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Népfőiskola: Szent Angéla nyomában 
 

 

A betegek védőszentjétől kölcsönözte nevét az az országos hálózat, amelynek 

dunaújvárosi láncszeme ma mutatkozott be a nyilvánosság előtt: a Szent Angéla 

Szolgáltató Központ a Duna Menti Regionális Népfőiskola fontos pilléreként, pályázati 

forrásból növeli a hátrányos helyzetűek munkaesélyeit! 
 

 

A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében indít 

komplex programot a Szent Angéla Szolgáltató Központ, hangzott el azon a tájékoztatón, 

amelyet az országos hálózat október elején városunkban is zászlót bontott helyi egységének 

bemutatására szerveztek a Duna Menti Regionális Népfőiskola belvárosi bázisán. A Petőfi 

liget 3. alatti központ – a Tud6sz Programiroda – lesz a fő helyszíne program során 

megvalósuló motiváló képzéseknek, valamint a kapcsolódó támogató szolgáltatásoknak, 

emelte ki köszöntőjében dr. Kántor Károlyné, a népfőiskola elnöke. Az október óta futó húsz 

hónapos program 55,76 millió forintos pályázati támogatással valósul meg – a cél, hogy a 

mintegy harminc helyi egységből álló országos hálózat dunaújvárosi bázisaként fontos kapocs 

legyen a Szent Angéla Szolgáltató Központ a foglalkoztatásra aspirálók és a munkaerőpiaci 

szereplők – nem utolsósorban a foglalkoztatók – között. 
 

 

A program hátterében egy riasztó adat áll: a város szociális feladatait a Polgármesteri Hivatal 

Humán Szolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztályán keresztül látja el. Az egyes ellátási 

formákat évente igénybe vevők létszáma az elmúlt nyolc év alatt megnégyszereződött (!!!) – 

miközben a speciális munkaerő-piaci szolgáltatásokat a rászorulók számára csak a Munkaügyi 

Kirendeltség nyújt, korlátozott kapacitással. 

A Dunamenti Regionális Népfőiskola ebben a feladatban kíván részt vállalni azzal, hogy 

bekapcsolódott a központ létrehozását célzó pályázati programba – a pályázati konstrukció 

céljait Kecskés Rózsa, a program szakmai irányítója vállalta: 

– A feladat komplex segítségnyújtás: egyfelől fontos cél a megváltozott munkaképességű, 

foglalkozási rehabilitációban részesülő, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek, és 

egyéb hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása. 

Erre szolgálnak képzéseink, valamint a kapcsolódó szakmai és informatikai fejlesztések.  

munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával, országos szakmai módszertani és informatikai 

központ létrehozásával. A másik fő pillér, hogy szakmai munkánk során munkáltatókkal és 

megváltozott munkaképességű személyekkel vesszük fel a kapcsolatot.  Tevékenységünk 

egyedisége többek között abban rejlik, hogy a munkáltatók a velünk való együttműködési 

megállapodás után ügyfeleinknek igény szerint próbamunkára is lehetőséget adnak - optimális 

esetben alkalmazzák őket. 
 

 



 

Az iroda tevékenysége a Dunaújvárosi kistérségre terjed ki  – Baracs, Daruszentmiklós, 

Dunaújváros, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Rácalmás 

településeket érinti. A szakmai vezető munkáját négy foglakoztatási tanácsadó, valamint a 

kommunikációs feladatokért is felelős munkaerő-piaci asszisztens, továbbá irodavezető segíti. 

A DO érdeklődésére a tájékoztatón elhangzott: központ egyúttal referenciapontként is segíti a 

munkavállalók és foglalkoztatók egymásra találását. A potenciális munkavállalók toborzás és 

kiválasztás után kerülnek a projektbe, a jelentkezőknek munkavállalásra felkészítő 

szolgáltatásokat (önéletrajz-írás, motivációs levél, és álláspályázat készítés, felkészítés 

állásinterjúkra, munkahelyi beilleszkedés segítése) nyújtanak. 
 

