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Miért kell a buszon fizetni a nyugdíjasnak? 

 

Nyugdíjas olvasónk, Mészárovics György a megyeszékhelyről utazott a fővárosba, és 

meglepetéssel tapasztalta, hogy ezt már nem teheti meg ingyen. Miután 

szerkesztőségünkben járt kérdésével, igyekszünk választ adni. 

 

A változással kapcsolatban az alábbiakat tudtuk meg: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

döntése alapján március 15-től a Volán közlekedési vállalatok egy sor autóbuszjárata 

úgynevezett emelt szintű országos besorolásba került, ezért csak kiegészítő jegy váltása 

mellett vehető igénybe. 

Fontos ehhez: a kiegészítő jegy a bérlettel utazó utasok esetében nem alkalmazható. Emelt 

szintű országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a 

menetjegy díjának és a kiegészítő jegy díjának az együttes összege. A kiegészítő díjat 

ugyanazon utazási távolságra kell megfizetni, mint amilyen távolságra a menetdíjat, kivéve, 

ha az igénybe vett autóbuszjárat rövidebb távolságon közlekedik emelt szintű járatként, mint 

amilyen távolságon az utas a járattal utazik. Ez utóbbi esetben a kiegészítő díjat az utazás csak 

azon szakaszára és távolságára kell megfizetni, amelyen a járat emelt szintű járatként 

közlekedik. A kiegészítő díjból kedvezmény már nem vehető igénybe. 

Az emelt szintű országos autóbuszjáraton a kiegészítő díjat a díjtalan utazásra, illetve a 

kedvezményes utazásra jogosultaknak, valamint a teljes árú menetjeggyel utazóknak utazási 

alkalmanként és járatonként külön, teljes áron meg kell fizetniük. Kivétel kevés van: csak a 

hadigondozott és kísérője, valamint a hadiözvegy mentesül az emelt szintű kiegészítő díj 

megfizetése alól. Ez vonatkozik a 3 évesnél fiatalabb gyermekekre is. Budapestig például 150 

forint a kiegészítő jegy ára, 200 km megtétele után ez már 324 forint, a legdrágább a 350-400 

km-es utazás kiegészítő jegy ára, amely már 590 forintba kerül. 

 
forrás: duol.hu 

 
 

 

 

Weisz Fannit megalázták 

 

A  siket szépségkirálynő kiborult, hogy nem megfelelően foglalkoztak vele egy 

audiológiai vizsgálaton. Fannit az eset csak még inkább megerősítette abban, hogy 

tovább harcoljon az esélyegyenlőségért. 

 



Nem olyan régiben történt velem egy audiológiai állomáson. Hallásvizsgálatra mentem, mikor 

az audiológus hölgy az édesanyámmal közölte, menjen ki. Nincs nekem szükségem 

jeltolmácsra, mert ő nap mint nap siketekkel foglalkozik és tudnak ők szájról olvasni, 

valahogy megfogjuk érteni egymást, egyébként is jó lesz, ha megtanulok magamra 

hagyatkozni, mert ebben az országban még húsz évig úgy sem lesz változás. Ezt szörnyű volt 

megélni. Megalázó. Mint mindenek ura egy audiológus, aki Istent játszva megmondja nekem, 

mi a jó, pedig csak pár évvel idősebb nálam és soha nem tapasztalta meg amiről beszél. 

Szerintem alapkövetelmény lenne, hogy egy audiológiai állomáson jelnyelven 

kommunikáljanak a siketekkel. A hölgy számomra ezzel csak azt bizonyította, elég ha ő 

megért engem, az, hogy én megértsem, mi történik velem az már nem fontos" - háborodott fel 

Fanni. 
 

 

"Úgy éreztem hálásnak kell lennem neki, hogy egyáltalán foglalkozik velem. Valószínű nem 

jutott eszébe még soha, hogyha siketek nem lennének akkor nem lenne munkája. Mintha én 

választottam volna magamnak a siketséget. Több megértést várnék el attól az embertől aki 

más fogyatékából él" - folytatta.  

 

"Ezért harcolok, hogy ezek a nézetek megváltozzanak. Ha egy siket kicsi baba szülője ezt 

hallja, akkor elkeseredésében követni fogja ezeket a gondolatokat egész addig, míg gyermeke 

felnő és azt nem mondja: nekem ez nem jó így. De akkorra már késő. Az esélyegyenlőség 

születésünk pillanatától kell életbe lépjen és nem tizennyolc évesen. Gondoljuk csak végig, ha 

orvoshoz megyünk, mennyire fontos számunkra minden szó, ami elhangzik. Képzeljék el a 

halló emberek, hogy ha úgy kéne leélni az életüket, hogy minden percük bizonytalan, mert 

nem tudják mi fog történni a következő pillanatban, az információ hiánya miatt. Nehéz 

elképzelni, gondolom. De ezt nem is várjuk senkitől, csupán egyet szeretnék elérni, hogy ne 

kitalálják nekünk mi a jó, egy sokkal jobb megoldás is létezik. Kérdezzék meg tőlünk, hisz 

nálunk jobban senki nem tudhatja" - írja a szépségkirálynő. 
 

 

forrás: hir.24.hu 

 

 

 

Szociális saláta: Jön az önkormányzati segély 
 

A Kormány döntése alapján több fontos, a szociális segélyeket, a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásait és foglalkoztatását, a súlyosan fogyatékos, 

tartósan beteg gyermeküket gondozók ápolási díját, továbbá a bányász dolgozók egyes 

ellátásait érintő kérdésben kezdődik meg a módosítások előkészítése - tudatta 

közleményében a szociális államtitkárság 
 

 

A szociális ellátások átláthatóságának, egységesítésének biztosítása érdekében a Kormány 

döntött arról, hogy az önkormányzatok által krízishelyzetben adható átmeneti segély, temetési 

segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás várhatóan 2014-től egységesen, 

önkormányzati segély elnevezéssel határozható meg. Hasonlóan a jelenlegi ellátásokhoz, a 

jogosultági feltételeket a települési önkormányzatok rendeleteikben szabályozzák majd, 

igazodva a helyi igényekhez, és a település lehetőségeihez. 

 

A segélyezési rendszer jobb átláthatóságát, tervezhetőségét szolgálja az az Új Széchenyi Terv 

keretében elkezdődött fejlesztés is, amely egy egységes nyilvántartási rendszer kialakítását 



célozza. Ezzel várhatóan 2013 decemberére teremtődik meg annak a feltételrendszere, hogy 

egységesen láthatóvá váljanak az egyének által kapható segélyek, támogatások. 

Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján a Kormány felülvizsgálja a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátórendszerének egyes szabályait. Így például az ellátások 

megállapításához szükséges előzetes biztosítás időtartamára, a rokkantsági ellátás melletti 

kereső tevékenységre vonatkozó szabályokat vizsgálja felül annak érdekében, hogy az 

ellátórendszer minél teljesebb mértékben szolgálja a megváltozott munkaképességű 

személyek érdekeit. 

Ezzel párhuzamosan előkészítés alatt áll a közbeszerzési szabályok módosítása oly módon, 

hogy a szociális és egészségügyi intézmények közbeszerzési eljárásai során a megváltozott 

munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások előnyt élvezhessenek. 

