.) az 

Első munkahely garancia programot említi a hirdetésében. 

Sopronban elvárás a minimum három hónapos nyilvántartott álláskeresői státusz vagy a 

megváltozott munkaképesség (ez állami támogatással jár), na meg németül sem árt tudni az 

osztrák vendégek miatt. Hasonló megfontolásból Biharkeresztesen román nyelvtudást várnak 

el a leendő munkatárstól. 

A trafikok elosztásának visszásságairól a trafikmutyi.cafeblog.hu oldalon lehet tájékozódni. 

 

forrás: hir.24.hu 

 

 

 

Gyermeknap: lufishow és kalandjáték Makkosházán 
 

Tizennyolc éves hagyományt folytattak az idén is Makkosházán, 

amikor a hét végén megrendezték a településrész gyermeknapját. 

Kozma József MSZP-s önkormányzati képviselő minden év május 

utolsó vasárnapján a választókörzetében élő gyerekeket és szüleiket 

látja vendégül egy közös, vidám együttlétre.                  

Hagyományosan a Honfoglalás park játszótere ad otthont a rendezvénynek, ám idén az 

időjárás közbeszólt. Szerencsére a szervezők számítottak a hétvégi esőkre, így az idei 

programot a Bonifert Domonkos Általános Iskola tornacsarnoka fogadta be.   

http://allas-kereso.com/munka/dohanyarudai-elado-19/
http://allas-kereso.com/munka/dohanyarudai-elado-6/
http://trafikmutyi.cafeblog.hu/


A hatalmas eső ellenére sok gyerek és szülő fogadta el a képviselő meghívását, és élvezhette a 

változatos programokat. Többek között arcfestéssel és a tornacsarnok mennyezetéig érő óriás 

ugrálóvárral várták a legkisebbeket. A kézműves foglalkozások mellett a makkosházi 

gyerekek figyelmét lufishow-val, mese- és kalandjátékokkal is igyekeztek lekötni a 

rendezvény szervezői.   

 

Az idei gyermeknap különlegessége volt, hogy a Walter Károly Gyermekotthon fogyatékos 

lakóit is vendégül látták. A Napos Oldal a Sérült Gyermekekért Alapítvány segítségével 

együtt játszhattak a sérült gyermekek egészséges társaikkal, akik azt is kipróbálhatták, hogyan 

lehet kerekesszékkel közlekedni, vagy bekötött szemmel, vakon ismerkedni a világgal. A jó 

ebédről a makkosházi nyugdíjasklub tagjai gondoskodtak, hogy egyetlen meghívott se 

távozzon üres gyomorral. 
 

forrás: onkormanyzat.mti.hu 

 

 

Zenei bemutató egy különleges helyszínen 
 

 

Kisvárda – „A zene az angyalok hangja” azaz zengő univerzum. – Iványi Miklós lelkész. 
 

 

Weiner Leó Alapfokú Zene – és Művészeti Iskolanövendékei, tanáraik kíséretében, szerda 

délelőtt a kisvárdai Kistérségi Szociális Szolgálat Fogyatékos Személyek Nappali 

Ellátásának Várday István úti épületében adtak koncertet. Az intézményfoglalkoztató 

termében telt ház volt, még az ajtókon kívül is álltak a nappali ellátásban részesülők. 

Művészeti ágak bemutatkozása 

– Az éves programunkban igyekszünk olyan programokra gondolni, amelyek értékeket 

képviselnek – kezdte beszélgetésünket Dionné Dócs Máriaszociálpedagógus. Az 

autizmussal, értelmi fogyatékkal és egyéb sérüléssel élő ellátottakkal foglalkozó kollegákkal 

együtt igyekszünk, nagy hangsúlyt fektetnek a művészetterápia hatékony alkalmazására. A mi 

munkánk során arra törekszünk, hogy ez az intézmény megmutassa azt, hogy a 

mindennapjaikat itt töltő, valamilyen szintű fogyatékkal rendelkező gyerekek és fiatalok 

befogadóak a művészetek iránt, legyen az zene, tánc, vagy képzőművészet. A sokrétűség 

biztosítása érdekében együttműködési megállapodással rendelkezünk a Rétközi 

Múzeummal, annak pedagógiai programjában rendszeresen részt veszünk. A 

rendezvényeinken a fogyatékkal élők mellett az intézményünkben az idősek nappali 

ellátásában résztvevőket is meghívjuk, s hogyha van, kedvük vegyenek részt 

rendezvényeinkre. A mostani rendezvényünkön az ellátottak szülei is részt vettel ezen a nagy 

élményt nyújtó zenei bemutatóón. 

