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Megváltozott munkaképességű közmunkások egy nyíregyházi kft.-nél 
 

Négyszáz megváltozott munkaképességű közmunkást alkalmaz a Nyíregyházi Start 

Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. - közölte a cég 

vezérigazgatója kedden az MTI-vel. Balogh Zoltán. 

 

 Kiemelte: a Startnál a közmunkások mindegyike értékteremtő munkát végezhet majd, hiszen 

döntően a közhasznú társaság bérmunkában exportra termelő varrodájában és cipőüzemében, 

valamint a magyar piacot ellátó nyomdaüzemében dolgozhatnak. Továbbá a december 

második felében induló szociális étkeztetésbe is bevonják a közmunkásokat, a cég konyháján 

készítik majd elő az élelmiszer-alapanyagokat a főzéshez. 

 

Balogh Zoltán tájékoztatása szerint a rászorulók szociális étkeztetését a Magyarországon 

vegyipari gyárakat működtető Bige Holding finanszírozza adományával, s az elmúlt évekhez 

hasonlóan várhatóan napi kétezer adag ételt készítenek és osztanak ki az év végi ünnepek előtt 

és alatt Nyíregyházán. A vezérigazgató megemlítette, hogy a Start Kft. először alkalmazhat 

megváltozott munkaképességű közmunkásokat, s ez - mint hangsúlyozta - igen jó 

kezdeményezés, hiszen az érintettek között is sokan álláskeresők, nem találnak munkát az 

elsődleges munkaerőpiacon. 

 

Megjegyezte, hogy a közmunka lehetősége azok számára is megoldást jelenthetne a jövőben, 

akiknek az egészségi állapota javul, és már nem szorulnak rehabilitációs foglalkoztatásra a 

Start Kft.-nél. Így a közmunka révén maradhatnának tovább a cégnél dolgozóként, addig, 

amíg másutt nem sikerülne elhelyezkedniük. 

 

A nyíregyházi Start Kft. intézményei és üzemei jelenleg 1700 embernek adnak munkát 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A cég éves árbevétele tavaly mintegy 3 milliárd forint 

volt, és ennyit várnak az idén is. A nonprofit kft.-nek különösen a nyomdaüzeme termel 

kiemelkedően, az idén a bevétele meghaladhatja az egymilliárd forintot. A növekvő piaci 

igények teljesítésére a cég vezetése a nyomdaüzem bővítését tervezi 2014-ben. 
 

forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

Mindenkinek jár! – Hiánypótló állásbörze 
 

Húsz cég kínál azonnal betölthető állásokat megváltozott munkaképességűeknek. 
 

 



“Találd meg a helyed” címen első alkalommal szervez a megváltozott munkaképességűek 

elhelyezkedését célzó állásbörzét a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) december 3-

án a zuglói Dürer Rendezvényházban. 

 

“Senkinek sem könnyű dolog ma munkát találnia. Különösen nehéz helyzetben vannak azok, 

akiket valamilyen károsodás is sújt és akik így nem tudnak teljes terheléssel és teljes 

munkaidőt végigdolgozni. Az állásbörzén részt vevő vállalatok mindegyike azt vallja, hogy 

számukra minden munkavállaló egyaránt értékes. Ennek jegyében kínálják a megváltozott 

munkaképességűeknek szóló konkrét, azonnal betölthető állásaikat. Mindenki érdeke ugyanis, 

hogy megváltozott munkaképességű társaink is megtalálják a helyüket” - mondta Adriány 

Kincső, a HBLF, a befogadó szellemű és valós esélyegyenlőséget biztosító vállalatokat 

tömörítő szervezet ügyvezető igazgatója. 

 

Sok akadály 

 

A hétköznapokban a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését több akadály nehezíti, 

ám ezek sokszor csupán szemléletbeli gátak. Számos vállalatvezető pusztán a helyzet 

szokatlansága miatt tartózkodik a speciális helyzetű munkavállalók felvételétől és 

integrálásától, miközben maguk a megváltozott munkaképességűek is gyakran bizonytalanok, 

félnek az idegen környezettől. 

 

A szélesebb körű foglalkoztatást az sem segíti, hogy számos cég a “rehabadó” befizetésével 

inkább kiváltja a megváltozott munkaképességűek egyébként jogilag is kötelező érvényű 

foglalkoztatását, mintsem hogy megteremtse a szükséges fizikai és mentális feltételeket. 

 

Azonnal betölthető állások 

 

A Statisztikai Hivatal számai alapján a megváltozott munkaképességűek 18,1%-a, míg a 

változatlan munkaképességűek 60,8%-a állt foglalkoztatás alatt 2011-ben. Háromszor akkora 

esélye van tehát annak elhelyezkedni, aki teljes értékű munkát tud végezni. Az állásbörzével 

ezen a hátrányon szeretnének csökkenteni. 

 

“Az itt kiállító húsz cég mindegyike kész arra, hogy újabb, speciális helyzetű munkavállalókat 

alkalmazzon. A cukorbetegségben szenvedőktől a vesetranszplantáltakig, a siketektől az 

értelmi fogyatékosokig sokan szeretnének dolgozni. Ők valamennyien megváltozott 

munkaképességűnek számítanak. A kínált állások sokszínűsége is jelzi, hogy a kiállító 

vállalatok tisztában vannak a probléma összetettségével. A kínált állások között fizikai és 

szellemi munka, egyszerűbb és összetettebb munkakörök egyaránt vannak. Valamennyiben 

közös viszont, hogy azonnal betölthető állásokról van szó”- jelezte Adriány Kincső. 

 

A szombati rendezvényre az ország minden részéből várják a megváltozott munkaképességű 

résztvevőket, számukra a belépés ingyenes. 
 

forrás: fn.hir.24 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felülvizsgálatra vár? Ezzel kell számolnia 
 

Lassan már két éve, hogy az Országgyűlés új rendszert vezetett be a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátására. Az átalakításban érintettek közül mintegy 193 

ezer rehabilitációs ellátásban részesülő kérte komplex újraminősítését (ellenkező esetben 

ellátásuk megszűnt). A nyilvánosságra hozott adatok szerint a felülvizsgálat rendkívül 

lassan halad, az érintettek mintegy 35 százaléka esetében zajlott le az újraminősítés. 

Előnyös vagy hátrányos, ha valaki még nem eset át a felülvizsgálaton? 

 

A felülvizsgálatok közeljövőbeni gyorsítása várható, a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program (TÁMOP) Európai Uniós forrásból támogatott, külső orvosszakértői tevékenység 

bevonására irányuló projekttől. Mi a jelentősége és miért fontos a komplex minősítés? 

 

Az új rendszerben már nem a munkaképesség csökkenésének, nem is az 

egészségkárosodásnak, hanem az egészségi állapotnak a mértékét vizsgálják. A komplex 

minősítés során az egészségi állapot vizsgálat, rehabilitálhatóság foglalkoztatási, illetve 

rehabilitálhatóság szociális célzatú vizsgálatának szempontrendszerét a 7/2012. (II.4.) NEFMI 

rendelet határozza meg. 