 

A nyugdíjrendszer, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének 

átalakítása nagymértékben érintette a bányász dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeit 

is. A kormányhatározat értelmében a Kormány megvizsgálja, hogy a bányászok felvetéseinek 

kezelésére milyen további intézkedések szükségesek. 

Megkezdődik annak felülvizsgálata is, hogy milyen feltételek mellett alakítható át a speciális 

foglalkoztatási jogviszonnyá a fokozott ápolást-gondozást igénylő gyermeküket ellátó szülők 

ápolási díja. Az ápolási-gondozási jogviszonylétrehozása az érintettek körében nagyobb 

anyagi és erkölcsi megbecsüléssel ismerné el azt a nehéz, az esetek többségében 24 órás 

szolgálatot, melyet a fokozott ápolást igénylő gyermekük mellett látnak el. Soltész Miklós 

videóüzenete 
 

forrás: weborvos.hu 

 

 

 

350 ezer magyarnak nincsen semmi bevétele. De miből élnek? 

Rengeteg szegény ember került az út szélére: nőtt a munkanélküliek száma, és azoké is, 

akik már semmilyen ellátást nem kapnak. Úgy tűnik, a legelesettebbek már a 

közmunkában sem bízhatnak, mert az is alig volt mostanában. 

 

Februárban harmincezerrel többen voltak munka nélkül, mint egy éve. Ez azt jelenti, hogy 

több mint 676,5 ezer regisztrált álláskeresőt tartott nyilván a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat. 4,6 százalékkal többet, mint egy éve (és 4,3%-kal többet, mint egy hónapja). 

Iszonyatosan nagy szám. Akiknek még volt állásuk, azok közül minden negyedikre jutott egy 

álláskereső. 

Akik egy forintot sem kapnak 
De ami még döbbenetesebb, hogy a munkanélküliek jóval több mint fele semmilyen ellátást 

nem kap. Az ő létszámuk is jelentősen, több mint 14 százalékkal nőtt tavaly óta. Gondoljunk 

bele: több mint 351 ezer emberről beszélünk, akik senkitől sem kapnak semmilyen anyagi 

segítséget ahhoz, hogy megéljenek valahogy, amíg nincs munkájuk. Miből esznek? Mivel 

fűtenek? És mit csinálnak, ha megbetegednek? Merthogy nekik egyészégügyi ellátás sem jár, 

hacsak nem fizetik a havi 6600 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot. Márpedig miből 

fizetnék? 

Az, hogy nőtt az ellátatlanok száma, nem véletlen, hiszen a juttatások idejét több lépésben jól 

megkurtították. Az álláskeresési járadék például csak három hónapig jár, miközben több mint 

183 ezer embernek már bő egy éve nincs munkája. S a többségnek egy évnél is tovább tart az 

álláskeresés. Az esélytelenséget jól jelzi az is, hogy akik még kapták az álláskeresési 

járadékot, azok közül pedig kevesebb mint feleannyian tudtak elhelyezkedni, mint egy éve. 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/videok/igazsagosabb-atlathatobb-szocialis-ellato-es-segelyezesi-rendszer
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/videok/igazsagosabb-atlathatobb-szocialis-ellato-es-segelyezesi-rendszer
http://nfsz.munka.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_havi_reszletes_adatok_201302
http://nfsz.munka.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_havi_reszletes_adatok_201302
http://fn.hir24.hu/karrier/2011/08/23/elkuldtek_lepjen_elseje_elott/?action=PrintPage
http://fn.hir24.hu/karrier/2011/08/23/elkuldtek_lepjen_elseje_elott/?action=PrintPage


Ezenkívül szociális juttatást kaphatnak még a munkanélküliek, de a 676 ezer 

munkanélkülinek kevesebb mint 36 százaléka részesül ilyenben. 

A fiatalok is bajban vannak 
Szomorú az is, hogy a pályakezdő állástalanok létszáma is jelentősen, jó negyedével nőtt 

tavaly február óta. Több mint 105 ezer 25 évnél fiatalabbnak és 77 ezernél is több 

pályakezdőnek nem volt állása. 

Csak a diplomás és a megváltozott munkaképességű álláskeresők száma csökkent (előbbieké 

1,4 százalékkal, utóbbiaké erőteljesebben, egy év alatt 8,2 százalékkal). 

Alig van állás és közmunka 
Az elhelyezkedési esélyek romlását az is mutatja, hogy kevesebb mint feleannyi állás volt, 

mint egy éve: összesen alig több mint 43 ezer, a 676 ezer állástalannak. Tavaly februárban 

még nyolcvanezerrel több, vagyis 125 ezer állás jutott a 30 ezerrel kevesebb munkanélkülire. 

Államilag nem támogatott új állásból 11,5 ezret hirdettek meg februárban (kicsivel többet 

mint egy éve). Viszont az államilag támogatott munkák száma (ilyen például a közmunka is) 

majdnem tizedére csökkent. Ahhoz képest, hogy a kormány azt ígérte, 300 ezer közmunkás 

lehet az idén, ez elég meglepő. Úgy tűnik, a legkiszolgáltatottabbak már ebben sem bízhatnak. 

 
Forrás: Hír24 

 
 

Támogatott munkahelyek Pest megyében 
 

 

Az egy évvel meghosszabbított TÁMOP 1.1.4. munkaerő-piaci programról tartott 

tájékoztatót a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Százhalombattán 

március 21-én. A rendezvényre az érdi járásban működő cégek, foglalkoztatásban 

érintett civil szervezetek, illetve önkormányzatok kaptak meghívást - számolt be róla a 

Százhalombattai Hírtükör. 
 

Pest megyében összesen 3,3 milliárd forint európai uniós forrás fordítható a projektre, aminek 

keretében legalább 3400 hátrányos helyzetű álláskereső munkaerő-piaci integrálását szeretnék 

megvalósítani – mondta Csete László projektvezető. Eredetileg idén áprilisig tartott volna a 

projekt, de egy évvel és egy milliárd forinttal kibővítették, amely további mintegy 1000 

álláskereső bevonását teszi lehetővé. 

 

Az elsődleges cél a hátrányos helyzetű munkavállalók tartós foglalkoztatása, de emellett a 

megyében működő nagyszámú mikro-, kis- és középvállalkozás foglalkoztatási képességének 

javításához is hozzá kíván járulni a munkaügyi központ. 

 

A regisztrált álláskeresők közül a szakképzetleneket, az elavult, illetve nem hasznosítható 

tudással rendelkezőket, a pályakezdőket, a 25 év alattiakat és 50 felettieket, a gyesről, 

gyedről, illetve ápolási díjról visszatérőket, valamint a tartósan munkanélkülieket támogatja a 

program. A célcsoporton belül is elsőbbséget élveznek a nyolc általános végzettséggel sem 

rendelkezők, akiknek nincs munkatapasztalatuk, a gyermeküket egyedül nevelők, a 

megváltozott munkaképességűek, a romák, a rendszeres szociális segélyben részesülők, 

valamint az 55 évesnél idősebbek. 

 

Az érintetteket támogatják a vállalkozóvá válásban vagy az elhelyezkedésükhöz szükséges 

képzettség és készségek megszerzésében, emellett az őket foglalkoztató munkaadók is 

segítséget kapnak bér- és bérköltség-, a munkába járás és lakhatás-támogatás formájában. 