– Hogy jött létre ez a zenei bemutató? 

– Egy véletlen könyvtári találkozás során kezdtünk el beszélgetni intézményünkről s az itt 

folyó munkáról. Ez alkalommal kértem meg Komár Liviát –aki a Duoart Művészeti Iskola, 



Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője, szolfézs tanár– hogy gondolkozzon már el 

egy zenei bemutatón az intézményünk lakói részére. Egy hónap telt el s egy sikeres zenei 

bemutatón –május 22–délelőtt– vagyunk túl. Köszönjük a növendékeknek és tanáraiknak ezt a 

közel egy órás zenei élményt – mondta befejezésülDionné Dócs Mária. 

Együtt dobbant a szív 

– Meglepet Marika felkérése, de átgondolva, örömmel fogadtuk, mert úgy gondoljuk, hogy 

nem csak a teljesen ép gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek kell élő hangszeres játékot 

hallani, hanem a sérült, illetve a valamilyen fogyatékossággal élők részére is módot és 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ilyen zenei élményben részesüljenek. 

Az élő zene mindenkinek megdobogtatja a szívét, hiszen teljesen más, mint bármilyen gépi 

zene. Az összeállításban 12 műsorszámot adtunk elő, úgy összeállítva, hogy általában ismert, 

„fülekbe mászó” dallamok legyenek. A műsorszámok előtt pedig a hangszereket is 

bemutattuk. A bemutató során azt tapasztaltam, hogy a résztvevők, gyerekek, fiatalok és 

felnőttek nagy élvezettel hallgatták az előadásokat. Minden egyes műsorszámot nagy tapssal 

jutalmazták. Nagyon megható érzésem volt, amikor a fellépők s a bemutatón résztvevőkkel 

együtt énekeltük el befejezésül a Tavaszi szél vizet áraszt közismert népdalunkat. Őszintén 

mondom, a könnyekkel küszködve nagyon nehezen tudtam énekelni, látván az örömteli 

arcokat s szinte éreztem, hogy együtt dobban a szívünk. Egy ilyen élmény után bátran 

mondhatom, hogyha újabb felkérést kapunk folytatni fogjuk az ilyen jellegű zenei 

bemutatónkat – mondta Komár Lívia. 

Akik közreműködtek 

A fellépő tizenkét növendék és kísérő tanáraik felejthetetlen élménnyel gazdagították a sérült 

gyermekeket és fiatalokat, az idős ellátottakat, és a meghívott vendégeket. Álljon itt a 

bemutatón résztvevő és felkészítő tanáraik neve: Növendékek: Veress Anna Virág, Pásztor 

Lili, Szántó Anna furulya, Józsi Rebeka, Balogh Dorina, Tulipán Kleopátra hegedű, Tárkányi 

Tekla gitár, Bojza Benjámin klarinét, Bodnár Tibor, Bodnár Olívia zongora, Komár Anna 

Eszter cselló, Vajas Benjámin ütő (xilafon). Felkészítő tanárok: Baksa Hajnalka, Tóth Ilona, 

Agárdi Gáborné, dr. Gulácsyné Turi Erika Erzsébet, Újhelyi István, Miller János, zongorán 

közreműködött: Miller Olga. 

A legközelebbi bemutató, május 28–án, 14 órától lesz, élőzenés táncházzal. 

 
forrás:  szon.hu 

 

 

Nyílt nap a hungaroringi Vezetéstechnikai Centrumba                     

                   
Az idén nagyon szép jubileumához, a 15. évéhez érkezett el a Hungaroringen található 

Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum, ezért különösen fontosnak tartják az ott 

dolgozó szakemberek, hogy a közutak veszélyeinek kitett valamennyi társadalmi réteghez és 



korosztályhoz eljuttassák a biztonságos közlekedésért folytatott kampányuk üzenetét. Ezúttal 

a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ) karöltve szerveztek 

nyílt napot a mozgássérülteknek és mozgáskorlátozottaknak, melyen a résztvevők három 

különböző pályán sajátíthatták el, miként kell a közutakon leküzdeni a váratlan helyzeteket. 

