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Aktívan a munkáért! 
Országosan 30 ezer, a régiónkban pedig 1500 hátrányos helyzetű, tartósan 

munkanélküli, vagy fogyatékkal élő, a munkaerőpiacról kiszorult embert vonnak be az 

októberben indult „Aktívan a munkáért!” programba. 

 

 Az Új Széchenyi Terv keretében a jelentkezők olyan képzéseken vehetnek részt, amely segíti 

a későbbi elhelyezkedésüket. 

 

Az „Aktívan a munkáért!” program célja a hátrányos helyzetű térségekben a társadalmi 

felzárkóztatás. Vasváron már elindult az a 30 napos motiváló képzés, amely a résztvevők 

munkaerő-piaci esélyeit növeli majd. 

 

Gerencsér Zoltánné 

Egy régi kedves barátom ajánlotta, és a sok évi otthonlét után úgy gondoltam, hogy 

felszabadultan leszek itt a csoportban. Ezt sikerült is elérni. Ez nekem mindennél többet 

jelent. - persze anyagi vonzata is. 

 

A rokkantnyugdíjas Tarnócziné Hudák Gyöngyi 54 évesen ült az iskolapadba. 

 

Tarnócziné Hudák Gyöngyi 

“Elsősorban anyagi vonzata van, de azért mindig érdekelt az új. Szeretek tanulni, újakat 

megismerni, és ha olyan szakmát sikerülne így szereznem, ami örömet okozna, nem 

kifejezetten a pénzszerzés, ez egy nagyon jó lehetőség lenne a számomra.” 

 

A jelentkezők a tanfolyam ideje alatt támogatást kapnak. A régióban 56 toborzó rendezvényen 

eddig közel ezren vettek részt, ebből  több mint 600 jelentkező alapkészségeit mérték fel. Az 

alapképzés tananyagában olvasás- szövegértés, számolás, kommunikáció és a tanulás tanulása 

is szerepel.. Várhatóan Szombathelyen is indul a későbbi elhelyezkedést segítő fejlesztő 

képzés. 

 

Takács György regionális igazgató, Türr István Képző és Kutató Intézet 

“Nagyon széles a célcsoportunk, hiszen ide tartoznak a legalább 6 hónapja munka nélkül 

lévők, a tartós munkanélküliek, ma azt mondjuk, hogy súlyosan hátrányos helyzetűek, akik 24 

hónapja már nem találtak munkát. Ide tartoznak a megváltozott munkaképességűek, a 

fogyatékkal élők. 

A jelentkezők egyéni fejlesztési terv alapján csatlakozhatnak be a képzési programokba. A 

legjobbak a foglalkoztatást elősegítő szakmai tanfolyamokon vehetnek részt például építő- és 

kézműipari, szociális és egészségügyi területen. A program 2015 májusáig tart. Részletek a 

Türr István Képző és Kutató Intézet honlapján olvashatók. (www.tkki.hu) 

 
forrásTVszombathely 

http://www.tkki.hu/


Hoffmann: Ugyanannyi pedagógus dolgozik, mint tavaly 
 

A köznevelésért felelős államtitkár beszélt a közösségi szolgálatról és cáfolta a PDSZ-

elnök korábbi állítását, mely szerint ezreket bocsátottak már el. 
 

Tavaly ősz óta végezhető közösségi szolgálat; cél, hogy erősítsék a fiatalokban a társadalmi 

felelősségvállalás fontosságát, a szolidaritás és a tolerancia kialakulását, az együttműködés és 

a problémamegoldás fejlesztését. 

 

Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár a Duna Közbeszéd című műsorában 

elmondta, nem azért találták ki a közösségi szolgálatot a fiatalok számára, hogy ne 

unatkozzanak, hanem hogy megerősödjön bennük a tudat, nem csak önmagukért élnek. Az 

államtitkár példaként említette a Puskás Ferenc középiskolát, ahol’56-os sírokat gondoznak, a 

dunaújvárosi Széchenyi Gimnáziumot, ahol fogyatékos gyerekeket gondoznak, illetve a 

miskolci jezsuita gimnáziumot, ahol a diákok szeretetszolgálati tevékenységet folytatnak. 