 

Az új törvényi előírásnak (2011. évi CXCI. törvény) megfelelően, megváltozott 

munkaképességű személynek minősül és a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaira (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) jogosult az, akinek az egészségi állapota 

a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos, vagy kisebb mértékű, és 

aki  

- a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül legalább 1095 napon át biztosított volt, 

- keresőtevékenységet nem végez és 

- rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

 

Az előzőeknek megfelelően tehát a fővárosi/megyei kormányhivatal rehabilitációs 

szakigazgatási szervének szakértői bizottsága komplex minősítés keretében (orvosi, 

foglalkozási, szociális szempontok alapján) vizsgálatot végez és megállapítja az igénylő 

egészségkárosodáson alapuló egészségi állapotát, illetve rehabilitálhatóságát. 

 

A fentiek szerinti komplex minősítés során a következő minősítési kategóriákba történhet 

besorolás, a megváltozott munkaképességű személy vonatkozásában: 

- rehabilitálható, ezen belül 

- foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, egészségi állapot 51-60   százalék 

közötti (B.1. kategória), vagy 

- tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, egészségi állapot 31-50 százalék közötti (C.1. 

kategória) 

- rehabilitációja nem javasolt, ezen belül 

- egészségi állapota (51-60 százalék között) alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval 

helyreállítható, azonban a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján 

rehabilitációja nem javasolt (B.2. kategória) 

- egészségi állapota (31-50 százalék között) alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt 

igényel, azonban a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitáció 

nem javasolt (C.2. kategória), 

- egészségi állapota (1-30 százalék között) alapján kizárólag folyamatos támogatással 

foglalkoztatható, orvosszakmai szempontból önellátásra képes (D. kategória), 



- egészségkárosodása jelentős (egészségi állapota 1-30 százalék között van) és orvosszakmai 

szempontból önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes (E. kategória). 

 

A megváltozott munkaképességű személy ellátása a rehabilitációs hatóság komplex minősítés 

keretében megállapított rehabilitációs javaslatától függően lehet 

- rehabilitációs ellátás (ha rehabilitálható) vagy 

- rokkantsági ellátás (ha rehabilitáció nem javasolt). 

 

Az új rendszerre való áttérést biztosítják a felülvizsgálatok, az újraminősítések elvégzése. 

 

A felülvizsgálatok lefolytatásáig a rokkantnyugdíjakból átalakított ellátások összege 

megegyezik a 2011. december havi nyugdíj 2012. januári nyugdíjemelés szerint megnövelt 

összegével, a rendszeres szociális járadék esetében pedig a 2011. decemberi ellátás 

összegével. 

 

A komplex vizsgálat elvégzéséig az érintetteknek átmenetileg ezeket az összegeket 

folyósítják. 

 

A felülvizsgálatot (újraminősítést) követően csak rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátás 

megállapítására van lehetőség, amennyiben az érintett személy egészségi állapotát 60 

százalékos, vagy az alatti mértékben állapítják meg. 

 

A felülvizsgálatot követően az ellátások összege – eltérően az úgynevezett új igényeknél 

alkalmazottaktól – az alábbiak szerint határozzák meg. 

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, hogy megtudja, egészségi állapota függvényében milyen 

ellátásra jogosult! 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

17 ezer ingyenlaptopot osztanak szét Magyarországon 
 

 

Pénteken indult útjára ugyanis a Digitális Közösség Program, melynek célja a digitális 

írástudatlanság felszámolása, az esélyegyenlőség megteremtése, valamint a 

versenyképesség növelése. Ezúttal nem csak ingyenes Ctrl-Alt-Del tanfolyamról van szó, 

a pilot projekt keretében először Miskolcon járhatnak jól az érintettek, akik összesen 17 

ezer HP laptopra pályázhat 

 

A statisztikák szerint Magyarországon a 15 évesnél idősebb lakosság 44,5 százaléka digitális 

írástudatlan, a 16-74 év közöttiek 26 százaléka pedig soha nem használt számítógépet és 

internetet, sőt, azokkal a digitális készségekkel sem rendelkezik, amelyek ügyintézéshez, 

álláskereséshez vagy akár az iskola elvégzéséhez szükségesek. 

 

Erre a problémára nyújt részben megoldást most a Digitális Közösség Program, melynek 

keretén belül 15 500 darab HP 250 típusú laptopra, illetve 1500 darab HP 450 típusú laptopra 

pályázhatnak a miskolciak. Utóbbi gépeket a komolyabb felhasználói igények támogatására, 

diákok részére biztosítják. A vállalat nemcsak kedvező áron ajánlotta termékeit, hanem a 

pályázat lezárása után, azok kiszállításáról is gondoskodik 
 

 



A programra Miskolc általános iskolásai, középiskolásai, szakiskolásai, egyetemi hallgatói, 

nyilvántartásba vett álláskeresői, kisgyerekes szülői, 45 év feletti munkavállalói, idősei, 

valamint megváltozott munkaképességű lakosai pályázhatnak, néhány előírt feltétel mellett. A 

programra személyesen, az erre a célra létrehozott programirodában, postai úton vagy a 

digitalismiskolc.hu weboldalon lehet jelentkezni 2013. december 21-ig. 

 

A pályázat célja a laptopok térítésmentes, személyes használatának biztosítása miskolci 

háztartások részére. A térítésmentes használat vonatkozik a laptopokra telepített operációs 

rendszerre és irodai programcsomagra, valamint a projekt keretében létrehozott 

alkalmazásokra is. A nyertes pályázó nem szerez tulajdonjogot, nem jogosult a laptop 

tulajdonjogát átruházni, biztosítékul vagy zálogba adni 
 

forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

Magyar-horvát kutatás a mentálisan akadályozottak foglalkoztatásáért 
 

(MTI) - A mentálisan akadályozottak foglalkoztathatóságának elősegítése a célja annak 

a 177 ezer eurós (53 millió forint) magyar-horvát kutatásnak, amelynek 

nyitókonferenciáját kedden tartják a horvátországi Eszéken. 

 

 (MTI) - A mentálisan akadályozottak foglalkoztathatóságának elősegítése a célja annak a 177 

ezer eurós (53 millió forint) magyar-horvát kutatásnak, amelynek nyitókonferenciáját kedden 

tartják a horvátországi Eszéken. 

 

    A Pécsi Tudományegyetem (PTE) felnőttképzési kara, a Humán Innovációs Csoport és az 

Eszéki Egészségház 2015. január végéig az IPA együttműködési program keretében 300-300 

magyar és horvát munkáltatót keres meg, emellett fókuszcsoportos vizsgálatokat, 

mélyinterjúkat, tanulmányokat, módszertani kézikönyvet készít, műhelymunkákat és 

konferenciákat szervez - írta a PTE az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében. 

Hozzátették, hogy a kézikönyv alapján a pszichésen akadályozott embereket közvetlenül 

segítő intézmények 30-30 delegáltja képzésen vehet részt. 

    A közlemény szerint Magyarországon és Horvátországban is a mindenkori 

foglalkoztatáspolitika egyik legnagyobb kihívása a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztathatóságának elősegítése. Ez különösen igaz a pszichésen akadályozottakra, a 

velük szemben megmutatkozó előítéletek leküzdésével - tették hozzá. 