A Hungaroringen található Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum a biztonságos 

közlekedés fontosságának üzenetét szeretné minél több emberhez eljuttatni. Minden 

korosztályhoz, illetve valamennyi társadalmi réteghez szól a kampányuk idén, a tanpálya 

jubileumi 15. évében. 2013-ban például kiemelt szerepet kapnak a balesetmentes vezetésért 

folytatott küzdelmük során a mozgássérültek és a mozgáskorlátozottak számára szervezett 

kurzusaik, amelynek élére az többszörös világ-, Európa-bajnok, kétszeres paralimpiai 

ezüstérmes vívó, Dani Gyöngyi állt, aki kijelentette, már akkor teljesítette a célját, ha 

sorstársai a kampány hatására figyelmesebben, óvatosabban, és ami a legfontosabb, 

balesetmentesen közlekednek az utakon. 

„Idén is folytatjuk a balesetmentes közlekedés érdekében folytatott kampányainkat, amihez 

ebben az évben a mozgássérült és mozgáskorlátozott embertársaink minél szélesebb körű 

megszólítását is célul tűztük ki.  A kimutatások, statisztikák egyértelműen igazolják, hogy ez a 

társadalmi réteg ugyanolyan résztvevője a közúti forgalomnak, mint bárki más, így mindenki 

számára fontos, hogy ők is részt vehessenek azokon a kurzusainkon, amelyeken szakképzett 

instruktoraink segítségével még jobban felkészülhetnek a közlekedésben tapasztalható 

váratlan helyzetek megfelelő megoldására. Ezért is pályáztunk közösen a MEOSZ 

társaságában egy nyílt nap megrendezésére, hogy bemutathassuk minden érintett részére, 

hogy igenis szükség van az itt eltöltött órák elméleti és gyakorlati képzésére” – 

fogalmazott Gazsi Júlia, a Vezetéstechnikai Centrum ügyvezetője. 

Magát a programot a MEOSZ és a Hungaroringen található Groupama Vezetéstechnikai 

Centrum dolgozta ki közösen, és a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) szabadidősport 

pályázatán kapott támogatásból jött létre. A nyílt napon összesen 39-en vettek részt, akik 

között 16 kerekesszékes sofőr volt, illetve többen utasként vettek részt a programokon. 

„A Vezetéstechnikai Centrum munkatársai három tanpályán és az Off-road Parkban körforgós 

rendszerben szerveztek programokat, melyeket valamennyi résztvevő nagyon élvezett, és már 

a pihenők alatt jelezték, szükség lenne további hasonló rendezvényekre is. A különböző 

ügyességi feladatok – szlalom és körpálya – tökéletesen alkalmasak voltak arra, hogy 

megtapasztaljuk, bizonyos, már-már extrém helyzetben az autónk milyen sebességnél kezd el 

kisodródni, továbbá elsajátíthattuk azt, hogyan lehet ez ellen védekezni. Igazán hasznos volt 

az is, hogy a körpályán a résztvevők az úgynevezett részegszemüveg segítségével 

megtapasztalhattuk, hogy milyen módon hat a szervezetre az alkohol, hogyan változik a 

térlátás, milyen mértékben romlik a mozgáskoordináció. A harmadik helyszínen a vízzel 

locsolt műgyantán azt érezhettük meg, miként viselkedik az autónk ilyen körülmények között, 

valamint kipróbálhattunk pár, a közutakon gyakran előforduló vészhelyzetet a rántópad és a 

váratlanul felbukkanó vízfüggönyök segítségével. Az Off-road pályán nagyon izgalmas erdei 

terepen és az épített akadályokon – vizes árok, mérleghinta, lépegető, 40%-os emelkedő – 

vittek át minket, sőt a legbátrabbak ki is próbálhatták a nagyon komoly gépezeteket és saját 

ügyességüket” – elevenítette fel az élményeket Dani Gyöngyi. 

A Tanpálya vezetői az elkövetkező hetekben kidolgoznak egy olyan kedvezményes árat a 

mozgássérültek és mozgáskorlátozottak számára, hogy az érdekeltek közül minél többen 

vegyék igénybe ezt a balesetmentes vezetéshez szinte nélkülözhetetlen szolgáltatást. 

Mindenesetre az instruktorok úgy vélekedtek, a mostani rendezvényenrészt vevők semmivel 

sem kezelik rosszabbul a kormányt, mint ép embertársaik, és ugyanolyan gyorsan sajátították 

el az adott szituációkban a követendő magatartásformát, amelyek segítségével a közutakon is 

kivédhetik a rájuk is leselkedő veszélyeket. 