 

A közösségi szolgálat 2016-tól lesz az érettségi feltétele, a hosszú határidő a felkészülést 

szolgálja – mondta Hoffmann Rózsa. Hozzátette: a fogyatékkal élők, illetve a megváltozott 

munkaképességűek számára, valamint a dolgozók gimnáziumában ez nem lesz kötelező. 

Elmondta, nyárig a középiskolák 25 százaléka megkezdte a közösségi szolgálatot. Sok 

partnerszervezet kapcsolódott be, mint például a mentősök és a katasztrófavédők. Kiemelte, 

tapasztalatok szerint sok diák 50 óra elteltével is folytatja a szolgálatot. Nagy vonzereje ennek 

a munkának, hogy a diákok maguk választhatják ki a területet. Nem jellemző, hogy a 

pedagógusokat fel kellene készíteni erre a szervezésre, az benne van a pedagógus nevelői 

mentalitásában – tette hozzá. 

 

Az Oktatás Kutató- és Fejlesztő Intézet indított egy portált a közösségi szolgálat 

támogatására, mely nagy népszerűségnek örvend – fűzte hozzá az államtitkár. 

 

Hoffmann Rózsa az M1 Az Este című műsorában beszélt arról is, hogy az erkölcstannal 

kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kapott a pedagógusoktól. Elmondta, több téma közül 

választhatnak a tanárok, akik a saját módszertanuk alapján dolgozzák fel a tananyagot. 

Hozzátette: első és második osztályban még nincs tankönyv hozzá. 
 

 

Mendrei Lászlónak, a Pedagógusok Szakszervezete (PDSZ) elnökének korábbi kijelentésére, 

mely szerint szeptember óta 8-10 ezer pedagógust bocsátottak el, Hoffmann Rózsa úgy 

reagált: ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Elmondta, ugyanannyi pedagógus dolgozik 

a rendszerben, mint tavaly. Ott történt létszámcsökkentés, ahol a gyerekek száma is 

természetszerűen csökkent. Nyugdíjazások történtek ugyan, de volt felvétel is, szó sincs 

tömeges elbocsátásról – tette hozzá a köznevelésért felelős államtitkár. 
 

forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vakvezető kutyákra és tűzifaosztásra költene a magyar facebookozó 
 

"Mit támogatna, ha lenne 5000 forintja?" Ezt a kérdést tette fel a Facebook-

felhasználóknak a Nonprofit Információs Oktatási Központ (NIOK). A válaszolók 

legnagyobb hányada kórházi eszközök beszerzésére áldozna, de a legnépszerűbbek 

között volt a fogyatékos gyerekek számára kialakítandó eszközkölcsönző ötlete is. A 

menekültek jogainak védelme viszont szinte senkit sem hozott lázba. 

 

Hagyományosan a karácsony előtti időszakban nyitottak az emberek anyagi áldozatra. A 

NIOK kilenc kérdéses kérdőívben próbálta megtudni, hogy milyen ügyet támogatnának 

valamilyen adománnyal az emberek. 

 

1106 felhasználó mondta el véleményét, akiknek alig 19 százaléka járulna hozzá pénzzel az 

általa fontosnak tartott célok megvalósulásához. A válaszolók 60 százaléka legszívesebben 

önkéntes munkával támogatná a számára szimpatikus kezdeményezéseket, míg 22 százalékuk 

valamilyen tárgyi felajánlással vagy szolgáltatással fejezné ki szimpátiáját – mondta 

Gerencsér Balázs a NIOK vezetője. 
 

 

Kizárólag a zöld és szociális témák érdekesek 

 

A kitöltők közel fele (46%) az egészségügyi és szociális területre áldozna szívesen, a 

környezet-, természet- és állatvédelem a válaszadók 36 százalékának fontos. A Facebook-

közösség az eredmények szerint nem különösebben tart fontosnak mást: alig 2 százalék 

támogatná a kultúra, művészetek, hagyományőrzés területét, 3 százalék a sport, a pihenés, a 

szabadidő területét. Az oktatás, a kutatás, a tudományos fejlesztés is csak 6 százalék számára 

volt támogatásra méltó, a településfejlesztés, gazdaságfejlesztés, állampolgári jogok területét 

összesen 7 százalék támogatná. 

 

Vakvezető kutyák képzése, vagy tűzifaosztás a rászorulóknak? 