    A PTE kitért rá, hogy a mentálisan akadályozott emberek munkaerőpiaci esélyeinek 

javításához alapos helyzetfeltárásra, szakmai, módszertani kutatásokra, s egyebek mellett 

intézmények közötti együttműködésre van szükség, amelyekre a most induló projekt módot 

ad Baranyában és a horvátországi Eszék-Baranyában. 
 

forrás: webradio.hu 

 

 

 

Van ami jár, van ami jut 
 

Alaposan meg kell gondolnia minden kiadását annak, aki megváltozott munkaképességű, 

vagy fogyatékossággal élő személy. 



 

 

 

A megváltozott munkaképességűek rokkantsági ellátást, vagy rehabilitációs járadékot 

kaphatnak. A rokkantsági ellátás összege a minimálbér legalább 30%-a (bruttó 29 400 forint), 

maximum 150%-a (bruttó 147 000 forint) lehet. A rehabilitációs járadék összege pedig a 

minimálbér 30–50%-a (bruttó 29 400-49 000 forint). Amennyiben valakinek rehabilitációs 

járadékot ítélnek meg, akkor vállalnia kell, hogy aktívan munkahelyet keres, részt vesz a 

számára felajánlott képzéseken, illetve elfogadja a számára felajánlott munkalehetőséget. Ha a 

jogosult személy munkába áll, és kereső tevékenységet folytat, a járadékot nem folyósítják –

 írja a teol.hu portálja. 
 

 

A fogyatékossági támogatás havi összege 2013. június 1-jétől 19 500 forint a látási 

fogyatékos, a hallási fogyatékos, az értelmi fogyatékos, az autista és a mozgásszervi 

fogyatékos személyek esetében. Az összeg 24 000 forint a halmozottan fogyatékosok 

esetében, valamint abban az esetben, amikor a súlyosan fogyatékos személynek az 

önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik. Ha a vakok személyi járadékában részesülő látási 

fogyatékos személy fogyatékossági támogatásra tart igényt, őt a fogyatékossági támogatás a 

vakok személyi járadékának megszüntetését követően illeti meg. 

A fogyatékossági támogatás összegét 2014. január 1-jétől a nyugellátásról szóló törvény 

évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben 

emelni kell. A vakok személyi járadéka 2013. június 1-jétől havi 16 160 forint összegben jár, 

és emelése a fogyatékossági támogatás emelésével megegyező mértékben történik 2014. 

január elsejétől. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

 

Kiemelt ápolási díjat igényelhetnek a súlyos beteg hozzátartozójukat gondozók 

 
Az Országgyűlés több mint harminc törvénymódosítást fogadott el hétfőn a jövő évi 

költségvetés végrehajtásának megalapozásaként. A képviselők bevezették a kiemelt 

ápolási díjat, amelyet a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozóikat ápolók 

igényelhetnek, továbbá döntöttek arról is, hogy csak 2015. szeptember 1-jétől lesz 

kötelező az óvoda a gyermek hároméves korától.                    

                   
A parlament 244 igen szavazattal, 88 nem ellenében és egy tartózkodás mellett fogadta 

el Varga Mihálynemzetgazdasági miniszter erről szóló változtatási javaslatait. 

A kiemelt ápolási díjat a legsúlyosabb, vagyis az önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes 

betegek hozzátartozói igényelhetik, mértéke pedig az ápolási díj alapösszegének 180 

százaléka. 

 
A hároméves kortól kötelező óvoda a köznevelési törvény értelmében eredetileg 2014 

szeptemberétől lépett volna hatályba. A halasztást a Fidesz korábban azzal indokolta, hogy 

bár jelenleg is elegendő férőhely lenne minden háromévesnél idősebb gyermek beíratására, az 

intézmények "földrajzi eloszlásán" azonban még javítani kell. Szerinte az egyéves halasztás 

elegendő időt biztosít a szükséges változtatásokhoz. 

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/van-ami-jar-van-ami-jut-526775
http://www.vg.hu/nevtar/varga-mihaly


A parlament jóváhagyta azt is, hogy az óvodák csak az életvitelszerűen a körzetükben lakó 

gyermekeket kötelesek felvenni. 

 
forrás: vg.hu 

 

 

 

Parlament: módosították a költségvetést, milliárdos átcsoportosítások 

 
Ma szavazott a parlament közel ezer költségvetési módosítási javaslatról, amelynek 

egyik legjelentősebb tétele egy 60 milliárdos összeg az önkormányzati 

adósságkonszolidációra, valamint 14 milliárd a fővárosi közlekedésre 

 
Több tízmilliárd forintot érintő módosításokról döntött ma a parlament a jövő évi büdzsé 

kapcsán. A javaslatok közül – amelyeket szinte mind a költségvetési bizottság jegyzett – a 

legnagyobb mértékű az önkormányzatokat érinti. Az eredetileg tervezett 4 milliárd helyett 

még 60 milliárdot szánnak a települési önkormányzatok adósságkonszolidációjának állami 

támogatására. Az indoklás szerint a jövő évi mintegy 420 milliárdos konszolidáció során – a 

2013. évi konszolidációhoz hasonlóan – az átvállalásra kerülő ügyletek számának csökkentése 

érdekében egyes, kisebb összegű ügyletek konszolidációját az állam előtörlesztésével 

valósítja meg. 

 
Az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat 84,7 milliárdos keretét 14 

milliárddal növelnék. A többletet a budapesti közlekedésnek adnák, amelyre eredetileg 10 

milliárdot szántak. Ennek forrását a 3000 milliárdosra tervezett áfabevételek növekedéséből 

fedeznék. A Költségvetési Tanács és más elemzők is úgy látják azonban, hogy a bevételeknél 

túlzott elvárások vannak például az áfa kapcsán. 

Az önkormányzatok egyes feladataitól, így például közneveléstől (235 millió forint), 

szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatoktól (442 millió) és a települések által 

felhasználható központosított előirányzatokból (500 millió) csoportosítanának át az emberi 

erőforrás tárcához (Emmi). Erre egyes intézmények állami átvétele miatt van szükség, míg 

félmilliárdot az óvodai Integrált Pedagógiai Rendszer költségeire használnák fel. Az 

önkormányzati tűzoltóságok támogatását 1,8 milliárdról még 200 millió forinttal 

kiegészítenék. 

 

A rendőrség 240 milliárdos kerete még 792 millióval bővül, az összeget a NAV-tól 

csoportosítják át átkerült feladatok miatt. 

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői feladatokat vesz át az Állami Autópálya Kezelő 

Zrt-től (ÁAK), ezért 10 milliárd forinttal megemelik a tőkéjét, ugyanennyit vonnak ki az 

ÁAK-ból. A kiemelt sportágak fejlesztésének 10,9 milliárdos támogatását 1,5 milliárd 

forinttal megnövelik. 

 

A közigazgatási és igazságügyi tárca a fővárosi, megyei és kormányhivatalok működésére 

tervezett 119,5 milliárdos keretét 1,2 milliárddal növelik a forrásokat az Emmitől elvonva 

szervezeti változások miatt. Az átcsoportosítást a megyei önkormányzat hivatala által 

feladatai ellátásához használt, jelenleg állami tulajdonba tartozó ingatlanok üzemeltetésében 

bekövetkezett szervezeti változásokkal indokolják. A forrást az Emmitől vonják el, például 



581,3 milliót a szociális és gyermekvédelmi intézményektől, vagy például 649 milliót a 

köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei fejezetsorból irányítanának át. 