„Számomra egyértelműen bebizonyosodott ezen a rendezvényen, hogy a résztvevők semmivel 

sem kezelték gyengébben az autót, mint bármely más, ép ember. Mondhatnánk, hogy a 

mozgássérült vezető csak egy kézzel kormányoz, hisz a másik kezével kezeli a pedálokat és 

ez bizony hátrányt jelenthet. Igaz. De ekkor eszembe jut, hogy a nem mozgássérült társaik 

hány százaléka fogja ugyanúgy egy kézzel a kormányt ÖNKÉNT. Mondhatnánk, hogy a 

kellően erős pedálmunka sem biztos, hogy kézzel vezérelve tökéletes. A mai napon pont 

ugyanolyan arányban láttam helyes és helytelen (gyenge) vészfékezést, mint az ép 

autóstársaknál. Ráadásul ma már szinte valamennyi modell átalakítható a mozgássérültek és 

mozgáskorlátozottak részére, ugyanis a rendezvényen ugyanúgy láthattunk Wagon R-t, 

Corsát, Twingót, mint Astra GTC-t, Signumot vagy éppen Toyota Prius-t. Számunkra is, és a 

résztvevők számára is egyértelműen bebizonyosodott, hogy az ép embertársaikhoz hasonlóan 

a mozgássérültek és mozgáskorlátozottak részére is legalább ugyanolyan hasznos a 

vezetéstechnikai tréningeken való részvétel. Ugyanis a való életben is ugyanazon úton és 

körülmények között vezet valamennyi társadalmi réteg és korosztály” – jelentette ki Kőrös 

András, a Tanpálya projektvezetője. 

 

forrás: formula.hu 

 

 

A Kantharosz-összefogás hatmilliós adománya 

Felemelő pillanattal kezdődött idén a gyermeknapi ünnepség a Radó-szigeten: jótékony 

civil szervezetek adták át összesen mintegy hatmillió forintos adományukat. 

 
Felemelő pillanattal kezdődött idén a gyermeknapi ünnepség a Radó-szigeten: jótékony civil 

szervezetek adták át összesen mintegy hatmillió forintos adományukat a rászoruló fiatalokért, 

gyerekekért tevékenykedő egyesületeknek, alapítványoknak, iskoláknak. 

 

A IV. Kantharosz Gála jótékonysági rendezvényére nevezett és nyertes pályázatokat beadó 

intézmények ma délelőtt a Radón felállított színpadon vehették át támogatásaikat, amelyek 

révén sok száz kisgyermek körülményei javulnak, lehetőségei bővülnek.  

 

Az idén a Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete, a Fekete István Általános Iskola 

Konduktív Pedagógiai Szakszolgálata, a Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány és 

Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítvány fordíthat milliókat a gála jóvoltából arra, hogy 

eszközöket vásároljon, fűtést korszerűsítsen, megkönnyítse a mozgáskorlátozottak 

mindennapjait. Az idén először a gálaest közönsége is szavazhatott belépőjegyével a 

nyerteseken kívül azokra a támogatásra érdemes jelentkezőkre, amelyek szabályos pályázatot 

adtak be, ám a gálát megrendező civil szervezetek szavazatán nem nyertek. Az első 

közönségdíjas a Gézengúz Alapítvány lett. 

 

A Kantharosz Gála immár negyedszer mozgósította Győr meghatározó civil szervezeteit, az 

Európai Borlovagrend Győri Legátusának, a város három Lions és három Rotary klubjának, a 

Kiwanis Klubnak a közösségeit, valamint a Győri Filharmonikus Zenekart az összefogásra, 

amellyel a lehetetlennek tűnő nagyobb álmokat is valóra lehet váltani. Csatlakoztak a nemes 

kezdeményezéshez az ország neves borászai, akik kereskedelemben nem kapható különleges 

kincseket ajánlottak fel. Ezeket árverezték el nemrégiben a zenés jótékony esten.  

 

Az elmúlt négy évben az árverés, a közönség belépőjegyeinek ára és a támogatók adományai 



révén 20 millió forint gyűlt össze jótékony célra, és ezzel a Kantharosz a térség legnagyobb 

karitatív rendezvényévé vált. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

Több, mint egy éve vár arra, hogy újra rokkantnyugdíjas lehessen 

Zalakomár - A rokkant Tóth István esete erőt adhat azoknak a sorstársaknak, akiktől a 

kötelező felülvizsgálat során elvették régi ellátásukat. A bíróság nemrég hatályon kívül 

helyezett két, az állapotát a valósnál jobbra értékelő orvosszakértői véleményt is. 

 
Mint arról tavaly már írtunk, Tóth István 2007-ben lett rokkant. 