 

A válaszolók konkrét „projektek”, fejlesztési ötletek közül is választottak, melyek 

kialakításánál igyekeztünk lefedni a ma hazánkban támogatható területek összességét – 

mondta Oprics Judit, a NIOK projektmenedzsere. A Facebook-társadalom tagjai összesen 72 

ilyen lehetőség közül választhatták ki, hogy melyiket támogatnák a legszívesebben. 

 

A legnépszerűbb a kórházi eszköz vásárlása daganatos gyerekek gyógykezeléséhez témakör 

volt – aki találkozott e kérdéssel, azok 85 százaléka (azaz majdnem mindenki) be is jelölte, 

mint támogatandó projekt. Az emberek legnagyobb részét „megérintette” még a tűzifaosztás, 

az árva gyerekek nyelvórái, valamint a vakvezető kutyák kiképzése elképzelések. Volt 

viszont, ami szinte senkit sem érdekelt. A magyar fociedzők külföldi tanulmányútját és a 

homoszexuális férfiak üldözéséről készülő filmet alig páran tartották fontosnak. 

 

Mire és hogyan költik el? 

 

A NIOK másik újszerű kezdeményezése egy korszerű közösségi adományozó oldal indítása, 

ahol valódi célok, valódi szükségletek találkozhatnak a támogatókkal. Az oldalra civil 

szakemberek által előzetesen megvizsgált, valós támogatási igények kerülhetnek fel, melyek 

megvalósítását minden támogató folyamatosan figyelemmel kísérheti majd, azaz „tényleg 



tudhatjuk majd, hogy mire és hogyan költik el támogatásunkat” – hívta fel a figyelmet 

Gerencsér Balázs, aki kiemelte: jelenleg a november 19-én összesen 9 projekttel induló 

www.adjukossze.hu az egyetlen magyar közösségi adományozó oldal, ahol az átláthatóság 

mellett a minőségbiztosítás is jelen van. 
 

forrás: hvg.hu 

 

 

 

Virtuális kéz a stroke-túlélőknek? 
 

 

Az amerikai Szív Társaság (American Heart Association) idei kongresszusán hangzott el 

egy kisebb vizsgálat bemutatása, amely a stroke-ot túlélő betegek gondolatai által 

"mozgatott" virtuális kézről számolt be a szakmának. 
 

"Agy-számítógép interface segítségével olyan környezetet hoztunk létre, ahol a fizikai 

szempontból fogyatékos stroke-túlélők mentális képzelőerejük segítségével tudnának 

megmozgatni egy ún. fotorealisztikus kezet" – magyarázza Alexander Doud (Minneapolis-i 

Egyetem), a tanulmány szerzője. 

Ez a technológia alkalmas lehet arra, hogy megmutassa, egyes agyterületek aktivitásra révén 

gyorsul-e a betegek rehabilitációja, felépülése. 

 

"A rehabilitáció idején a terapeuta mozgatja a beteg kezét a kívánt irányba, mialatt jelzi a 

betegnek, hogy gondolja végig ezt a mozgást. Ebben a gyakorlatban egy, a fent említett 

fotorealisztikus kezezet mozgatnak meg – anélkül, hogy valódi kezüket megmozdítanák." 

 

A kutatók 6 stroke-betegen végeztek eddig vizsgálatot. A betegekre 3D-szemüveget 

illesztettek, és így látták a virtuális kezet. 

 

Ezeken a betegeken kb. 81%-os pontossággal lehetett egyszerűbb gyakorlatot végrehajtani, 

tehát pl. hogy nyúljon egy pohár vízért. Mintegy 3x2 órás gyakorlás után javult a 

teljesítményük. 

 

"Célunk, hogy többféle mozgást tudjunk így modellezni, pl. vegye el a fogkeféjét, nyisson ki 

egy konzervet stb. Azt szeretnénk elérni, hogy motiváltak legyenek a betegek és sikeres 

mozgásokat hozzanak létre a modell segítségével." 

 

Természetesen a 6 beteg kis mintaszám, tehát nagyszámú, többféle stroke-betegen mindezt 

meg kell majd ismételni, hogy valós eredményeket kapjanak. 

 

Mindenesetre az első eredmények biztatóak. A virtuális kézzel való számítógépes segítség 

ösztönző lehet, és a hagyományos stroke-rehabilitációs program mellett kiegészítőként 

szerepelhet – jegyzi meg a kutató. 
 