 

A csepeli hidak felújítására 500 millió juttatnak, míg a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 

garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget ekkora összeggel csökkentik jövőre 17,6 

milliárd forintra. Egy félmilliárdos keretet hoznak létre 2014-ben zsebszerződések feltárására 

és megakadályozására. 

 

Az ezért dolgozó ügyvédek óradíját 3000 forintról 4000-re emelik. A bíróságok működésre 

74,566 milliárd helyett 460 millióval, az ügyészségek 36,851 milliárd helyett 12,5 millióval 

kapnak többet. a közigazgatási tárca jogi segítségnyújtásra tervezett összegét 115 millióról 

182 millióra emelik. 

 

Az Emmi fejezetében a fővárosi Operaház javára 550 milliót csoportosítottak át az 

önkormányzatok kulturális támogatásából. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a közgyűjteményekre a tervezett 11,8 

milliárdhoz képest összesen 600 millió forinttal kap többet, míg a művészeti intézmények 200 

millióval az eredetileg tervezett 2,9 milliárdhoz képest. A Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fórumán belül a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 

Alapítvány támogatását 32 millió forinttal 80 millió forintra emelhetik. Az Emmihez tartozó 

Határtalanul programra adnának 1,5 milliárdot, ezzel szemben a Bethlen Gábor alapítvány 

támogatását 465,3 millió forinttal csökkentik. A nemzetpolitikai tevékenységre tervezett 4,1 

milliárd forintot több tétellel is növelik. A diaszporában élő magyarságért tevékenykedő 

Körösi Csoma Sándor Programra még 953,2 millió forintot szánnának. A Magyar Nemzeti 

Tanács még 365 milliót kap. Az Emmi fejezetében a fővárosi Operaház javára 550 milliót 

csoportosítottak át az önkormányzatok kulturális támogatásából. 

 

A csepeli hidak felújítására 500 millió juttatnak, míg a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 

garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget ekkora összeggel csökkentik jövőre 17,6 

milliárd forintra. Az 1,415 milliárdos tanyafejlesztési program még 250 millió forinttal kap 

többet, például energiaellátásuk javítására. A korábban hulladékhasznosítóként használt 54,4 

hektáros Cséry-telep rekultivációjára 100 millió forintot terveznek. 

 

A Balaton fejlesztésére 200 milliót csoportosítanak át a területfejlesztési célelőirányzat 1,1 

milliárdos keretéből. A magyar-indiai közös kkv alapra 22,6 millió forintot a Kárpát Régió 

Üzleti Hálózat üzemeltetésétől csoportosítanak át. a külképviseletek plusz 18 millióhoz 

jutnak, amit a mintegy fele-fele arányban a gazdasági, illetve a fejlesztési tárcától vonnak el. 

 

A különböző fogyatékos szervezeteknek (többek között siketek, értelmi fogyatékosok, 

vakok, mozgáskorlátozottak, szervátültetettek, autisták) nyújtatott támogatást 

együttesen mintegy 36,9 millió forinttal növelik meg az eredeti tervezethez képest. Ez az 

egyes szervezeteknek mintegy 5 százalékkal növeli az éves támogatását. A közlekedési 

ágazat programban így az UD rendszereknek működtetés és az ehhez kapcsolódó 

feladatok 10 milliárd helyett 996,3 millió kapnak. 

 

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat munkája a foglalkoztathatósági vizsgálat intézésével bővül, 

ezért erre 25 millió plusz forrást szánnak, amit a nemzetgazdasági tárca büdzséjéből vonnak 

el. Az Erzsébet-programot kezelő alapítványhoz kerül a zánkai ifjúsági komplexum, így az 

Emmitől 150 milliót csoportosítanak át a KIM-hez. 



 

A fent felsorolt módosítások többségének forrását (ahol ezt külön nem említettük meg) a 

rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 120 milliárdos tartalék 113 milliárd forintra 

való csökkentésével érnék el. Így a tartalék a kiadási főösszeg 0,67 százaléka lesz, ami még 

belefér a törvényes 0,5 és 2 százalék közötti határba. Nyikos József a költségvetési bizottság 

elnöke lapunknak elmondta: a tervezett módosítások nem fogják jelentősen növelni az 

államháztartási hiányt, a költségvetési számok sincsenek még kőbe vésve. Szerinte az 

adósságkonszolidációra tervezett 60 milliárd az államháztartás két nagy alrendszere között 

mozog, mivel amennyivel csökken a hiány, annyival javul a pozíciója az önkormányzatoknak. 

 

A költségvetési bizottság módosításain kívül megszavazták a sport és turisztikai bizottság 

kezdeményezését is: az eredetileg 9,99 milliárdos turisztikai előirányzat keretét 4,25 

milliárddal emelnék. Ehhez a MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 

kötelezettséget 750 millióval, míg a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettséget 2 milliárddal emelnék. Ezenkívül az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, 

ingatlanvásárlásaira 1,5 milliárddal kevesebbet adnak. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, 

ingatlanvásárlásaira 1,5 milliárddal kevesebbet adnak. A testület kezdeményezte, hogy a 

tartalékok terhére 400 milliót kapjanak a települések sportcélokra. 

 

Az oktatási bizottság a magánintézmények kollégiumait az egyházakhoz és a 

nemzetiségekhez hasonló mértékű támogatásában részesítené. Ezért a közoktatás 155,4 

milliárdos fejezetét még 480 millió forinttal növelnék, úgy hogy az állami vagyonnal 

kapcsolatos bevételektől várnának ekkora többletet. 

 

 

A kormány inspirálta a bizottságot 

„A mintegy 800 módosító indítvány mintegy 1700 ajánlási pontot jelentett összesen, ezeket a 

javaslatokat a kormány eredetileg mind elutasította” – nyilatkozta lapunknak a parlament 

költségvetési bizottságának elnöke. Nyikos József elmondta: ezekről nem egyesével szavaztak 

(bár korában ez is előfordult), hanem frakciók szerint. A legtöbb indítványt, a mintegy 800 

felét az MSZP nyújtotta be. Benyújtottak még mintegy 150 kapcsolódó módosítót is, 

melyeknek már lezajlott a bizottsági vitája. Nyikos elmondta, hogy a költségvetési bizottság 

által benyújtott módosítókat a kormány inspirálta, így ezeket meg fogják szavazni a 

parlamentben. 

 

A fő számokról holnap délelőtt szavaznak - erre eredetileg ma este került volna sor, néhány 

órával azután, hogy a módosítókról döntenek. A kettő közt kell átnéznie az illetékes 

bizottságnak, nem fogadtak-e el egymásnak ellentmondó módosítókat, most ezzel nem 

váratják meg a többi képviselőt. 

 
forrás: vg.hu 

 

 

Díjmentes jelzőrendszeres házi segítségnyújtás időseknek 

 
Csepelen az egyedül élő 65 év feletti nyugdíjasok jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 

vehetnek igénybe saját otthonukban, melyet a Humán Szolgáltatások Igazgatósága 

díjmentesen biztosít. Az év minden napján 24 órában működő szolgáltatást a kritikus 

élethelyzetekben mástól segítségre nem számítható, egészségi állapotuk és szociális 



helyzetük miatt rászoruló időskorú, pszichiátriai betegek, valamint fogyatékos 

személyek kérelmezhetik. 