 

- 1998-ban (akkor 39 éves voltam) súlyos szívinfarktust kaptam, újra kellett éleszteni és csak 

később derült ki, hogy közben összeroppant egy csigolyám - idézte fel újra az akkor 

történteket a férfi. - Akkor az orvosok azt mondták, hogy elég egy rossz mozdulat, s bármikor 

lebénulhatok, ezért adtam be leszázalékolási kérelmemet. Ez 13 éve, 2000-ben történt, s 

közben az is kiderült, hogy mindkét oldalamon csípőprotézist kellene beültetni. Bár az 

állapotom folyamatosan romlott, csak negyedik nekifutásra sikerült elérnem azt, hogy 

leszázalékoljanak. 

 

Tóth István végre 2007-ben megkapta a 67 százalékos rokkantságot, de csak két évre. 2009-

ben ismételt felülvizsgálat következett, akkor 55 százalékos rokkantsági fokot állapítottak 

meg, újabb két év múlva pedig már csak 40 százalékot. A legszebb a dologban, hogy 

utóbbiakat ugyanattól az orvosszakértőtől kapta. 

 

- Nyilván, ennek tükrében megfellebbeztem a határozatot, annál is inkább, mert abban a pár 

évben betegebb lettem, újabb csigolyáim mentek tönkre - mesélte a zalakomári férfi.  - 

Legnagyobb meglepetésemre a győri orvosszakértői vizsgálat során helyben hagyták a 40 

százalékos egészségkárosodást. 

 

Korábbi, 89 ezer forintos rokkantnyugdíja helyett 2012 januárja óta a mindössze annak 

egyharmadát kitevő rehabilitációs ellátást kapja. Némiképp ellentmondás az ügyben, hogy 

miközben a magát évekig tartó hivatalos álláspont szerint Tóth István annyira nem beteg, 

hogy rokkantnyugdíjat kelljen kapnia, hivatásos jogosítványát bevonták, mondván, állapota 

miatt veszélyt jelent a többi közlekedőre. 

 

A nehézgépkezelői engedélye viszont megmaradt, megpróbált hát azzal elhelyezkedni. Négy 

hónapig dolgozott ebben a munkakörben - ez idő alatt egy csigolyája oldalra csúszott 5 

milimétert, egy pedig elrepedt, jobb csípője pedig abba az állapotba került, amikor a műtét 

már nem odázható tovább. Legalábbis papíron, ugyanis egyetlen forintnyi tartaléka nincs, így 

a beavatkozást sajnos, nem tudja miből finanszírozni. 

Az 55 éves férfi ügyében azonban úgy látszik, most fordulat áll be. 

 

- Nem hagytam annyiban, bíróságra került a dolog, mely újabb szakértői vizsgálatot rendelt el 

- magyarázta. - Az orvos 52 százalékot adott, ami azt jelentette, hogy tovább kellett volna 

kapnom a rokkantnyugdíjamat, a 89 ezer forintot. Nem így történt, azóta is csak 30 ezer forint 

szociális járadékot folyósítanak. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 

ugyanis megtámadta a szakvéleményt, újabb szakértő kirendelését kérte  tavaly októberben. A 



második orvos viszont már 72 százalékos összegészségkárosodást állapított meg. 

 

Az erről szóló határozatban az is olvasható: a doktor figyelembe vette a pszichés 

vonatkozásban bekövetkező rész-egészségkárosodást - Tóth Istvánt nyilvánvalóan mentálisan 

is megviselte az elmúlt 3 év bizonytalansága, az állandó huzavona, s az, hogy némelyik 

hivatalban úgy beszéltek vele, mintha egy eltartott élősködő lenne.  

 

Nemrég pedig a Zala Megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megállapította: "A 

társadalombiztosítási határozatok megalapozatlan orvosi szakvéleményeken alapulnak, a 

határozatokban megállapított tényállás nem helytálló, így az első- és másodfokú 

társadalombiztosítási határozat jogsértő." Ennek okán a bíróság idén februárban hatályon 

kívül helyezte az említett határozatokat. 

 

- Most megint behívtak egy vizsgálat-formára, ahol azonban semmi különös nem történt - 

magyarázta a férfi. - Hacsak annyi nem, hogy az ott lévő hölgynek azt mondtam, ne 

haragudjon, de előbb elolvasnám, mit írok alá. Mire az volt a válasz: azt csinál, amit akar, 

engem nem érdekel, menjen haza Zalakomárba, keressen magának valami 8 órás munkát és 

dolgozzon! 