 

forrás: egeszsegkalauz.hu 

 

 

 

 

 

 



Koncert siketeknek és nagyothallóknak is 
 

 

Siketeket és nagyothallókat hívott meg a Kodály Quartett arra az előadására, ahol 

Beethoven vonósnégyeseit szólaltatják meg. 
 

Az ötletet az adta, hogy a zeneszerző Beethoven maga is siket volt, és azt szeretnék, ha a 

műveit - speciális hallókészülékkel - azok is élvezhetnék, akik hasonló betegséggel küzdenek.  

 

A Híradóban bemutatott Szőke László és kisfia jelnyelven kommunikálnak egymással. A férfi 

hatéves korában elvesztette a hallását, fia viszont teljesen egészséges. Szőke László azt 

mondja: „A család megpróbál minél teljesebb életet élni, a zene viszont hiányzik az 

életünkből. Ha koncertre vagy színházba megyek, semmit sem hallok az előadásból; csak 

érzem a zenét, a zene ritmusát, vagy azt, amikor a zongorát leütik. Nagyon szeretném hallani 

a szép magyar zenét vagy más zeneműveket” - nyilatkozta. 
 

 

Beethoven is komoly halláskárosodással küzdött, amikor a vonósnégyeseket komponálta. 

Éppen ezért a zenekar tagjai azt szeretnék, ha előadásaikat siketek, nagyothallók is 

élvezhetnék. „Ma már vannak fantasztikus hallókészülékek, amelyek lehetőséget adnak arra 

gyermekeknek, felnőtteknek, hogy ugyanúgy teljes életet éljenek, és két gyermeket 

meghívunk erre az előadásra, akik hallókészüléket viselnek, hogy ők is élvezhessék, 

ugyanúgy, mint mindenki más ezt a csodálatos muzsikát” – közölte Falvay Attila, 

hegedűművész. 

 

A nézőtéren együtt ülnek majd a siketek a hallókkal. A zenekar tagjai azt szeretnék, ha a 

közönség minden tagjának egyformán igazi zenei élményt nyújtanának. „Számomra ez 

teljesen természetes, nemcsak ezért, ha nem lett volna fogyatékos a családban, akkor is 

természetes lenne, de így még inkább természetesnek érzem” – közölte Éder György, 

csellóművész. 

 

Az első, kísérleti előadás november 24-én lesz az MTA Zenetudományi Intézetében. Ha jól 

sikerül a hangverseny, azt ígérik, több ehhez hasonlót is szerveznek majd. 
 

forás: hirado.hu 

 

 

 

Hajrá házat álmodtak 

                     
Osztrák szakemberek uniós projektet fejlesztenek Nyíregyházán? Lehet!                   

 
Kilenc osztrák szakember két héten át ismerkedett a hazai, elsősorban a nyíregyházi szociális 

ellátórendszerrel. A Debreceni Egyetem első joint képzésének nemzetközi gyakorlatára olyan 

bécsi hallgatók érkeztek, akik hazájukban uniós egyesületeknél menekültüggyel, fogyatékos 

személyek éllátásával, ifjúsági munkával és munkanélküliek segítésével foglalkoznak. A 

program zárásaként a bécsi egyetemről érkezett fiatalok tudományos konferencián számoltak 

be a nyíregyházi tapasztalataikról és mutatták be azokat a közös programokat, amelyeket 

hazai szervezetek együttműködésével, európai uniós források felhasználásával valósíthatnak 

meg. 

 



Életreszóló tapasztalat 

– A szegénység a világon mindenhol jelen van, azonban újdonság volt számunkra a roma 

gyerekek problémája, nálunk ilyen nincs, leginkább a menekült-kérdéssel hasonlítható össze – 

foglalták össze tapasztalataikat a nemzetközi közös mesterképzési programban résztvevő 

ausztriai szociális területen tevékenykedő fiatalok az Egészségügyi Kar pénteki rendezvénye 

előtt. Jártak a Keleti-lakótelepen és a Huszár-telepen is, s meglepte őket, hogy a roma 

kisebbséghez tartozók ilyen elkülönített telepeken élnek. 