 

A jelzőrendszeres készüléket az ellátott otthonában a házi segítségnyújtásban dolgozó 

gondozók szerelik fel és helyezik üzembe. A kis helyigényű fali doboz mellé nyakba 

akasztható segélyhívót adnak, melyen egy gomb megnyomásával kérhető segítség, ami 

állandó biztonságérzetet ad a hívónak. A jelzések egy diszpécserközpontba futnak be. Éles 

segélyhíváskor a gondozóknak félórán belül kell megérkezniük a segélykérő lakásába, ahol a 

szükséges intézkedéseket megteszik. Rosszullét esetén értesítik a háziorvost vagy mentőt 

hívnak, vérnyomást mérnek, beadják a gyógyszereket, krízishelyzet elhárításánál szólnak az 

illetékes szerveknek, hozzátartozóknak. Előfordul, hogy néha csak a földről kell felsegíteni az 

illetőt, a félelemérzőknél pedig elég lehet a pszichés megnyugtatás, beszélgetés. A szociális 

gondozók szükség esetén kezdeményezhetik a további egészségügyi és szociális alap- és 

szakellátás körébe tartozó ellátást. 

Az ingyenes jelzőrendszeres szolgáltatást a kerületben jelenleg negyvenen használják – 

tájékoztatta a Csepel.hu oldalt Rátkayné Takács Anikó szociális szakmai egység vezető. 

Bővebb információ: 

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 

1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 54. 

Telefon: 425 2408 

Email: idoellatas[kukac]csepszo.hu 

Antal Zsuzsa 

 
forrás: onkormanyzat.mti.hu 

 

 

 

FONTOS VAGY NEKÜNK - KONFERENCIA A KORAI 

ISKOLAELHAGYÁS MEGELŐZÉSÉÉRT 

 

 
 „Fontos vagy nekünk” címmel november 28-án, csütörtökön a korai iskolaelhagyás 

megelőzéséhez kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány konferenciát szervez 

Székesfehérváron. Az esemény az első abból az összesen hétalkalmas 

konferenciasorozatból, melyet 21 megyei koordinátorral együttműködésben 2013 

novemberétől 2014 márciusáig szerveznek meg országszerte. 

Online jelentkezés 

  

 QALL (Qualification for ALL) – Végzettséget mindenkinek! címmel a Tempus 

Közalapítvány és két hazai partnerszervezet, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közös projektet valósít meg 

2013. március és 2014. május között az Európai Bizottság és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma támogatásával. Céljuk, hogy hazai és nemzetközi kutatási tevékenységgel, 

széleskörű társadalmi konzultációval, továbbá szakpolitikai ajánlásokkal segítse a korai 

iskolaelhagyás megelőzését. 

 A 2020-ig kidolgozott gazdasági-társadalmi stratégiában (EU2020) öt kiemelt célérték került 

meghatározásra, melyek egyike a korai iskolaelhagyók EU-s szintű arányának 10% alá 

szorítása. Magyarországon ez az arány jelenleg 11,5%. Ez azt jelenti, hogy a 18-24 éves 

korosztály ekkora része középiskolai végzettség nélkül fejezi be tanulmányait 

http://www.tpf.hu/pages/eventlist/index.php?page_id=777


(szakképzettséggel és érettségivel sem rendelkezik) és nem vesz részt oktatásban, képzésben 

sem. Ugyan a hazai arány az Európai Uniós átlag alatt van, és nem esik távol a 2020-ra vállalt 

10%-os célértéktől, a probléma mégis több szempontból figyelemre méltó. Egyrészt, mert a 

korai iskolaelhagyás mutatója hazánkban, az elmúlt két évben a korábbi – az EU-s trenddel 

összhangban lévő – csökkenés után ismét emelkedni kezdett, másrészt mert országosan 

nagyon eltérőek az arányok. Az Észak-Magyarország régió van a legrosszabb helyzetben: ott 

csaknem 17% ugyanez az arány, és arról is vannak adatok, hogy a szakiskolai képzésből a 

tanulók egyharmada morzsolódik le. 

  

Friss adatok szerint a 15-64 évesek között Magyarországon csupán minden negyedik alacsony 

iskolai végzettségű személynek van munkája (26,5%), míg a hasonló végzettséggel 

rendelkező csoportok esetében EU-s szinten az emberek csaknem fele dolgozik (44,7%). A 

fiatalok esetében még nagyobb a különbség az iskolából legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel kilépő csoportokra nézve – miközben a magasabb végzettséggel rendelkezők 

esetében ez az eltérés közel sem ennyire markáns. 

  

A megoldás kulcsa a minőségi oktatáshoz való hozzáférés kiterjesztésében, a rugalmas, 

egyénre szabott tanulási utak biztosításában és a tanulási utat támogató, az oktatási, az 

egészségügyi, a szociális, a foglalkoztatási és igazságügyi szektorok együttműködésén alapuló 

szolgáltató-rendszerben rejlik. A konferenciák egyik fontos célja, hogy jó példák 

bemutatásával és párbeszéd elindításával rávilágítsanak a társszektorok közti együttműködés 

fontosságára és helyi szinten segítsék, erősítsék a társszektorok közti együttműködések 

gyakorlatát. 

 
forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

Betelt a pohár a szülőknél – Kiakadtak a kormány rendelkezésén 

 
Nem ismerik el a szülők kemény munkáját, mások viszont támogatást kapnak. 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának bejelentése szerint 2014. január 1-től a 

nevelőszülői hivatás minden nevelőszülőnek foglalkoztatási jogviszonnyá válik, aminek 

következménye, hogy havi jövedelmet és nyugdíjjogosultságot is kap az illető. 

 

Gyerekek kézműves foglalkozás közben 



Gyerekek kézműves foglalkozás közben 

A Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége közleményben fejtette ki a hír 

bejelentésével kapcsolatos kettős érzelmeit. 

A szülők kiakadtak 

A szülőszövetség szerint annak ellenére, hogy a fenti rendelkezések rendkívül pozitívak, 

mégsem sikerült a fogyatékos gyerekeket nevelő és az őket otthon ápoló szülők munkáját 

valós munkaként elismerni. 

- Szomorú, hogy a fogyatékos gyermekeiket otthon nevelő szülők munkáját továbbra sem 

ismerik el munkaviszonyként. Fogyatékost nevelő szülővé válni nem önálló döntés kérdése. 

Életünk végéig szól a megbízatás, rendes nyugdíjat nem fogunk kapni, életünket, vágyainkat 

helyzetünknek kell alárendelni - áll a közleményben. 

 

A szülőszövetség ennek ellenére üdvözli a jelenleg megszavazásra váró 2014. évi 

költségvetési törvénytervezetet, amely tartalmazza az ápolási díj az elmúlt évekhez képest 

jelentős megemelését. Azonban ez az intézkedés még mindig nincs arányban a szülők 

terhével, akik állami feladatot végeznek saját erőforrásuk felhasználásával. 