 

A férfi azt mondja: az őt ért anyagi és erkölcsi sérelmekért pert indít. És egyre fogyatkozó 

türelemmel várja rokkantnyugdíja megállapítását. 

 
forrás: zaol.hu 

 

 

Újabb oroszlánkölykök, száznapos elefántborjú, segítség a fogyatékossággal 

élőknek 

 
Megállapodást írt alá a Fővárosi Állat- és Növénykert a fogyatékossággal élő embereket 

képviselő öt legfontosabb hazai érdekvédelmi szervezettel. 

 

Segítség a fogyatékossággal élő embereknek 

Megállapodást írt alá a Fővárosi Állat- és Növénykert a fogyatékossággal élő embereket 

képviselő öt legfontosabb hazai érdekvédelmi szervezettel. Ezek a szervezetek az Értelmi 

Fogyatékossággal Élők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), a Magyar Vakok és 

Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), a Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetsége (SINOSZ), a Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE), valamint a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ). A megállapodás 

alapján a szóban forgó szervezetek arcképes igazolványával rendelkező személyek, illetve a 

velük érkező kísérők jelentős kedvezménnyel, a mindenkori csoportos belépőjegynél legalább 

30 %-kal olcsóbb kedvezményes partneri belépőjegy megváltásával kereshetik fel az 

Állatkertet. Ez a belépőjegy jelenleg 600 forintba kerül. A megállapodás azt is tartalmazza, 

hogy az említett szervezetek szakmai segítséget nyújtanak az Állatkertnek, hogy 

szolgáltatásait a fogyatékossággal élő emberek számára minél könnyebben igénybe vehető 

módon szervezze és alakítsa ki. Emellett az érdekképviseleti szervezetek segítenek abban, 

hogy az állatkerti látnivalókkal kapcsolatos aktuális információk minél könnyebben 

eljuthassanak a fogyatékossággal élő emberekhez. 

  

http://www.bevezetem.hu/cikk/ujabb-oroszlankolykok-szaznapos-elefantborju-segitseg-a-fogyatekossaggal-eloknek
http://www.bevezetem.hu/cikk/ujabb-oroszlankolykok-szaznapos-elefantborju-segitseg-a-fogyatekossaggal-eloknek


Jóllehet a Fővárosi Állat- és Növénykert nem szociális intézmény, szinte nincs még egy olyan 

hely az országban, ahol ilyen sokféle jogcímen kínálnak belépési kedvezményeket. 

Kedvezményt kapnak a gyermekek, a diákok, a nyugdíjasok, a családok, külön a 

nagycsaládok, a csoportosan érkezők és külön a tanulmányi csoportok is. A legnagyobb 

mértékű kedvezményre a fogyatékossággal élő emberek jogosultak. Természetesen a belépési 

kedvezményeket az Állatkert is csak a gazdasági lehetőségek keretein belül tudja felkínálni. 

Éppen ezért fontos a most megkötött megállapodás, hiszen az említett szervezetek abban is 

segíteni tudnak az Állatkertnek, hogy azt a kedvezményt, amit a kertnek lehetősége van 

felkínálni, a leginkább rászoruló emberek kapják meg. 

  

Az Állatkert társadalmi felelősségvállalása azonban nemcsak a belépési kedvezményekben 

merül ki. Több mint két évtizedes hagyománya van az évente megrendezett Sérült gyermekek 

napjának, amelyen rendre több ezer fogyatékossággal élő embert látnak vendégül díjmentesen 

egy egész napos állatkerti rendezvény keretében. Idén júniusban ismét megrendezésre kerül 

az Áloméj az Állatkertben elnevezésű program, amelynek során krónikusan beteg gyermekek 

számára szerveznek különleges esti állatkerti programot. Emellett az Állatkert odafigyel arra, 

hogy a mozgáskorlátozottak minden lehetséges bemutatóhelyet meg tudjanak közelíteni, mi 

több, a látásukban korlátozott emberek számára tapintható állatszobrokat és Braille-írásos 

feliratokat helyeztek el a kert több pontján. 

  

  

Asha 100 napos 

Asha, a február 14-én született elefántborjú a mai napon érte el századik életnapját. Ebből az 

alkalomból kér különleges tortával köszöntötték őt, illetve Angele-t, az anyaállatot. A tortákat 

főtt rizsből, sárgarépából, céklából és kiwiből készítették az állatkerti takarmánykonyha 

dolgozói. A nagy műgonddal készített gasztronómiai remekműveket az állatgondozók 

helyezték el a kifutóban, majd ezután engedték ki az Elefántházból a két állatot. A torták 

nagyobbik felét természetesen Angele fogyasztotta el, de a nagyrészt még anyatejen élő, ám 

már szilárd táplálékkal is próbálkozó Asha is belekóstolt. 