 

http://www.hir24.hu/


A projektbe vont álláskeresők úgynevezett humán szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, 

amilyen az informálás, tanácsadás, személyiség- és kompetenciafejlesztés, motivációs 

csoportfoglalkozások, álláskeresők klubja vagy a mentori segítségnyújtás, amely egyénre 

szóló, folyamatos személyes közreműködést jelent. 

 

A projektben való részvételt keresetpótló juttatás, utazási támogatás, valamint a 

gyerekfelügyelet, illetve a hozzátartozó ápolása költségéhez való hozzájárulás is segíti. 

 

A munkaügyi központ hatvan féle szakirányt ajánl azoknak, akik tanulással szeretnék javítani 

elhelyezkedési esélyeiket, de egyedi képzési kérelmeket is támogatnak a projekt keretében, ha 

azok munkaerő-piaci szempontból indokoltak. Csete László hangsúlyozta: a képzéseket 

elsősorban a konkrét munkáltatói igényekhez rendelik hozzá, és arra biztatta a munkaadókat, 

akinek képzési igénye van, keresse a járási kirendeltséget. 

 

A munkáltatók vehetik igénybe a bértámogatást, amely nyolc hónapig fedezi a hátrányos 

helyzetű álláskereső bére és járulékai 70 százalékát és négy hónapos továbbfoglalkoztatási 

kötelezettséggel jár. Emellett egyéb foglalkoztatási kedvezmények is igénybe vehetőek, mint 

amilyen például a START kártya. Aki ötven évesnél idősebb álláskeresőt alkalmaz, 12 

hónapos bérköltség-támogatásban részesül, a többi célcsoportban, kiemelten a 25 év alattiakat 

három hónapig 100 százalékos bérköltség-támogatás is igénybe vehető. 

 

Az érdi kirendeltségen február végéig 153 álláskeresőt sikerült bevonni a projektbe és további 

95 bevonására van még lehetőség. A felhasználható keret közel 76 millió forint. Az előadó 

arra bíztatta a munkaadókat, kérdéseikkel, igényeikkel keressék a kirendeltséget. 

 
forrás: OrientPress Hírügynökség 
 

 

 

 

A divat mindenkié 

 
Hat magyar divattervező vállalta az Elle felkérését, hogy a március 22-23-i Fashion 

Show-ra fogyatékkal élő modellekre is tervezzenek ruhákat. 

 

Benes Anita (Daalarna), az Elysian tervezőpár, Bódis Boglárka és Gajer Emese, Katti Zoób, 

Király Tamás, Németh Anikó (Manier) és Sziráczky Brigitta ruháit a 30 profi manöken 

mellett több fogyatékkal élő modellen, köztük a Miss Colours Hungary győztesein és 

paralimpikonokon is láthatjuk a Millenárison. 

 
 

A felkért tervezők egytől egyik örültek a megkeresésnek, amire nemcsak szakmai kihívásként 

tekintettek, hiszen a fogyatékkal élők gondjaival nap mint nap ők is szembesülnek. Király 

Tamás, akit a STERN divatpápának aposztrofált, immár 3-4 éve dolgozik együtt a Baltazár 

Színházzal, amelyben értelmileg sérült színészek játszanak. Németh Anikónak az unokahúga 

egy autóbaleset miatt lebénult, ő azóta még inkább azonosulni tud a megváltozott 

képességűekkel, és vallja, hogy a divat képes kimozdítani az embereket a megszokott 

ritmusukból. Anikó modellje lesz Vasas Vanda, a Miss Colours Hungary 2013 nyertese. 

 

"Akár fogyatékkal élőre, akár ép modellre tervezünk, mindig az a legfontosabb a tervezés 

során, hogy a ruha előnyössé tegye viselőjének az alakját, szépségeit kiemelje" - mondta 



Sziráczky Brigitta, aki Hajmási Éva kerekesszékes vívó ruháját készíti az eseményre. Az 

Elysian tervezőpárosa is ugyanúgy alkotott, mint máskor: először is megismerkedtek 

személyesen modelljükkel, Illés Fanni paralimpikon úszónővel, és megkérdezték tőle, hogy 

milyen színű és fazonú ruhában érezné jól magát a bemutatón. "Ugyanaz volt a célunk, mint 

minden más nő esetében: Fanni érezze magát szépnek és nőiesnek" - emelték ki a tervezők. 

 

Zoób Kati ATTITUDE és CHANCE márkája is a társadalmi érzékenység jegyében jött létre: 

Zoób Kati tervezi meg a ruhadarabokat, megváltozott munkaképességűek pedig elkészítik. 

Varga Katalint, a Miss Colours Hungary 2012 nyertesét, az Elle márciusi címlaplányát és 

Weisz Fanni, hallássérült modellt Zoób Kati ruháiban láthatjuk a Fashion Show-n. Pásztory 

Dóra, kétszeres paralimpiai bajnok úszó pedig Benes Anita ruhájában lép színpadra. 

 

Az Elle Fashion Show-n a magyar divattervezők Párizs ihlette kollekciói mellett három 

párizsi tervező, Octavio Pizarro, Christine Phung és Miki Mialy ruháit is megismerhetjük. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Nem fogyatékos, hanem nyelvi kisebbség 
 

 

A siketek nem tartják önmagukat fogyatékosnak, hanem nyelvi kisebbségnek.  

 

A magyar társadalom azonban többnyire úgy tekint a hallássérültekre, mint nehezen 

képezhető, kvalifikált munkakörökben nem foglalkoztatható rokkantakra, akik beteg emberek. 

Néhányuk vállalta, hogy kameránk előtt mesél arról, hogyan éli meg a fogyatékosságát. 

 
forrás: mno.hu 

 
 

 

 

MEGÉRKEZETT A SEGÉLYKAMION HEVES MEGYÉBE 
 

 

A Coop Segély Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 

idén is 6548 különleges ellátást igénylő gyermek étkeztetését támogatja országszerte. A 

Coop Segély kamionja 95 gyermek részére juttatta el élelmiszer adományát Heves 

megyébe. 

  

A Coop Segély Alapítvány a 2011-ben megkezdett támogatási program folytatásaként, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, idén 6548 „különleges ellátást 

igénylő” gyermek étkeztetését segíti országszerte. Az Alapítvány az adományozási program 

keretében valamennyi, állami gondozásban élő különleges szükségletű gyermeket – három év 

alatti, illetve kortól függetlenül fogyatékos és tartós beteg – támogatja függetlenül attól, hogy 

intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedik. „Heves megyében 95 főt támogatunk, 1,045 

tonna súlyú, 2 db raklapnyi élelmiszeradománnyal. A gyermekközintézmények támogatásával 

célunk hogy ráirányítsuk a figyelmet a hátrányos helyzetű, különleges szükségletű gyermekek 

támogatásának fontosságára, mellyel példát kívánunk nyújtani más vállalatok számára is a 

további segítségnyújtásra” – emelte ki Fülöp Ferenc, az Áfész Kápolna elnöke és egyben a 



Coop Segély Alapítvány képviselője a Heves megyei Gyermekotthon és Fogyatékosotthonban 

tartott, adományátadással egybekötött sajtótájékoztatón. 

  

A Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálynak Gyermekvédelmi Osztálya a 

TEGYESZ (Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) igazgatóságainak 

közreműködésével szakmai szempontok alapján országosan 6548 főben határozta meg a 

létszámot, amely összesen közel 73 tonna súlyú, 111 raklapnyi, több mint 15 millió forint 

értékű élelmiszeradományt jelent. 