 

A létminimum alatt élnek 

 

Magyarországon a halmozottan sérülteket nevelő családok 72%-a él a létminimum alatt. A 

szegénység kockázata ezeknek a családoknak az esetében tehát háromszoros más 

családokéhoz képest. Az ápoltak ellátása, lakhatása és szállítása jelentősen emeli a családok, 

de sok esetben az egyedülálló szülők költségeit. 

 

A szövetség kifejti, számukra igen megalázó az, hogy Magyarország segélyként tekint az 

ápolási díjra, hiszen az érintettek valójában tényleges munkatevékenységet végeznek. A sérült 

gyermekét otthonában nevelő szülő fokozott pszichikai terhelésnek van folyamatosan kitéve. 

Ritkán, vagy egyáltalán nem jut közösségbe. Csak a gondjaival van összezárva. Ha a 

gyermekével kimozdulhat is, magán érzi a társadalom elutasítását. Ehhez jön még, hogy 

szociális ellátásként kapja azt a kevés jövedelmét is, mintha kolonc lenne a többség nyakán. 

 
Halmozódnak a problémák 

 

Magyarország nem garantálja a súlyosan fogyatékos gyermekek közül mindenki számára az 

alapfokú oktatáshoz való hozzáférést, a nappali intézményekhez való hozzáférést, a támogató 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a megfelelő minőségű lakhatási szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést, így a szülők maguk gondoskodnak 24 órában gyermekükről, és kiesnek a 

munkaerőpiacról. Az állam a kötelezettségei elmulasztásával jelentős összegeket takarít meg 

 

 
Az ápolásért járó munkabér bevezetése azért is volna indokolt, mert a fentiek ellenére jelenleg 

aránytalanul alacsony a családok támogatása az intézményekben élő fogyatékos személyek 

támogatásához képest. A jövő évi költségvetés megszavazása remek alkalom, hogy ezt az 

eddig méltánytalanul mellőzött és meg nem becsült réteget a döntéshozók felemeljék a 

megbecsült, értékes emberek közé. 

 

Kérdéses, hogy erre a kormány fog-e lépni valamit, hiszen eddig is csak a problémák adódtak 

a fogyatékkal élők helyzetét illetően. A jövőre bevezetett törvény egyszerűbbé és élhetőbbé 

http://ad.adverticum.net/b/cl,1,1759478,2617114,2617113/click.prm
http://ad.adverticum.net/b/cl,1,1759478,2617109,2617108/click.prm


teszi a nevelőszülők helyzetét, amit a fogyatékkal élő gyerekek szülei is ugyanúgy 

megérdemelnének, mint az örökbefogadó szülők 

 
forrás: femina.hu 

 

 

 

Sztrájkra készek a szociális dolgozók 

 
Megalakult a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság, amelynek elsődleges célja, hogy 

átlagosan legalább 20 százalékos béremelést harcoljon ki a szociális, idős- és fogyatékos 

otthonokban, a bölcsődékben, házi segítségnyújtásban dolgozó mintegy 145 ezer ember 

számára – értesült a Világgazdaság. 

 
A sztrájkbizottság ügyvivője, Szűcs Viktória elmondta: mivel a „sztrájkkövetelésben érintett” 

munkáltatójuk nem meghatározható, vagyis nem tudni, kitől kell követelniük, a sztrájktörvény 

rendelkezése alapján a kormánynak kell kijelölnie tárgyalópartnert a számukra. Erre mától öt 

nap áll rendelkezésére. 

 
Ezt követően, szintén a sztrájktörvény rendelkezései szerint további hét nap van arra, hogy a 

felek megegyezzenek, illetve ez idő alatt kell tisztázni az elégséges szolgáltatás mibenlétét. 

Szűcs Viktória ezzel kapcsolatban megjegyezte: a bentlakásos intézmények esetében nyilván 

nem kérdés, hogy egy esetleges munkabeszüntetés alatt is biztosítani kell egy 

minimumszolgáltatást, az olyan, nyitva tartási idővel rendelkező intézményeknél viszont, 

amilyen például a bölcsőde, megegyezés hiányában akár a bíróság iránymutatását is kérni kell 

majd. 

Az ügyvivő hangsúlyozta: nem a sztrájk, hanem a megegyezés az elsődleges céljuk. Az, hogy 

az a 145 ezer ember, aki jelenleg a létminimumnál is kevesebb, 74.278 forintos havi nettó 

fizetésből kénytelen élni, 2008 után végre részesüljön béremelésben. Ennek mértékét 

egyébként az Orbán Viktor hoz eljuttatott levél úgy jelöli meg, hogy az egészségügyi 

illetmény- és bértáblát a szociális területen dolgozókra is terjesszék ki. Ez átlagosan 20 

százalékos béremelést jelentene, amelynek nagyjából 30 milliárd forint a forrásigénye, 

munkáltatói járulékokkal együtt. 

 
forrás: vg.hu 

 

 

Ahol a legközelebb a segítség: a szegedi Odú Fejlesztő Központ 

 
Családközpontú kora gyermekkori intervenció – segítség a legkorábban, legközelebb, 

legsokoldalúbban: cikkünk a szegedi Odú Fejlesztő Központot mutatja be. A 

fogyatékosság komplex értelmezése - melyben a biológiai állapot mellett a társadalmi 

részvétel, a tevékenységben való korlátozottság vált meghatározóvá - rávilágít arra, 

hogy a fogyatékos ember életútjának kialakítása többoldalú megközelítést igényel. A 

fogyatékos személy támogatása megszületéstől - élete végéig tart. 

 
A kora gyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú, eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen 

felépített programja; a család segítése, mely: 



 

- szűrést, 

- komplex diagnosztikai vizsgálatot, 

- gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást és  

- különböző terápiás szolgáltatásokat  

 

foglal magában a gyermek állapotát és a család körülményeit és egyedi igényeit is figyelembe 

véve. A kora gyermekkori intervenciós munka Magyarországon az úgynevezett korai fejlesztő 

tevékenységgel indult az 1980-as években, s akkor az óvodáskor előtti gyógypedagógiai 

fejlesztést jelentette. 

Mára a szakemberek általános tapasztalata az, hogy a korai fejlesztés akkor a leghatékonyabb, 

ha a gyermek minél korábbi, lehető legpontosabb diagnózisára épül, ha a korai fejlesztő 

program komplex, folyamatos és a gyermek családjának igényeihez, valamint 

lakókörnyezetéhez igazodik. 

 

Ilyen komplex szemléletű ellátási modellt valósít meg Szegeden a KORINTA Alapítvány és a 

fenntartásában működő Odú Fejlesztő Központ. Az Odú 2012-ben ünnepelte fennállásának 

10. évfordulóját. 

Létét olyan szakemberek és szülők összefogásának köszönheti, akik a ’90-es évek elején nem 

elégedtek meg az első életévek „majd kinövi” – megnyugtató sommázatával és a felkínált 

orvos-egészségügyi kontrollvizsgálatok lehetőségével, hanem valós, ők és a gyermekek aktív 

együttműködését kívánó pedagógiai-pszichológiai fejlesztő módszereket kerestek. A 

fejlesztések eleinte szegedi bölcsődékben folytak, majd 2002 őszén a KORINTA Alapítvány 

létrehozta Szeged város együttműködésével az Odú Fejlesztő Központot. 