  

A 100 napos ünnepség keretében mutatták be azt az Állatkert kiadásában megjelent új 

könyvet, amely egyrészt Asha és az állatkerti elefántcsalád történetét meséli el, másrészt 

bemutatja a budapesti elefánttartás több mind egy évszázados történetét, az elefántok 

állatkerti gondozásának kulisszatitkait, illetve az elefántfélék természetrajzát is. Az 

Állatkertben beszerezhető könyv Kovács Zsolt munkája, a művet a könyvbemutatón 

Szemadám György képzőművész, író, az Állatkert egykori oroszlángondozója méltatta. 

  

  

Még három oroszlánkölyök 

Pénteken mutatkoztak be az Állatkert legifjabb kisoroszlánjai. Legifjabbak, hiszen már 

február 15-én született négy oroszlánkölyök, Shirwane és Basil frigyéből. Időközben viszont a 

másik oroszlánhölgy, Kankai is világra hozta a maga utódait. Kankai három kicsit nevel, akik 

április 14-én születtek. Kerek két hónappal fiatalabbak tehát féltestvéreiknél. Születésük óta 

egy elkülönített férőhelyen cseperedtek, így sem őket, sem az anyaállatot nem láthatta a 

közönség az elmúlt időszakban. Mostantól kezdve viszont a budapesti oroszláncsalád 

legfiatalabb tagjait is megtekinthetik a látogatók. Kankai és a három kölyök jelenleg az India 

ház belső terében látható, a kifutót ugyanis az idősebb kölykök, az anyjuk, illetve Basil, a hím 

oroszlán használja, méghozzá együtt, hiszen ez elmúlt hetekben a négy kölyköt már az apával 

is sikerült rendben összeszoktatni. 

  



A most bemutatkozott kölykök június közepe táján, nagyjából kéthónapos korukban kapják 

meg az első védőoltásokat, ekkor lehet majd megfogni és alaposan megvizsgálni őket. 

Legkésőbb ekkorra az is kiderül, hogy milyen neműek, és ennek megfelelően fognak majd 

nevet kapni. A többi kölyökkel, illetve a másik két felnőtt állattal való összeszoktatásuk ezt 

követően kezdődhet majd meg. 

  

Amint a fentiekből is kiderül, jelenleg összesen tíz oroszlán látható az Állatkertben, melyek 

közül heten az idei évben született kölykök. Elmondható tehát, hogy a tenyészérett kort 

nemrégiben elért fiatal tenyészállataink kiválóan szaporodnak. Ez nem csak azért fontos, mert 

az oroszlánkölykök nagyon aranyosak, és szívesen gyönyörködik bennük a nagyközönség. 

Hanem fontos amiatt is, mivel Állatkertünkben ritka indiai oroszlánok (Panthera leo persica) 

élnek, amelyek szaporítása természetvédelmi szempontból is nagy jelentőséggel bír. 

 
forrás: bevezetem.hu 
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-HÍREK- 

 

 

 

Tilos fotózni a magyar koronát 

  
Tilos ! 

 

Az Országház kupolatermében a jövőben nem szabad fényképezni a koronát és a koronázási 

ékszereket - döntött az Országgyűlés Hivatala a héten. 

 

 
 

Miért? 
 
  
forrás: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 
 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Megkezdődött a Mozgásjavító 
 

2013. március 25-én projektnyitó konferenciával kezdődött a Mozgásjavító Általános 

Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Kollégium TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0093 azonosítószámú, "A holnap iskolája" című 

projektje, melynek első kiemelt, mintegy 150 mozgáskorlátozott gyermeket megmozgató 

ügyességi sportprogramja valósul meg 2013. május 25-én. 

 

A Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 

támogatási rendszeréhez benyújtott "A holnap iskolája" című, TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0093 

jelű pályázata 76 606 780 Ft támogatásban részesült. A projekt 2013. március 25-én 

kezdődött, és 2014. december 31-én zárul.  



 

Az intézmény 110 éve mindig aktív szerepet vállalt a mozgáskorlátozott fiatalok nevelésében, 

oktatásában, egészségügyi ellátásában és gondozásában. A rendszerváltás óta mind épített 

környezetét, mind pedagógiai tevékenységeit tekintve nagy fejlődésen ment át. Az állami és 

fővárosi befektetés megteremtette azokat a XXI. századi feltételeket, amelyek igazi európai 

arculatot adtak az intézménynek, az egész ország területéről érkező mozgáskorlátozott 

gyermekek és fiatalok számára. Az infrastruktúra fejlődése mellett az intézmény vezetése és 

munkatársai is folyamatosan arra törekednek, hogy a megújult "házat" tartalommal töltsék 

meg, hogy az minél jobban szolgálja a rájuk bízott mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok 

fejlesztését, előrejutását, társadalmi szerepvállalását, esélyegyenlőségük megteremtését. 