 
 

  

Az eseménysorozat megyei sajtótájékoztatóján Fülöp Ferenc elnök úr jelképesen átadta az 

élelmiszeradományt Dr. Jungné Richter Juditnak, a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 

igazgatójának, aki gondoskodik annak elosztásáról. 

  

„Az Alapítvány a támogatását COOP saját márkás termékekből összeállított adományokon 

keresztül valósítja meg. Az adománycsomagba hosszú szavatossági idővel rendelkező 

alapélelmiszerek (liszt, cukor, tej, tészta, rizs stb.) kerülnek. A termékek minőségéért a COOP 

üzletlánc felelősséget vállal és egyben gondoskodik az adományok megyei szintű logisztikai 

elosztásáról, ezzel is csökkentve az Alapítvány kiadásait” – mondta Fülöp Ferenc. 

Az adomány átvétele után Dr. Jungné Richter Judit, a Heves Megyei Gyermekvédelmi 

Központ igazgatója elmondta, hogy a megyében 408-an nevelkednek gyermekvédelmi 

szakellátásban, ebből 33-an fiatal felnőttek és 375-en kiskorúak, melynek közel 30 százaléka 

különleges ellátást igényel. 

  

„A szeretet a legemberibb normatíva, azonban azt szokták mondani, hogy nem kézzelfogható 

dolog, viszont mérni igen is lehet, például a COOP törődődéséhez hasonló megnyilvánulással. 

Miért pont Titeket, gyerekeket támogat az Alapítvány? Mert fontosak vagytok és jó, hogy a 

COOP megtalált benneteket. Ugyanolyan fontosak vagytok, mint a hazai termékek 

felkarolása, vagy az olimpikonok támogatása” – fogalmazott Nemes Attila, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárságának 

titkárságvezetője. „Az üzletlánc szeretete nem egy fellobbanó gyertyaláng, hanem kezdettől 

fogva lobog” – tette hozzá. 

  

„Mint felelős egri állampolgár, és mint aki közvetlenül ismeri a fogyatékkal élők nevelésével, 

gondozásával járó többlet odafigyelést, szeretetet, köszönöm a Coop Segély Alapítvány 

megyei adományát. Ugyan nem a COOP hálózat uralja a megyei és városi 

élelmiszerkereskedelmi piacot, de mégis az elsők, akikre számítani lehet sok mindenben. 

Önkormányzatunk ugyan nem intézményfenntartó, de áldoz arra, hogy a gyermekvédelmi 

szakellátási rendszer jól működjék” – mondta Sós István, Eger Megyei Jogú Város 

alpolgármestere. Gondolatait Szent Pál apostol első korinthusi leveléből idézve zárta: 

„Szólhatok az emberek, vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc 

vagyok, vagy pengő cimbalom.” 

  

„Örülök, hogy Ti, gyerekek részesültetek az adományból, és hogy részt vehetek ezen az 

átadási ünnepségen. Bátran mondhatom, hogy a COOP adományozása már nemcsak 

kezdeményezés, hanem hagyomány” – jelentette ki Mentuszné Dr. Terék Irén, a Heves 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának főosztályvezetője. 

  



„Évente 24 millió Ft-ot költ intézményünk a gyermekek étkeztetésére. Emellett természetesen 

betartjuk a szociális előírásokat, mellyel így napi ötszöri étkezést biztosítunk a gyermekeknek. 

Ehhez a munkához járul hozzá a Coop Segély Alapítvány adománya” – mondta el Vígh 

Józsefné, az egri Gyermekotthon és Fogyatékos Otthon vezetője. 
 

forrás: gyongyos.facepress.hu 

 

 

 

Figyelem: kerekesszék-kölcsönző központok nyílnak! 
 

Várhatóan még az idén elkészül több térségi intézményközpont, ahol egyebek mellett 

elektromos ágyakat, kerekes székeket, mankókat tudnak majd kölcsönözni a rászorulók 

és hozzátartozóik - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális 

államtitkára Budapesten. 
 

 

Soltész Miklós a zuglói Mozgásjavító Általános Iskola, Szakiskola és Kollégiumban tartott 

szakmai konferencián elmondta: az egymilliárd forintos, az Új Széchenyi Terv keretében 

megvalósuló projekthez kötődően hat kölcsönzői pontot nyitnak az országban. Mások mellett 

iskolába járó, illetve kollégiumban lakó mozgássérült diákok szülei igényelhetnek 

segédeszközöket szünidei, otthoni használatra. 

A programról Fülöp Attila, a tárca családpolitikáért felelős helyettes államtitkára korábban azt 

mondta, elsősorban a házi gondozásban nyújthat nagy segítséget a családtagoknak. Ha valaki 

átmenetileg, például egy kórházi műtét után, otthoni ápolásra szorul, a hozzátartozók nagy 

fizikai terhelésnek lehetnek kitéve, ha hiányoznak a megfelelő segédeszközök. 

A projekt vezetője, Bartal Attila az MTI-nek korábban arról beszélt, hogy az egészségügyi és 

a szociális területet összekötő új intézményrendszernek köszönhetően várhatóan évente 8-10 

ezer érintettnek, illetve családjuknak tudnak segítséget nyújtani. Terveik szerint az eszközöket 

1-3 hónapra kölcsönzik majd ki, minimális térítési díj ellenében. 

 
forrás: egeszsegkalauz.hu 

 

 

                     

 Ha egy gyermek megértésben él, megtanulja a szeretetet. 

 
Aki belép a MEREK Marcibányi téri épületébe, olyan világba érkezik, amelynek tizenöt 

bérelt helyiségében a legkülönfélébb fogyatékkal élő, valamint egészséges fiatal együtt 

végzi gimnáziumi, illetve szakközép iskolai tanulmányait. Ez az összetételében és 

integrációs programjában egyedülálló, tandíjmentes iskola ugyanis egy állami 

intézménynek, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának a civil, 

alapítványi szervezete, amely az oktatás mellett szociális teendőket is ellát.                  

 
A szervezet 35 szakemberét, köztük a logopédusokat, a fejlesztőpedagógusokat, a gyógy 

testnevelőket, szociológus vezetőjét a közeli jövő kérdése, a hogyan tovább foglalkoztatja. Az 

iskola lehetőségei ugyanis elfogytak. 

 

Kerekes székkel, két bottal vagy épp valakire támaszkodva haladnak a keskeny folyosón 

tantermeik felé a 17-18 esztendős diákok. A felületes szemlélőt meghökkenti a látvány. A 

csöppnyi szobában, ahol néhány szülővel találkozom, először épp erről, a társadalmi 



előítéletről, az el nem fogadásról, gyermekeik kirekesztéséről beszélgetünk. Pontosabban 

arról, hogy az Addetur - jelentése Adj hozzá! - alapítványi iskola a társadalom felelősségét 

veszi magára azzal, hogy diákjaival nem csupán szakmát vagy valamilyen hasznos 

tevékenységet sajátíttat el, hanem önbecsüléssel és önbizalommal is felvértezi őket, amit aztán 

az édesanyák, a családok tovább fejlesztenek bennük.  