 

A központban jelenleg 75 kisgyermek korai fejlesztése és fejlesztő felkészítése történik 

egyéni és csoportos formában. Az itt dolgozó gyógypedagógusok 20 integráltan nevelkedő, 

sajátos nevelési igényű gyermek utazó tanári ellátását végzik Szeged város óvodáiban, 2008 

szeptembere óta pedig 6 súlyosan, halmozottan sérült gyermek fejlesztő iskolai ellátása is 

biztosított az intézményben. Ők azok a gyermekek, akik a „korai”-ból kinőve nem mentek 

tovább gyógypedagógiai óvodába, hanem 6 éves koruktól 18 illetve 23 éves korukig a 

fejlesztő iskola növendékei lehetnek. 

 

A központ vezetősége reméli, hogy az új Köznevelési Törvény továbbra is biztosítani fogja a 

súlyosan, halmozottan sérült gyermeket nevelő családoknak azt, hogy gyermekük ne otthoni 

ápolásban - heti egy-két órás fejlesztéssel - illetve bentlakásos intézményben töltse értékes 

élete nagyobbik részét. 

 

A KORINTA Alapítvány és az Odú Fejlesztő Központ mindent elkövet, hogy a súlyosan, 

halmozottan sérült gyermekek a társadalom látható és résztvevő tagjai legyenek. Kulturális 

rendezvényeken, sportversenyeken vesznek részt, a hasonló tevékenységet folytató szegedi, 

hódmezővásárhelyi intézményekkel közös programokat szerveznek. A versenyeken elért 

dobogós helyezések többek között annak köszönhetőek, hogy a törvény által előírt kötelező 

napi 4 órás iskolai ellátáson felül a gyermekek délutáni napközijét is felvállalta a KORINTA 

Alapítvány, így a délutáni órákban jó lehetőség nyílik az „edzésre”, gyakorlásra. 

 

Tudvalevő, hogy az Európai Unió tagállamai a hatékonyság és igazságosság alapelvein 

nyugvó színvonalas oktatási és képzési rendszer megteremtésére törekednek, amelynek 

egyértelműen legfontosabb kiindulópontja a tipikusan fejlődő és az eltérő fejlődésmenetű 

gyermekek korai intervenciója. 



A leginkább hátrányos helyzetű gyermekeket segítő korai (iskolás kor előtti) megelőzési 

programok kidolgozása és a rászorulókhoz történő eljuttatása az Odú Fejlesztő Központ 

feladatai között is szerepel. 

Az itt dolgozó szakemberek rendszeresen végeznek szűrővizsgálatokat és tanácsadást a 

Kisteleki Kistérség falvaiban és a környező tanyavilágban az „Integrált helyi program a 

gyermekszegénység csökkentésére a Kisteleki Kistérségben” projekt keretein belül, szorosan 

együttműködve a helyi védőnőkkel és más szakemberekkel. 

 
A központ amellett, hogy nevelési-oktatási feladatokat lát el, alternatív terápiás 

szolgáltatásokat is végez. A gyermekek az intézmény falai között zajló fejlesztő órákon kívül 

lovas terápián, állat-asszisztált terápián, hidroterápián és zeneterápiás foglalkozásokon is részt 

vehetnek. 

 

Az intézményből elballagott „volt odús gyermekek” családjaival különféle szabadidős 

rendezvényeken tartják a kapcsolatot az itt dolgozó munkatársak. Négy egymást követő 

nyáron a fogyatékos gyermeket nevelő odús családok Manó-kalandtáborban ismerkedhettek 

meg az élményterápiás foglalkozások egész családra gyakorolt pozitív hatásaival. A 

táborokban lehetőség nyílt arra, hogy az ép testvérek problémáira is fokozott figyelem 

forduljon. 

 

Az Odú Fejlesztő Központ első 10 éve alatt olyan műhellyé vált, ami egyszerre szolgáltat egy 

vidéki nagyváros számára - addig módszertanában és erőforrásaiban is feltáratlan - ellátást 

fogyatékos személyek számára, ugyanakkor a térségben minden olyan projektbe 

bekapcsolódik, amelyek az érintettek életkorát vagy állapotát tekintve, illetve szakembereik 

tudása révén tevékenységünkhöz kapcsolhatóak. 

Az intézmény vezetősége reméli, hogy az az 1000-1300 család, akik az elmúlt 10 évben az 

Odú-ba „bújhattak” az első fájdalmas, sebezhető vagy elbizonytalanodott hónapok, évek 

idején, ebben a szeretetteljes és segítő légkörben megerősítő impulzusokat kaptak 

gyermekükről és önmagukról. Segítséget legkorábban, legközelebb és legsokoldalúbban. 

 

 
Az Odú Fejlesztő Központ szolgáltatásairól bővebben a www.odukozpont.hu oldalon 

tájékozódhat. 

 
forrás: egeszsegkalauz.hu 

 

 

 

 

http://www.odukozpont.hu/


Először vitorlázhatunk a Balatonon szilveszterkor 

 
A téli versenyen mindenki indulhat, aki nem szeretne nyárig várni, hogy szelhesse a 

habokat. A verseny nevezési díjaival a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 

Szövetségét segíti a szervező BL Bavaria Yachtclub, tehát a vizes élvezetek nem csak a 

résztvevők közérzetére lesznek jótékony hatással. A vitorlázók a klub Bavaria 32 

Cruiser típusú hajóival szállhatnak majd versenybe a téli futamon. 

 
A Balaton ismert történetében egyedülálló módon, idén télen is lehetőség nyílik a vitorlás 

versenyzésre, a BL Bavaria YachtClubnak köszönhetően. Az I. Szilveszteri Regatta 

Vitorlásversenyt 6 db egyforma Bavaria 32 cruiser hajóval bonyolítják a szervezők. A 

versenyen minden hajó a TreXRace nevű okostelefon alkalmazás segítségével, virtuális 

bólyák alapján teszi meg a versenytávot. 

Az esemény különlegessége, hogy rendezők a nevezési díj egy részét jótékony célra ajánlják 

fel a magyarországi fogyatékos diákok sporttevékenységét szervező és koordináló 

Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének, akik egy hajót is indítanak a 

versenyen, így a különleges verseny nem csak öncélú élvezetet jelent majd. A FODISZ hajón 

a fogyatékos diákok maguk is aktív versenyzők lesznek. A jelentkezők számának 

függvényében több jótékonysági futam is indul, hogy minél többen átélhessék a kivételes 

kalandot. 

Tóth Balázs, a regatta főszervezője elmondta, hogy nem ez az első szokatlan esemény a BL 

Bavaria Yachtclub történetében. Nyáron egy 4 tonnás elefántot láttak vendégül, de volt már 

itt  élő rádiós show, és köttetett már meglepetés esküvő is a parton, amiről még a 

menyasszony sem tudott előre. Mivel a Balaton évek óta nem fagy be szilveszterkor, így 

abban reménykednek, hogy valószínűleg idén is alkalmas lesz a tó arra, hogy 

vitorlásversennyel ünnepeljük az új évet. 