Ennek szellemében kezdődött számos fejlesztő munka:  

 

- átalakításra, megújításra került az egész iskolai és diákotthoni élet;  

 

- egyre nagyobb hangsúly helyeződik a többségi nevelési-oktatási intézményekben együtt 

nevelt mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók ellátására, és ezzel egy időben a súlyosabban 

mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók és fiatalok sérülésspecifikus intézményi keretek 

közötti ellátására;  

 

- a hazai és nemzetközi szakmai trendeknek megfelelően megtörtént a célcsoport bővítése: az 

intézményi innovációkban megjelenő korai gondozás kialakításának lehetőségétől a 

szakközépiskolai oktatásig bezáróan.  

 

A jelenlegi pályázat célja, hogy támogassa a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz 

szükséges kompetenciák kialakítását a megújuló köznevelési rendszer működésével, növelje 

az oktatás-képzés minőségét és hatékonyságát, segítse az idegennyelvtudás, a digitális 

írástudás, a vállalkozói- és életpálya-építési, az egészségfejlesztési, az állampolgársági, 

valamint az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését.  

 

A projekt időszaka alatt számtalan, a módszertani megújulást támogató továbbképzés valósul 

meg és sok olyan program megszervezésére nyílik lehetőség, amelyek támogatják az 

intézmény professzionális, társadalmi igényekre épülő, új szemléletű, a súlyosan 

mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok ismeretszerzési folyamatait és társadalmi 

integrációját.  

 

A május 25-én megrendezésre kerülő szabadtéri jellegű, mozgásos tevékenység 150 

mozgáskorlátozott tanuló részvételével valósul meg, melyre az egész ország területéről 

jelentkeztek csapatok. Az ügyességi játékokban a mozgáskorlátozott tanulók mellett többségi 

iskolákból érkező nem mozgáskorlátozott gyerekek is részt vesznek a versenyző csapatokban, 

az integráció jegyében.  

 

Kapcsolat:  

 

Locsmándi Alajos projektvezető; 30/467 6216; locsmandi@mozgasjavito.hu  

 

Révész Rita projektasszisztens; 70/457 0027; revesz@mozgasjavito.hu 

Megrendezés dátuma: 2013 május 25. 

 
forrás:  

MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 



-PÁLYÁZATOK- 

 

Íme, az ember!-Pályázat magánszemélyeknek az egészségmegőrzésről 
 

Az Ecce Homo Oktatási Központ pályázatot hirdet érettségivel rendelkező 

magánszemélyek részére “Íme, az ember!” címmel.  

 

A pályázat célja Írás beküldése az alábbi témák egyikében: Egészségmegőrzés kontra 

gyógyítás. Miért olcsóbb, kifizetődőbb a megelőzés, mint a gyógyítás. Milyennek látja a mai 

magyar társadalomban az egészségmegőrzés lehetőségeit? A természergyógyászat szerepe az 

egészségmegőrzésben. Pályázók köre: 

Magánszemélyek: A pályázaton részt vehet minden magyar állampolgárságú, 18. életévét 

betöltött, érettségivel rendelkező magánszemély.  

A pályázat részletei  

 

Egy személytől CSAK egyetlen pályamű adható be, egy témában.  

 

Az írás minimum 15.000, maximum 20.000 karakteres legyen  

 

A témák egymással nem keverhetőek.  

 

Első díj: Egy közel 200 000 forint értékű oktatás az Ecce Homo Oktatási Központban. 

(Ingyenes egészségügyi alapmodul tanfolyam, ETI- vizsgára való felkészítés.)  

Második díj: 100 000 forint értékű oktatás az Ecce Homo Oktatási Központban. (Ötven 

százalékos kedvezmény a természetgyógyász vagy egészségügyi alapmodulra)  

Harmadik díj: 60 000 forint értékű életmódtáborban való ingyenes részvétel.  

 

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes 

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

A pályázat benyújtása  

 

Határidő: 2013. július 7.  

További információ  

 

info@eccehomo.hu  

Tovább a teljes pályázati kiírásra 

 

Jelentkezési határidő: 2013 július 7. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/05/28/ime-az-ember-

magan/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3kNhq5ZKwiz4mMk 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