 
Megdöbbentőek a válaszaik arra a kérdésre, hogy miként élik meg lányuk, fiuk 

fogyatékosságát. Igaz, küzdelem a nevelésük, örökké ott kell állni a hátuk mögött, és soha 

nem engedhetik el a kezüket, mégis áldásnak tartják létüket. - Nekem a két gyerek, köztük 

izombeteg kislányom lett a hivatásom. Mindenhová viszem, még barlangászni is voltam vele. 

Huszonnyolc kilós csöppnyi léte folytonos lelki gazdagodás, boldogság a számomra - mondja 

Czeroczki Zoltánné, Gyöngyi, a 35 év körüli fiatal hölgy, akinek a gyermeke épp úgy az 

iskola növendéke, mint Brauswetter Lászlóné "hihetetlen" születésű kislánya: császárral szült, 

aztán a kicsi újraélesztését rettegte végig. Szerinte ez az iskola a kiteljesedés iskolája, ahol 

emberként, partnerként kezelik a növendékeket. Az ő kislánya is sokat köszönhet ennek a 

mentalitásnak, ami hozzásegítette, hogy öt év után sikeresen leérettségizzen majd, hogy 

jelenleg számítógépes rendszergazda képzésre jár.  

 
Hegedűs Helga és Kerekes Zsuzsa hasonló módon vélekedik az iskola szerepéről. Azt 

mondják, ennek a biztonságot jelentő intézménynek köszönhetik, hogy miközben fogyatékos 

lányukat, fiukat gondos pedagógusok és szociális munkások vigyázták, aközben módjuk volt 

kenyérkereseti lehetőségekre rátalálni, például otthon angolórákat adni, kerámiázni, vagy 

egyéb, néhány órás elfoglaltsággal járó munkát vállalni. Persze, hamis lenne a kép, ha nem 

tennék hozzá: a fogyatékos gyermek léte összekovácsolhatja a családot, de ennyi az esély arra 

is, hogy váláshoz vezet. Mert az ilyen gyermek - feladat. Az ilyen gyermek - küzdelem. És 

bár az iskola ingyenes, hatalmas gondot jelent, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

a fővárosi családoknak egy fillér útiköltséget nem ad, a vidékieknek pedig csak napi 200 

forinttal járul hozzá a kiadásukhoz.  

 

Csatlakozik hozzánk az igazgatónő, aki 35 társával hozta létre az integrált gimnáziumot és 

szakközépiskolát. Nyolc év óta teljes életüket kitöltötte a feladat. - Éjszakánként pályázatokat 

írtunk, fejlesztettük tevékenységi köreinket. Lett varrodánk, kis szövödénk, kerámia és 

festőműhelyünk, számítógép ismereti műhelyünk. Az átjárhatóság megteremtésével, figyelve 

a diákok fejlődésére, a lehető legmagasabb szintre juttattuk és juttatjuk növendékeinket - 

mondja egy szuszra Kékesné Czinder Gabriella, akitől azt is megtudom, ismertté és elismertté 

vált iskolájuk oktatási színvonala, minősége. 

 

Hogy mi hát a baj? Mi a szülők aggodalmának az oka? Mert tagadhatatlan, hogy aggódnak. 

Leegyszerűsítve az, hogy lehetőségei elfogytak, nincs miből fejlődni, s talán még a 

fennmaradás is veszélyben van. Az iskola az utcára kerülhet, az intézet üressé válhat. A 

probléma egyik szála természetesen anyagi jellegű. Azok a források, amelyek 

rendelkezésükre állnak, a tanárok bérére, az iskola fenntartási költségeire és a bérleti díj 

kifizetésére elegendő. A másik szál a helyhiány. Végigjártam az iskola termeit, és mindenhol 

a zsúfoltságot láttam. Fejlődni a pénzhiányon kívül emiatt sem lehet. Pedig a személyre 

szabott oktatást nappali és esti tagozatos gimnáziumban, három szakmai iskolában, 

szakközépben, esti tagozatos, sajátos igényű felnőtt képzésben, művészetterápián, inkluzív 

nevelésben gyakorolják jelenleg. Száznyolcvan fiatal és mozgássérült felnőtt tanulójuk 70 

százaléka különböző fogyatékkal él. Minden képzésük díjtalan. 

 

Mit lehetne tenni?  



A realitások talaján maradva egy dolog megoldhatónak látszik. Jó lenne, ha valamelyik 

budapesti önkormányzat átadna ingyen egy üresen álló iskolát ennek a sajátságos, egyedülálló 

intézménynek. Jó lenne ugyanis, ha a társadalom "elesettjeinek" segítése némiképp társadalmi 

feladat is lenne, akár csak egy használaton kívüli építmény átadásának erejéig is. Ilyen épület 

ugyanis bőven van a fővárosban. Az anyagi támogatás mikéntje nyilván a szaktárcára vár. 

Már amennyiben fontos, hogy az újabb hungarikum ne a "magyar Taigetosz" legyen. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

Pillanat Varázsa kiállítás a Dési Galériában 

 
A Mozdulj Közhasznú Egyesület "Pillanat Varázsa" címmel meghirdetett országos 

képzőművészeti és versíró pályázat ünnepélyes díjátadója és az alkotásokból rendezett 

kiállításának megnyitója, ahol fogyatékossággal élő amatőr művészek munkáit is 

láthatják az érdeklődők. Megnyitó: 2013. április 6. 15:00 

A kiállítást megnyitja dr. Tálos Marianna és Tálos Mónika, a Mozdulj! 

Közhasznú Egyesület elnöke és titkára 

Pogány Judit, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a szakmai zsűri 

elnöke 

Ruzsa Magdolna, Fonogram Díjas énekesnő, a művészeti pályázat 

fővédnöke 

 

A megnyitón közreműködik a Vakok és Gyengénlátók Hermina 

Egyesületének Horizont Kultúrcsoportjának tagjai Bereckiné Bihari Erzsébet vezetésével. 

 

A kiállítás megtekinthető 2013. április 30-ig hétköznapokon 9 és 19 óra között, hétvégén 

programfüggő. 

Mottó: "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még olyan apróságot 

is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted." 

forrás:  erikanet.hu 

 

 

Egy a tízmillióból 

 
Emberek, akiknek kreativitása, etikussága és bátorsága válaszokat szül rendszerszintű 

társadalmi problémákra. Megoldást találnak fogyatékosok számára a teljes értékű 

életre, szenvedélybetegeknek a gyógyulására, az iskolai erőszak terjedésének 

megakadályozására vagy éppen a vidrák megmentésére. Ők az ashokások. 

 

Szekeres Erzsébetnek halmozottan sérült gyermeke született a ’70-es években. Amikor a 

fiúcska 6 éves lett, édesanyját elkezdte foglalkoztatni a kétségbeejtő gondolat: mi lesz vele, ha 

felnő? Mi lesz vele, ha ő, az anyukája már nem él? Látta, hogy a gyermekéhez hasonlókat 

embertelen intézményekben, ingerszegény életre kárhoztat betegségük, nem lesz sem magán-, 

sem társasági életük, nem végezhetnek munkát, sem más, a teljes élethez elengedhetetlen 



tevékenységet. Támadt egy víziója: olyan bentlakásos otthont álmodott meg, ahol saját és 

közös élettere is van a bent lakó fogyatékos embereknek, ahol képzik őket és munkavégzésre 

is van lehetőségük. A ’80-as években, amikor még a civil vállalkozások teljesen ismeretlenek 

voltak, területet, pénzt szerzett, és egy évtizeddel később, a több mint 100 fő befogadására 

alkalmas, az országban egyedülálló csömöri intézménybe már az ország minden tájáról 

érkeztek lakók. Erzsébet fia felnőtt, 37 éves ember lett, akit édesanyja immáron – saját 

álmának megvalósításával – biztonságban tudhat. 