“A Balatonon vitorlázni szezonon kívül, télen is lehet biztonságosan, csupán be kell tartani 

bizonyos írott és íratlan szabályokat, és természetesen több odafigyelést igényel, mint a nyári 

hajózás.” – mondta Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke, 

akik egy motoros hajóval lesznek jelen a versenyen. 

A várhatóan különleges hangulatú rendezvény védnökei között találhatjuk Barabás Évát, az 

RTL Klub műsorvezetőjét valamint Kenéz Istvánt, Balatonlelle polgármesterét, de a  

szervezők meglepetés vendéggel is készülnek. 

 
forrás: tozsdeforum.hu 

 

 

 

Fogyatékos bölcsődések javára jótékonykodnak a pápai katonacsaládok 

 
Fogyatékkal élő bölcsődéseknek ajánlják fel az idén a karácsonyi vásáruk bevételét a 

Pápán, a SAC (Stratégiai Légi Szállítási Képesség) programban szolgálatot teljesítő 

katonák családjai – tájékoztatta a NATO Légi Szállítást Irányító Szervezet (NAMO) 

munkatársa az MTI-t pénteken. 

 
Jusztin-Majercsik Lívia elmondta: a karácsonyi vásárt a SAC keretében Pápán állomásozó 

norvég családok kezdeményezték négy évvel ezelőtt, s a pápai NATO légibázison szolgáló 

nemzetek képviselői mind csatlakoztak hozzá. 



A katonák családjai kézműves termékekkel, a hazájukra jellemző használati és dísztárgyakkal, 

a nemzetük tradicionális gasztronómiai termékeivel, italaival jelennek meg a vásáron. A 

vasárnapi eseményhez magyar családok is csatlakoznak. 

A karácsonyi vásár bevételét hagyományosan jótékony célja fordítják: egy-egy vásáron 

egymillió forint körüli összeg gyűlik össze. Korábban támogatták a pápai fogyatékosok 

intézetét, a helyi kórházat, idén pedig a Fenyveserdő Bölcsőde fogyatékos gyerekeket 

gondozó csoportjának ajánlják fel a bevételt – tájékoztatott Jusztin-Majercsik Lívia. 

A Fenyveserdő Bölcsőde hat fogyatékkal élő kisgyermeket gondoz, közöttük halmozottan 

fogyatékosokat is. Rajtuk kívül a városból is érkeznek ide családok a speciális 

foglalkozásokra, így összesen mintegy harminc kisgyermek korai fejlesztésével foglalkoznak 

– mondta az MTI-nek Cseh Józsefné gondozónő. 

Tíz NATO-nemzet (Amerikai Egyesült Államok, Bulgária, Észtország, Hollandia, 

Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Norvégia, Románia és Szlovénia) és két 

Békepartnerségi (PfP) nemzet (Finnország és Svédország) írta alá a Stratégiai Légi Szállítási 

Képességről (SAC) szóló, 2008. szeptember 23-án hatályba lépett Egyetértési 

Szándéknyilatkozatot (MOU), lehetővé téve ezzel a NATO Légi Szállítást Irányító Szervezet 

(NAMO) létrehozását és a SAC-Program beindítását. 

Magyarország a befogadó nemzet és a SAC-műveletek fő működési bázisául szolgáló Pápa 

Bázisrepülőtér rendelkezésre bocsátása mellett a felségjelzést biztosító nemzet szerepét tölti 

be, valamint végrehajtja a SAC–repülőgépek regisztrációját. 

 
forrás: mon.hu 
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-HÍREK- 

 

 

Fogyatékkal is teljes élet 
 

 Túljutva iskoláikon �légüres térbe" kerülhetnek a fogyatékkal élő fiatalok. 

 

Szüleiken, segítőiken is múlik, hogy felnőttként képesek legyenek az önálló életre. 

Szárnypróba néven valósult meg mintaprojekt Szabadszálláson, fogyatékkal élő fiatalok és 

családjaik �helyzetbe hozása" céljával. Az érintettek kétszer hét napos táborban vehettek rész 

a helyi Strázsa-tanyán. A tapasztalatokat záró konferencián összegzi a Magyar Williams 

Szindróma Társaság (MWSzT) november 30-án, Budapesten � olvasható a baon.hu portálján.  

 

A társaságot 1999 elején WS gyereket nevelő szülők alapították, támogató szakemberek 

segítségével. Céljuk az országban nagyrészt ellátatlan Williams-szindrómás gyermekek, 

fiatalok és családjaik teljes körű megsegítése, érdekeik képviselete, védelme. Távlati céljuk a 

fiatalok társadalomba történő integrációja. Utóbbi segítését szolgálta az október folyamán 

lezajlott terápiás tábor, 24 érintett fiatal és családtagjaik részvételével.  

 

A program létrehozását a fogyatékkal élők és családjaik halmozottan hátrányos helyzete 

indokolta � tudatta sajtóközleményében a MWSzT. Hazánkban különösen nagy problémát 

jelent az iskolából kikerülő, a munka világában elhelyezkedni nem tudó sérült fiatalok magas 

száma. Bár képesek lennének termelő, értékes munka végzésére, mégis nehéz, sok esetben 

lehetetlen megfelelő támogató környezetet találni számukra. Ennek következtében sajnos az 

állam által nyújtott támogatásokra és segélyekre szorulnak, legtöbbször idősödő, egyedülálló 

szülők tartják el őket.  

 

Megoldás lehetne a sérült fiatalok/felnőttek adaptált lakhatási feltételeinek megteremtése, 

biztosítva, hogy a szülők elvesztése, súlyos betegsége esetén is megfelelően gondoskodjanak 

róluk vagy ők saját magukról � jegyzi meg a portál.  

A táborlakók önkéntesek és szakemberek segítségével többféle munkakörben kipróbálhatták 

magukat: kertészkedés, erdőgazdálkodás, állatgondozás, kreatív tevékenységek, konyhai 

teendők stb. Önellátási képességeik fejlesztésére is nagy figyelmet fordítottak a szervezők. A 

program fontos része volt a helyiekkel való közvetlen találkozás, így a fiatalok kirándultak a 

városba, jártak cukrászdában, boltban, postán. A piaci forgatagban a saját zsebpénzükkel való 

gazdálkodást gyakorolták az önálló életre készülők.  

A nyílt napokon olyan családok is betekinthettek a tábor életébe, akik aggódnak fogyatékkal 

élő gyerekük jövőjéért. 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 
  
 



 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Mikulás Bál 
 

2013.december 6-án Mikulás Bál 

 

Mikulás bált tartunk december 6-án a Kiskondás étteremben.  

Zalaegerszeg, Hock János u.56.  

A vacsora:1700 ft.  

Lesznek fellépők, tombola,zene, tánc stb.  

Kezdés 16 órakor.  

Szeretettel várunk minden tagot és nem tagot. 

 

Megrendezés dátuma: 2013 december 6. 

Megrendezés helyszíne: Zalaegerszeg, Mozgássérültek Zala Megyesi Egyesület, 

Zalaegerszeg, Hock J.u.53. 

Jelentkezés: 92/598-890, bea-zala@zelkanet.hu 

 
forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