– Ausztriában nincsenek ilyen elkülönített településrészek, s van karitász nálunk is, fontos 

szervezet, de nem tölt be ekkora szerepet, mint itt az egyház – mondták a hallgatók. Néhányan 

a Periféria Egyesületnél, többen a Humán-Net Alapítványnál, mások a Nyíregyházi 

Gyermekjóléti Központban töltötték el a gyakorlatukat. 

– Az a három fiatal, aki hozzánk érkezett a roma és magyar integráció elősegítését célzó 

projektet vetette papírra – mondta el lapunknak Szilágyi Attila, a gyermekjóléti központ 

munkatársa, aki végigkalauzolta a városon a bécsi egyetemről érkezett szakembereket. 

Korábban még nem találkoztak olyan helyzettel mint a Keleti-lakótelepen, ahol kis területen 

ilyen nagy létszámban koncentrálódna egy-egy kisebbség, míg a Huszár-telepen örömmel 

látták a már felújított épületet, s mellette éles kontrasztként a korábbi állapotot. 

A tapasztalatok alapján az osztrákok kidolgozták a Tűzér utcán egy Hajrá ház 

megvalósításának programját. Az, hogy az integrációt segítő új közösségi színtér elkészül-e 

nemzetközi összefogással, uniós támogatással, ma még kérdés, de Szilágyi Attila szerint az 

ötlet a gyakorlatban is jól hasznosítható. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

Szeretetakció: hallgatók is csatlakoznak 

 
A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaság-tudományi Karának másodéves 

hallgatói is csatlakoznak a Kisalföld kampányához: a Tómalom utcai Fogyatékos 

Gyermekek Otthonának szeretnénk szebbé és gazdagabbá tenni a karácsonyát. 

 
– Előzménye is van a dolognak – mesélte el Birnbauer Erzsébet, aki óraadó az egyetemen. – 

Az üzleti etikát tanuló másodévesek tavaly kapták feladatukul, hogy szervezzenek egy olyan 

rendezvényt, aminek társadalmi haszna van.  

 

A hallgatók hagyományteremtő szándékkal rendezték meg éppen a Tómalom utcai otthon 

javára a kulturális műsorral, játszóházzal, gyerekprogramokkal kiegészített süteményvásárt. 

 
Bár kevés idejük volt a feladatra, így is sikert könyvelhettek el: az összegyűjtött 

támogatásokkal együtt 291 ezer forinttal tudták segíteni az intézményt – mondta el Birnbauer 

Erzsébet.  

 

Az újságolvasó egyetemi hallgatók az elmúlt napokban felfedezték a Kisalföld kampányát, s 

úgy döntöttek, idei, december 13-ra szervezett jótékony akciójukkal csatlakoznak hozzánk. 

Hiszen együtt eredményesebb lehet a segítség... 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 



Állásbörze megváltozott munkaképességűeknek 

 
Találd meg a helyed!” címmel először rendez a megváltozott munkaképességűek 

elhelyezkedését célzó állásbörzét a Hungarian Business Leaders Forum december 3-án 

Budapesten, a Dürer Rendezvényházban. 

 
Az eseményen huszonöt kiállító cég vesz rész, amelyek konkrét, azonnal betölthető állásokat 

kínálnak a megváltozott munkaképességűeknek; a kínált állások között fizikai és szellemi 

munka, egyszerűbb és összetettebb munkakörök egyaránt vannak. 

 

A vállalati kiállítók mellett fontos szerepet játszanak a szakmai és a civil partnerek is. A 

speciális helyzetű munkavállalókat képviselő szervezetek és a munkába állásra való 

felkészülést segítő civil partnerek részben a speciális helyzetű munkavállalók megtalálásában, 

részben pedig a rendezvényen, majd pedig a munkahelyen történő eligazodásban segítenek. 

 

A rendezvény ügyét a vállalati és civil szervezeti támogatók mellett Szalóki Ági énekes, Till 

Attila tévés személyiség, a KézenFogva Alapítvány nagykövete és Tóth Károly, a La Femme 

magazin 50 fiatal tehetségének egyike is képviseli. Az állásbörzére az ország minden részéből 

várják a megváltozott munkaképességű résztvevőket. A részvétel a megváltozott 

munkaképességű látogatók számára ingyenes. 

 

Adatok 

 

• A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a megváltozott munkaké- 

pességűek 18,1%-a, míg a változatlan munkaképességűek 60,8%-a volt foglalkoztatott 2011-

ben. 