Mihaldinecz Csaba is saját élettapasztalataiból merítve döntött úgy hogy alkohol- és 

drogfüggő emberek terápiás gyógyítását szeretné új alapokra helyezni itthon. Szakítva az 

akkor még hagyományosan a detoxikálásra szűkülő kezelésekkel terápiás közösséget hívott 

életre, amelyben a függők maguk is aktív résztvevői felépülésüknek. Az olasz Leo Amici 

Alapítvány segítségével létrehozott Komlón egy olyan intézményt, amelyben a munka-, 

színház-, csoport- és egyéb terápiás módszerek ötvözésével biztonságos és építő közösségben 

gyógyulhatnak a függők. Azóta kollégáival már több száz fiatalnak segített a talpraállásban. 

Szigeti Ildikó a ’90-es évek közepén, még az internet berobbanása előtt alkotott meg egy netes 

diákcsere programot, amely akkor egyedülálló lehetőséget nyújtott a kelet-európai diákoknak, 

hogy Nyugatra utazhassanak. Mára ez a program beolvadt a csereotthon.com-ba, melynek ő a 

magyarországi képviselője. Azóta életre hívta a botsport.hu-t, amely a nordic walking sport, 

valamint közösségépítő, egészség- és környezettudatos játékok együttese, és megjelenés előtt 

áll mesekönyve, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy a változás belőlünk indul el. 

Van egy „klub”, amelynek mindhárman a tagjai. Ide nem szokás jelentkezni, nem toboroz 

tagokat, nincs tagsági díja. Figyel és nyomoz, hogy milliárdnyi emberből megtalálja, és tagjai 

közé emelje azokat az innovátorokat, akik vállalkozásukkal pozitív társadalmi változást 

idéznek elő a világban. Ötletük és annak megvalósítása egyedülálló, ők maguk pedig afféle 

született „motorok” – ha úgy tetszik: megszállottak – akik természetükből adódóan egész 

életükön át a világ jobbításán fáradoznak – eredményesen. Ez a szervezet az Ashoka, amely 

nevében hordozza vállalt küldetését. Szanszkrit nyelven azt jelenti: gond nélkül, nyugodtan – 

az Ashoka kiválasztottjainak hároméves ösztöndíjat ad és egy életen át tartó támogatást, hogy 

vállalt küldetésüket zavartalanul teljesíthessék. A szervezetet 1980-ban az amerikai Bill 

Drayton hívta életre, aki korábban tanácsadóként dolgozott az üzleti életben. Felismerte azt, 

hogy a civil szektornak hasonló struktúrára van szüksége, mint a kockázati tőke piacának. A 

társadalmi vállalkozások esetében „filantropikus kockázati tőkéről” beszélhetünk, amelynél a 

vállalkozó személyébe kell befektetni. Ugyanolyan alapossággal kell tehát megválasztani a 

befektetés tárgyát, azaz ezekben az esetekben a személyét, mint a piaci világban. „10 millió 

emberre jut egy ilyen változáshozó személy, így nagyon nehéz megtalálnunk” – mondja 

Demeter Zsazsa, az Ashoka magyarországi képviselője. Zsazsa korábban fejvadászként 

dolgozott, de egy idő után úgy érezte: nem cégeknek akar megfelelő embereket keresni, 

hanem a világ jobbítására. Az 1995-től hazánkban is működő szervezet már 32 magyar tagot 

támogat, Magyarországon volt azonban egy 8 éves „alvó állapot”, amelyből 2011 végén 

ébredt fel, hogy újra nekilásson a magyar változáshozók felkutatásának és ösztönzésének. 

Olyanokat keresnek, akik már zajló és sikeres programot tudnak felmutatni, regionálisan, 

majd világszinten ellenőrzik, hogy van-e hasonló működő projekt. Ezt követi egy 

többfordulós interjúztatás, ahol egészen a gyerekkorig „érnek” a kérdések. Ilyenkor arra derül 

fény, hogy az adott személy vajon született motoregyéniség-e, aki egész életében képes lesz 

megújulni és társadalmilag hasznos tevékenységet folytatni. Így találtak rá a ’90-es években a 

fent említett három emberre és társaikra, például Gera Pálra, aki vidrákat ment, vagy Nagy 

Zoltánra, aki az orvoslás Keleten elterjedt alternatíváit vezeti be a magyar gyógyításba. 

A megújulás szimbolikus eseménye zajlott pénteken, a Toldi moziban, ahova Csabán, Erzsin 

és Ildikón kívül egyéb inspiráló személyeket is meghívtak, hogy forgószínpadszerű 



beszélgetéseken átadják tapasztalataikat. Bombera Krisztina képviselte a kommunikáció, Tari 

Annamária klinika pszichológus az empátia, Somlai- Fischer Szabolcs, a prezi.com 

megalkotója a kreativitás és Gerely István vízilabdázó a kitartás fogalmát, melyek mindegyike 

elengedhetetlen kelléke a társadalmi vállalkozásoknak. 

Az Ashoka számos programmal tesz azért, hogy segítse a jótékony fertőződést. Tavaly zajlott 

a Fiatalok a változásért elnevezésű programjuk, amelynek keretében 22 középiskolásnak nyílt 

lehetősége arra, hogy a maguk által kitalált programot megvalósítsák. A függőségekkel 

foglalkozó csoport volt a diákok körében a legnépszerűbb, Mazsi mégis egyedül maradt a 

feladatra. Ő azonban nem adta fel akkor sem, amikor az első programjára senki sem jött el. A 

lány bátyja játékfüggőségben szenved. Másodszorra is nekivágott, két zalaegerszegi 

középiskolába szervezett beszélgetést, ahova meghívta a noszlopi rehabilitációs intézmény – 

ahol bátyja is gyógyul – vezetőjét, Vitainé Kulman Ibolyát és három szenvedélybeteg fiatalt, 

hogy tapasztalataikról meséljenek. A diákokra nagy hatással voltak a hallott történetek – a 

program elérte célját. A most 12. osztályos lány később börtönben szeretne dolgozni 

pszichológusként. Talán egykor ő lesz majd az újabb egy a tízmillióból. 

 
forrás: vasarnapihirek.hu 

 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK PASSIÓJÁTÉKOT MUTATTAK BE 

ŐRIMAGYARÓSDON 

 
Mozgássérültek és enyhén értelmi fogyatékkal élők érkeztek az evangélikus 

egyházközösség táborába. Adni jöttek, Jézus szenvedéstörténetét mutatják be. A 

mozgássérült-passió közelebb hozza egymáshoz az embereket.  

 

A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Bárka csoportja 1989 óta működik 

Magyarországon. Azóta folyamatosan olyan alkalmakat szerveznek, amelyen a 

mozgássérültek, a látássérültek és az értelmi fogyatékosok, valamint az ép fiatalok 

találkozhatnak egy közösségben. A héten Vas megyébe látogattak, az őrimagyarósdi életfa 

ifjúsági tábor látja őket vendégül. Pethő-Udvardi Andrea evangélikus lelkész maga is aktívan 

részt vett az ifjúsági szövetség életében.  A fiatalok azért érkeztek, hogy előadják az 

érdeklődőknek a mozgássérült-passiót. 