Egyéni pályaválasztási, álláskeresési, pszichológiai, jogi tanácsadással is segít a központ – a 

legfontosabb cél, hogy az ügyfelek közül a lehető legtöbben visszailleszkedjenek a munka 

világába. Dr. Kántor Károlyné szerint csak a hosszú távú megoldás segíthet: a 

foglalkoztatottakat munkába állításuk után sem veszítik szem elől, hiszen a program részeként 

megvalósuló utánkövetéssel továbbra is támogatják őket. 

 
forrás: dunaujvaros.com 

 

 

 

 

Támogatásból fejleszthet a Kézmű Nonprofit Kft. 
 

 

 

Piaca bővítése érdekében fejlesztéseket tervez pályázati forrásokból a következő 

időszakban a Kézmű Nonprofit Kft. - ismertette Varga Lajos, a társaság ügyvezető 

igazgatója szerdán Budapesten, a cég Csömöri úti telephelyén, üzembejárással 

egybekötött sajtótájékoztatón. 

 

Elmondta: a 60 éves múltú cég Csömöri úti bőrdíszmű üzemében 140-en dolgoznak, közülük 

74 megváltozott munkaképességű. Elsőként itt 30 millió forintot fordítanának 

eszközfejlesztésre, amely lehetővé tenné, hogy a meglévő létszámot 14 munkavállalóval 

bővítsék. Jövőre pedig 200 millió forintot fordítanának más, vidéki telephelyeikre. A 

sajtótájékoztatón Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 

foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a munkaerőpiacon 

hátrányban lévőket a kormány a munkahelyvédelmi akcióterv keretében segíti. A 

megváltozott munkaképességűek esetében fokozottan szükséges, hogy foglalkoztatásuk 

állami támogatást kapjon - tette hozzá. 

     

Szekeres Pál, a Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) sportért felelős helyettes 

államtitkára kiemelte, hogy a cég termékeivel jelen van a sport területén, és fontosnak 

nevezte, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók értéket tudjanak teremteni. 

Zoób Kati divattervező - aki a cég termékfejlesztésében vesz részt - hangsúlyozta a 

kézműiparban megvalósuló fejlesztések jelentőségét, mert ezzel egyre több embernek lehet 

munkát adni. 
 

 

Varga Lajos az MTI-nek elmondta: a 30 millió forint fejlesztési forrást az Emberi Erőforrás 

Minisztérium (EMMI) munkahelyteremtő pályázatán teremtik elő, és jövőre ugyancsak 

pályázati keretből 200 millió forint fejlesztést terveznek megvalósítani az ország különböző 



részén lévő telepeiken. A társaság tavaly 8 milliárd forintot meghaladó árbevételt ért el és az 

idén is hasonló forgalommal számolnak. A Kézmű Nonprofit Kft. Magyarország egyik 

legnagyobb állami tulajdonban lévő könnyűipari vállalata, 96 telephellyel rendelkezik az 

országban és mintegy 4500 dolgozót foglalkoztat, mintegy háromnegyedük megváltozott 

munkaképességű. Az 1956 óta működő cég fő profiljába tartozik a konfekció- és 

bőrdíszműipar, valamint a vegyesipari termékek és sportszerek készítése. 

 
forrás: profitline.hu 

 

 

 

 

 

Pontosítanák a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról szóló 

törvényt  
 

A törvény hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatai alapján pontosítanák a 

megváltozott munkaképességűek ellátásról szóló törvényt Fideszes és KDNP-s 

képviselők.  

 

Herman István Ervin (Fidesz) expozéjában rámutatott: felelősségi szabályokat, az ellátáshoz 

kapcsolódó előzetes idő kiszámításával, többes munkaviszonnyal kapcsolatos szabályokat 

változtatnák meg.  

 

Kifejtette, hogy az eddigi szabályok szerint 5 év alatt 1095 nap biztosítási idő meglétét írták 

elő, de a 45-60 éves korosztályban sokan egészségügyi állapotuk miatt az elmúlt öt évben 

nem tudtak munkát vállalni. Ezért kiegészítenék a szabályozást, így 10 éven belül 2055, vagy 

15 évben belül 3650 nap biztosítási idő megléte esetén is járna a támogatás.  