 

• Az egészségkárosodások leggyakoribb okaként (65%) mozgássérülést, végtagok vagy ezek 

részeinek hiányát, bénultságot jelöltek meg, ezt követik a tartós/krónikus betegségek (58%), 

illetve a nagy betegség (daganat, transzplantáció) 31,3% előfordulása. 

 

Adriány Kincső a HBLF ügyvezető igazgatója 

 
forrás: metropol.hu 
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                      A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Mi legyen a fájó bütykökkel? 
 

Leginkább a középkorú és idősebb nőket érinti az a gyakran fájdalmas „bütykösödés” 

az ujjakon, amely nem csak esztétikailag zavaró, de bizonyos mozgásokat is akadályoz. 

Dr. Pál Mónika, az Oxygen Medical reumatológusa szerint a betegség nem gyógyítható, 

de a tünetek jelentősen enyhíthetők! 

Az okok nem igazolhatók  

 

Az ujjakon, különösen a közép- és koromperceken jelentkező kézízületi kopást előrehaladott 

állapotban meglehetősen könnyű felismerni. Ugyanis az érintetteknek jelentős csomók, 

bütykök jelentkeznek az ujjaikon. Ezt a jelenséget Heberden-szindrómának nevezik, 

amelynek oka sajnos nem ismert. Annyi bizonyos, hogy elsősorban lányoknál öröklődik, 

férfiakat jóval ritkábban érint. A tévhitekkel ellentétben a betegséget nem a túlerőltetés 

okozza, viszont előrehaladott állapotban megakadályozza bizonyos finommozgások 

elvégzését, így megnehezítheti többek közt a fodrászok, a zenészek, a cukrászok életét.  

 

Ezek a deformitások kifejezetten kemény tapintatúak, kezdetben azonban a röntgenfelvételen 

még nem láthatók, először ugyanis porcos felrakódások alakulnak ki az ízületeken, amelyek 

csak később csontosodnak el – magyarázza dr. Pál Mónika, az Oxygen Medical 

reumatológusa. - Előrehaladott állapotban már a röntgen is kimutatja a torzulást, deformitást, 

a laborvizsgálatok azonban (például a süllyedés és a fehérvérsejtszám) általában ilyenkor is 

normálisak. Természetesen az értékeket a betegség súlyossága is befolyásolja.  

 

A fájdalom visszatérhet  

 

A Heberden-csomók csak addig fájnak, míg kinőnek, később már inkább csak a megjelenésük 

zavaró. A panaszok szakaszosan jelentkeznek, időnként visszatérnek. A fájdalom enyhítésére 

hasznosak lehetnek a meleg vízben végzett kimozgató gyakorlatok, amelyekkel bizonyos 

szintig megőrizhető az ízületek mozgékonysága. A fájdalom és a merevség leküzdésében 

segíthet a fizioterápia, a helyi ultrahang- és iontoforézis kezelés, ám a fájdalomcsillapítókkal 

és a gyulladáscsökkentőkkel csakis óvatosan, kúraszerűen lehet próbálkozni. Súlyos, 

előrehaladott kopás esetén, ha egyetlen terápia sem volt eredményes, szilikonból készült 

ujjízületi protézis beültetése, vagy az érintett ízületek dróttűzéssel történő elmerevítése jön 

szóba. Fontos, hogy az érintettek ne adják fel a kéz ujjainak rendszeres mozgatását, és 

igyekezzenek minél tovább fenntartani a mozgathatóságot.  

 

Természetes segítség  

 



Magától értetődő, hogy a betegek tüneteinek csökkentése nagyfokú javulást eredményez az 

életminőségükben. Dr. Pál Mónika reumatológus szerint nagyon jó hatást lehet elérni a 

fájdalomcsökkentésben és a mozgástartomány visszaállításában az új Guna bioterápiával. A 

természetes hatóanyagokat alkalmazó terápia nem más, mint a fiziológiai állapotot 

helyreállító orvoslás, melynek alapja a legmodernebb molekuláris kutatások eredménye. A 

kezelés tulajdonképpen egy injekciókúra, amelynek ampullái klinikai vizsgálatokkal 

bizonyított, hatékony megoldást jelentenek az ízületi fájdalomcsillapításban. Az ampullák 

speciálisan előállított kollagént és olyan segédösszetevőket tartalmaznak, amelyek gyors és 

hatékony javulást biztosítanak. A szakember meglátása szerint a Guna bioterápia nagy előnye, 

hogy nincs ismert mellékhatása és szinte fájdalommentes, és bárki által jól tolerálható. Mivel 

az elváltozás okát célozza meg, nem pedig a kiváltott tüneteket, jóval hatékonyabb, specifikus 

terápiát tud nyújtani.  