„A mozgássérült passió 2003-ban indult - mondja a lelkész -, Andorka Eszter lelkésznő 

álmodta meg. Emlékszem, a pályázati anyagában azt írta, a céljuk az, hogy a fogyatékkal élő 

fiatalokat adni képes emberként mutathassák be. Ő maga az előadásokon már nem vehetett 

részt, mert brutálisan meggyilkolták, de a passiót azóta is, egy év kihagyással bár, de 

töretlenül megrendezik.  Ez most a tizedik ilyen tábor. Az alapkoncepció az, hogy 

mozgássérültek és segítőik együtt adják elő Krisztus szenvedéstörténetét.” 

A táborozók a tiszteletünkre körbeülik az asztalt, előkerül a gitár és egy énekeskönyv. A dal, 

most hangosan és vidáman, szívből nekünk szól. A két kísérő, Tari Zsuzsanna és Rosta 

Izabella a passiójáték lényegét magyarázza: „A nem szokványos előadásmóddal célunk 

elsősorban Jézus szenvedéstörténetének továbbadása, és a gyülekezetek ember- és 

istenképének, szemléletmódjának formálása. Tizennyolcan érkeztünk, zömével 

mozgássérültek és enyhén értelmi fogyatékosok, kik családból, kik intézetből. Vasárnap a 

helyi gyülekezetnek mutattuk be a történetet, kedden  egy szombathelyi iskola diákja előtt, 

majd 18 órakor az  evangélikus templomban lépünk fel.” 



Arról kérdezem őket, mit jelent ilyen közösségben együtt, egymásért tenni. Erre ki más is 

felelhetne, mint a Jézust alakító Drábóczai László. 

„Negyedik alkalommal vagyok ebben a táborban - mondja László, aki izomsorvadás miatt 

évek óta kerekes székhez kötött. - Jó együtt lenni a többiekkel, a régi barátságok 

megerősödnek, az  újak pedig megszületnek. Nekem nagyon sokat jelent ez a szerep, úgy 

érzem,  teljes szívemből és lelkemből át tudom élni Jézus szenvedését  lábad könnybe a 

szeme, majd hozzáteszi, soha nem adja fel. Pozitívan szemléli a dolgokat, s hisz abban, hogy 

az orvostudomány talál megoldást a problémájára. Addig is értékel mindent, amit kap, s 

próbál mindenkinek adni is. A héten azzal, hogy Jézust formálja meg.” 

Minden mozgássérült-passió úgy fejeződik be, hogy egy üres kerekes szék kerül a kereszt alá. 

Ez szimbolizálja azt, hogy Krisztus nemcsak az egészséges emberekért, hanem mindenkiért 

vállalta a kereszthalált. 

A tábor tagjai példát mutathatnak életkedvből, kitartásból bárkinek. A Budapesten élő 

Rusznák Emese is kerekesszékhez kötve tölti mindennapjait, mosollyal az arcán meséli a 

tábori élményeket. Többször járt már Vasban, az Őrség a szíve csücske. Mindig boldog, ha 

rég látott barátaival közösen készülhet egy-egy szerepre. Ugyanezt vallja Mária is, aki 

másodszor  vesz részt a  passióban. A közösen adás élményét éli át minden alkalommal, 

ahányszor csak bemutatják Jézus szenvedéstörténetét. Farkas Flórián Csömörről egy 

rehabilitációs otthonból érkezett, s elárulta,  nagyon kedvesek vele a többiek, odafigyelnek 

egymásra. Nagy élmény a közös játék, lelki feltöltődés és kikapcsolódás is egyben. 

forrás:  evangelikus.hu 
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-HÍREK- 

 

 

Szigorít a KRESZ: itt már csak 30-cal lehet haladni 
 

A jövőben.. 
A jövőben egy álló gyermekszállító busz mellett legfeljebb 30 kilométeres óránkénti 

sebességgel haladhatnának el a járművek, és ez a sebesség lenne kötelező ott is, ahol 

gyermekek léphetnek az úttestre.  

 

Ezt is tartalmazza a közúti közlekedés szabályait (KRESZ) módosító kormányrendelet 

tervezete, amely a kormány honlapján jelent meg.  

 

A jelenlegi szabály úgy szól, hogy ha a "gyermekszállítás" táblával megjelölt autóbusz vagy 

iskolabusz az úttesten áll, és használja a vészvillogóját, akkor az a gyermekek be- és 

kiszállását jelzi. Ilyenkor a járművet kikerülni vagy az autóbusz mellett elhaladni csak 

fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel szabad.  

 

Az új szabály szerint az ilyen busz mellett csak 30 kilométeres óránkénti sebességgel szabad 

elhaladni. További szigorítás az, hogy ha az úttest nem alkalmas párhuzamos közlekedésre, 

akkor a busz mellett legalább 2 méteres távolságot tartva kell elhaladni.  

 

A jövőben lakott területen belül, a megállóból való kiálláskor nemcsak az autóbusznak, 

hanem az iskolabusznak és a gyermekeket szállító busznak is elsőbbsége lesz.  

 

Kiegészül a KRESZ egy másik, 30 kilométeres sebességkorlátozással is. Ha "gyerekek 

léphetnek az úttestre" piros keretű, háromszög alakú tábla áll az úton, akkor az alatta, 

kiegészítő táblán szereplő távolságon belül csak ekkora sebességgel lehet hajtani.  

 

A módosítás várhatóan május 1-jén lép majd hatályba. 

  
 
forrás:  Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 

 

 

  

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Vezetéstechnikai ügyességi és élmény nap a Hungaroringen Mozgássérült 

gépjármű vezetőknek 
 

2013. május 15. (szerda) 9.30-13.30.ig A Hungaroringen található Vezetéstechnikai 

Centrumban minden adott, hogy az autót vezetők felkészüljenek a váratlan közlekedési 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_38


szituációkra. A létesítmény immáron 15 éves múltra tekint vissza a balesetmentes 

közlekedés területén. 

 

Most lehetőség van arra is, hogy az autót vezető mozgáskorlátozottak egy speciális 

programon, vezetéstechnikai ügyességi napon vegyenek részt és így fejlesszék tudásukat és a 

Tanpályán az és az off-road parkban egy kis élményhez is jussanak. A rendezvény a 

gyakorlásra, ügyességre és a versenyre helyezi a hangsúlyt.  

 

Programok három helyszínen  

Az Off-Road Centrum erdejében-Erdei bemutató körút,  

Vezetéstechnikai Tanpályán-ügyességi feladatok saját gépjárművel,  

Épületben - részeg szemüveg  

 

A program zárásaként, lehetőség van egy közös ebédre a Hungaroring célegyenesében a Pole 

Position éttermében. (http://www.polepositionbistro.hu)  

Az ebédet előre kell igényelni a dani.gyongyi@meosz.hu email címen!  

 

Jelentkezés feltételei:  

- B kategóriás jogosítvány  

- saját személygépkocsi  

 

Korlátozott létszámban van lehetőség a programon való részvételre, ezért a jelentkezéseket 

érkezési sorrendben fogadjuk!  