 

A rokkantsági ellátás mellett kereső tevékenység mellett lehetőség van egyéb 

keresőtevékenységre, ezt a jogosultságot azonban elveszítik akkor, ha a jövedelem három havi 

átlagban meghaladja a minimálbér 150 százalékát. Így akkor is megszűnhet az ellátás, ha 

jutalmat kap az illető, ezért úgy módosítanák a szabályokat, hogy a jogosultság akkor szűnne 

meg, hogy a jövedelem három hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát.  

 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és családügyért felelős 

államtitkára elmondta, a kormány támogatja a javaslatot, mert az a korábban meghozott 

intézkedéseket javítja, finomítja, a napi gyakorlathoz igazítja. 
 

 

forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

Korózs: figyelemelterelésre szolgál a foglalkoztatói nyugdíjpénztár bevezetése 

 
Semmi szükség a foglalkoztatói nyugdíjpénztárak bevezetésére, miután a 

nyugdíjrendszer három pillére ma is működik  

 

- ezt Korózs Lajos szocialista képviselő mondta az ATV Startban. Korózs szerint az 

egyébként külföldön is leszálló ágban lévő foglalkoztatói pénztár bevezetése nem más, mint 



kampányfogás, amivel a Fidesz a saját hazugságairól igyekszik elterelni az emberek 

figyelmét. 
 

A kormány például megígérte, hogy aki átlép az állami nyugdíjrendszerbe, annak egy egyéni 

számlán jóváírják az addigi befizetéseit, ehhez képest az egyéni számla a mai napig nem jött 

létre, hiába költöttek rá milliárdokat - magyarázta Korózs, aki szerint a Fidesz akkor is átverte 

az embereket, amikor azt mondta, hogy az állami nyugdíj örökölhető lesz. 

 

Korózs szerint Orbánék felismerve, hogy az egyre rosszabb demográfiai helyzetnek 

köszönhetően a jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlan, közel egymillió embert szorítottak 

ki a rendszerből azáltal, hogy ellátottá minősítették őket, ezután pedig az ellátásokat 

csökkentették, vagy éppen elvették. A rokkant - és a baleseti nyugdíjat például eltörölték, míg 

a volt szolgálati nyugdíjasok nyugdíját megadóztatták, ezzel éveken keresztül százezreket 

vettek ki az emberek zsebéből - fejtegette az MSZP-s képviselő, aki szerint Orbán ezen 

tényekről szeretné elterelni a figyelmet azzal, hogy egy új pillért vezetne be a rendszerbe. 
 

 

forrás: atv.hu 

 

 

 

 

Hallási fogyatékkal élők számára is élvezhető lesz az M3 
 

Siketek és nagyothallók számára is élvezhető lesz az M3, hiszen a közmédia többi 

csatornájához hasonlóan ezen is feliratozás segíti majd szórakozásukat. 

 

 
 

Az M3 csatorna meg fog felelni a hallássérültek média-hozzáférését segítő törvényi 

előírásoknak, mely 2013-ra nyolc, míg 2014-re már tíz segédlettel ellátott műsorórát ír elő a 

reggel 6 és éjfél közötti műsorsávra a filmalkotás, játék és közszolgálati célokat szolgáló 

műsorszámok esetében. Az akadálymentesítési kötelezettség fennáll valamennyi közérdekű 

közlemény, politikai reklám, hírműsorszám - beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és 

az időjárás-jelentést - és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről 

szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám esetében is.  

 

2015-től kezdődően a törvény a műsoridő teljes egészére előírja a feliratozást a filmalkotás, 

játék és közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok esetében, az arrakötelezett csatornák, 

köztük az M3 esetében is. 

 
forrás: dtvnews.hu 
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Műlábbal is játszani akar a Győr kosarasa 

 
Nem adja fel kosaras pályafutását Natasa Kovacevic.  