 

Szerző: www.oxygenmedical.hu 2013.11.19 

  
 
forrás:  Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

Pályázat ingyenes internetes megjelenés támogatására 
 

A Néró Média pályázatot hirdet civil szervezetek részére honlapkészítés céljából. A pályázat 

tárgya 30 db ingyenes honlap elkészítése. A pályázat célja: 

A civil társadalom erősítése azáltal, hogy a frissen bejegyzett vagy alacsony költségvetésű 

szervezetek is megfelelő láthatóságot kaphassanak az interneten.  

 

Pályázók köre  

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek 

(egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődőifjúsági 

szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok). A pályázat benyújtására jogosultak azon civil 

szervezetek, egyesületek, szövetségek, melynek éves bevétele nem haladja meg az 5 millió 

forintot. (kivételt képeznek a közhasznú szervezetek)  

 

A pályázat részletei  

 

A kiíró vállalja:  

•a honlap elkészítését ingyenesen a 2 db minta alapján.  

•maximum 5 darab szabadon választott aloldal a honlapon.  

•a honlap ingyenes hosztolását saját tárhelyén 1 évig, maximum 100 Mb-ig.  

•a honlap ingyenes havi egy szöveges frissítését maximum 1 A4-es terjedelemben, egy évig.  

•ingyenes domain név biztositását, ha az .neromedia.hu végződésű. (például ingyenes ha a 

domain név így néz ki: www.egyebedegyesely.neromedia.hu. )  

 

A pályázónak vállalnia kell a támogatás megítélése után maximum 14 nappal:  

•a honlap elkészítéséhez az aloldalak szöveges tartalmait word formátumban. (például. 

rólunk, kapcsolat, dokumentumok, stb.)  



•a képes tartalmat a honalap fejlécéhez.  

•a pályázónak vállalnia kell, hogy a kiíró leveleire legkésőbb 7 munkanapon belül érdemben 

válaszol.  

 

A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj határidőben történő átutalása. Ennek 

összege 1.500,- Ft, azaz egyezer-ötszáz forint.  

 

Bírálati kritériumok  

•a szervezet rendelkezik-e már honlappal, és ha igen, akkor érdemes-e lecserélni  

•a szervezet társadalmi hatása  

•a szervezet munkái, későbbi tervei  

 

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

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 

A pályázat benyújtása  

 

A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése után az adatlapot elektronikusan a 

palyazat@neromedia.hu címre, vagy levélben a 6723 Szeged, Lechner tér 12. alá.  

 

Határidő: 2013. december 20.  

 

További információ  

•palyazat@neromedia.hu  

•06-70 / 948-1899 -as telefonszámon, munkanapokon 8-16h-ig  

 

Tekintse meg a teljes pályázati felhívást!  

 

Pályázat ingyenes internetes megjelenés támogatására 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 december 20. 

Bővebb információ: www.neromedia.hu/palyazat 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

 

Követeléskezelő referens 
 

Jelige" CCR" 

Munkavégzés helye: Budapest  

 

Főbb feladatok:  

� fizetési elmaradásban lévő ügyfelek felkeresése telefonon  

� egyeztetés a hátralék rendezését illetően  

� részletfizetési megállapodások kötése  



� a hívások adminisztrálása  

Elvárások:  

� határozott fellépés  

� alapszintű számítógépes ismeret  

� precíz munkavégzés  

Amit kínálunk:  

� határozatlan idejű munkaviszony  

� jó hangulatú, barátságos környezet  

� rész vagy teljes munkaidő  

� fix havi alapbér + cafetéria  

 

Jelentkezési határidő: 2014.01.31.  

Munkaidő: teljes  

Munkavégzés helye: bejárós  

 

Önéletrajzában kérjük, az alábbiak feltüntetését: rész-, vagy teljes munkaidőben kíván-e 

dolgozni  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "CCR" 

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.)  

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2014 január 1. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