Jelentkezni emailben a dani.gyongyi@meosz.hu email címen lehet!  

 

Program  

 

9.30-10.00 Találkozó, büfé reggeli  

10.00-10.30 Programismertetés  

10.30-13.30 Programok három helyszínen  

 

A résztvevőket a program kezdetén 4 csoportra bontjuk, 10 fős csoportokban hatják végre a 

feladatokat.  

 

Off-Road Center  

 

Forest Taxi - Erdei bemutató körút  

 

Az Off-Road Centrum erdejében található egy speciálisan megépített útvonalhálózat, amelyen 

valós környezetben tapasztalhatják meg a terepvezetés élményét. Szakképzett instruktorok 

által vezetett autókkal tehetnek egy bemutató kört vendégeink, közben csodálva a természet 

csodálatos szépségeit az ősfás környezetben.  

 

A programhoz 2 db terepjárót biztosítunk.  

 

Vezetéstechnikai Tanpálya  

 

Ügyességi szlalom verseny  

 

A 4%-os lejtésű ABS tesztpályán szlalom feladatot végeztetünk. Verseny feladat, a pályát 



időre kell teljesíteni. A bóják elütése vagy kihagyása büntető pontot von maga után.  

 

Ügyességi feladat  

 

A körpályán szintén ügyességi feladatot végeztetünk. A vezetőnek lehetősége nyílik arra, 

hogy megtapasztalja, gépkocsija milyen sebességnél kezd el kisodródni, továbbá 

elsajátíthatja, hogyan lehet ez ellen védekezni.  

 

Saját autókkal tudnak részt venni.  

 

Részeg szemüveg program  

 

A résztvevők (alkohol fogyasztása nélkül! ) tapasztalhatják meg milyen módon hat a 

szervezetre az alkohol, hogyan változik a térlátás, milyen mértékben romlik a 

mozgáskoordináció.  

Az épületben lebonyolítható "ügyességi" feladatokból áll, mely olykor igen vicces is tud 

lenni.  

 

A program zárásaként, lehetőség van egy közös ebédre a Hungaroring célegyenesében a Pole 

Position éttermében. (http://www.polepositionbistro.hu)  

Az ebédet előre kell igényelni a dani.gyongyi@meosz.hu email címen!  

 

 

Korlátozott létszámban van lehetőség a programon való részvételre, ezért a jelentkezéseket 

érkezési sorrendben fogadjuk!  

Jelentkezni emailben a dani.gyongyi@meosz.hu email címen lehet! 

 

Megrendezés dátuma: 2013 május 15. 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

A Norvég Civil Támogatási Alapnál a Kisprojekt pályázat még benyújható. 
 

Civil szervezetek pályázhatnak olyan projektekkel, amelyek célja a saját szűkebb és 

szélesebb közösségük fejlesztése. E fejlesztések eredményeképpen a szervezeteknek 

képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját 

erőforrásaikat mozgósítsák és ezáltal erősítsék részvételüket a társadalmi igazságosság, 

a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. 

 

Kik pályázhatnak?  

 

- egyesületek, alapítványok, amelyek a következő feltételeknek felelnek meg:  

- önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit 

szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, 

közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől.  

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_39


 

Milyen témakörökben lehet pályázni?  

◦A témakör: demokrácia és emberi jogok;  

◦B témakör: női jogok és esélyegyenlőség;  

◦C témakör: közösség- és szervezetfejlesztés;  

◦D témakör: ifjúsági- és gyermekügyek;  

◦E témakör: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;  

◦F témakör: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;  

◦G témakör: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).  

 

Mennyi az elnyerhető összeg?  

 

Az elnyerhető összeg legalább 1500 � (436 185 forint) és legfeljebb 10,000 � (2 907 900 

forint).  

 

A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29. (hétfő) 18.00 óra.  

 

A Serenipity Kft feladata a pályázati adatlapok, költségvetéstáblák szakszerű kitöltése, a 

pályázó szervezet céljainak, terveinek logikus egységbe foglalása, szövegbe szerkesztése, a 

szükséges mellékletek, nyilatkozatok bekérését, szabályszerű csatolását.  

 

Döntsön MOST az indulásról!  

 

A pályázatról bővebben a honlapunkon talál>>>  

 

Jelentkezzen:  

Serenipity Innostar 2010 Kft  

+36707729500  

info@serenipity.hu 

 

Jelentkezési határidő: 2013 április 29. 

Bővebb információ: www.teglapalyazat.com/mail/palyazati-forrasok/norveg-civil-

tamogatasi-alap/norveg-civil-tamogatasi-alap-kisprojektek-2013/ 
 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

-SZOLGÁLTATÁSOK- 

 

Szociális ellátások 
 

A weboldal részletes tartalomjegyzéke: SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

GYERMEKVÉDELEM Értelmező rendelkezések A gyermekek védelmének rendszere 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás Óvodáztatási támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési 

támogatás Kapcsolódó eljárási szabályok Intézményi térítési díjak 

MellékletekSZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Általános rendelkezések Értelmező 

rendelkezések; Jövedelem, vagyon.. Eljárási rendelkezések Szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli ellátásokIdőskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Jogosultság 

mailto:info@serenipity.hu
http://www.teglapalyazat.com/mail/palyazati-forrasok/norveg-civil-tamogatasi-alap/norveg-civil-tamogatasi-alap-kisprojektek-2013/
http://www.teglapalyazat.com/mail/palyazati-forrasok/norveg-civil-tamogatasi-alap/norveg-civil-tamogatasi-alap-kisprojektek-2013/
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_39


megállapítása Az ellátás igénylése, összege Az ellátás szünetelése, 

megszüntetéseLakásfenntartási támogatás Ápolási .. 
Sok hasznos, naprakész infók vannak a weboldalon!!  

 

www.abbcenter.com/startpage.php?tema=szocialis_ellatasok 

 

Bővebb információ: www.abbcenter.com/startpage.php?tema=szocialis_ellatasok 
 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Távfelügyeleti központos operátor 
 

Jelige: "STOR" 
Munkakör részletes leírása: Társaságunk kezelésében lévő benzinkutak távfelügyeleti 

rendszerrel történő megfigyelése, operátori feladatok ellátása, nem távmunkában!  

 

Jelentkezési határidő: folyamatos  

Akadálymentes-e a munkahely: nem  

Munkaidő kezdete és vége: Két műszakban, heti váltásban reggel 6 órától 14 óráig, illetve 14 

órától 22 óráig  

 

Kiválasztás, felvétel menete, módja: Önéletrajz interneten történő megküldés után 

előszűrés,személyes interjú a munkavégzés helyszínén, végső kiválasztás.  

Bruttó Fizetés, munkabér: 114.000,-Ft/ hó és havi 5.000,-Ft. Erzsébet utalvány  

Munkavégzés helye: Budapest, Nagytétény  

Szükséges végzettség:  

- Legalább középfokú, ( érettségi )  

- előny az angol nyelv legalább alapfokú ismerete, ( szóban )  

- számítástechnikai alapismeretek felhasználói szinten  

 

Kívánt munkavállalók pontos létszáma: 1 fő  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "STOR" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.) 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.abbcenter.com/startpage.php?tema=szocialis_ellatasok
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_39
http://www.meosz.hu/