 

A 19 éves győri játékos jobb lábát térd alatt amputálni kellett a csapat szeptemberi 

buszbalesete után. Szeretne visszatérne az élvonalba, de az orvosok szkeptikusak, és lehet, 

hogy nem is ez az egyetlen akadály.       

"Szeretnék egy olyan műlábat, amellyel ismét játszani tudok, ám erre még várni kell 6-7 

hónapot" - mondta a szerb játékos, aki már több olyan képet is kitett a Facebook-oldalára, 

amelyen fél lábbal kosárra dob, illetve a művégtaggal látható.                     

                   
"Egy orvosi teammel dolgozunk együtt, a rehabilitáció során felmérjük az állapotát, és csak 

utána tudunk dönteni, hogy milyen protézisre van szüksége" - mondta az Origónak Fűzy 

András klubelnök, megjegyzve, hogy éppen ezért a korábbi hírekben szereplő "német cég" 

egyelőre nincs a képben, mert még nem tudni pontosan, milyen eszközre lesz majd szükség. 

 

A klub napi kapcsolatban áll a játékossal, legtöbbször telefonon beszélnek vele, de a vezetők 

szerdán kiutaznak hozzá Belgrádba megnézni, hol tart a gyógyulási folyamat. Kovacevic 

rengeteg támogatást kap, a klubjánál felajánlottak neki egy titkári állást, és a szerb 

sportminiszter, a korábbi pólós Vanja Udovicic is jelezte, mindenben számíthat "a szerb 

sportra". És lelkileg is támogatják, a hétvégén például Dusan Dzakic MMA-harcos lépett 

szorítóba a kosaras lány fényképével a pólóján. 

 
"Nagyon nehéz annak tudatában élni, hogy az ember nyomorék lett, de csak akkor, ha mindig 

azzal foglalkozik" - fogalmazott Kovacevic, aki minden felajánlott segítség ellenére inkább a 

kosárpályán bizonyítana. 

 

A szurkolók többségét lenyűgözi Kovacevic akaratereje, de akadnak szkeptikusok, akik úgy 

vélik, lehetetlen lesz visszatérnie. Pedig más sportágak versenyzői már bizonyították, hogy 

van értelme tovább küzdeni. 

 

Vissza a pályára 

A legismertebb művégtagos élsportoló kétségtelenül a barátnője meggyikolásával vádolt 

Oscar Pistorius. A dél-afrikai középtávfutónak 11 hónapos korában mindkét lábát amputálták 

térd alatt. Noha a mozgássérült sportolók versenyein több kategória létezik a fogyatékosság 

mértéke szerint, Pistorius az egy művégtagos sportolók közt indult, majd 2011-től az épek 

mezőnyében küzdött. 

 

Négyszáz méteren egyéniben, és a dél-afrikai váltó tagjaként is indult, utóbbival ezüstérmet 

szerzett a tegui világbajnokságon, egyéniben pedig indult a londoni olimpián, de nem jutott 

tovább az előfutamokból. 2008-ban a Time magazin a világ száz legbefolyásosabb embere 

közé választotta, harmadik lett a "Hősök és úttörők" közt, ám később több pályatársa azzal 

vádolta, hogy a rugalmas pengékkel előnyt szerez hozzájuk képest. 

 
"Az a művégtag, amivel gyorsan lehet futni, nem hasonlít egy kosarazásra alkalmas 

műlábhoz" - hívta fel a figyelmet dr. Mező Róbert, egy ortopédiai eszközöket gyártó cég 

szakmai igazgatója. "A felugrásnál biztosan gondjai lesznek, és az is kérdés, hogy amikor 

leérkezik, hogyan tud majd csillapítani a protézis. Egy kontaktsportnál, mint a kosárlabda, 

figyelni kell arra is, hogy ne okozzon sérülést a társainak a művégtaggal." 



 

"Elvben előnyt is jelenthet egy gondosan összerakott művégtag bizonyos mozdulatoknál, de 

annyira összetett a kosarasok mozgása, hogy mindent egybevetve biztosan hátrány" - mondta 

dr. Bejek Zoltán, a Semmelweis Egyetem ortopédsebésze, a paralimpiai válogatott 

csapatorvosa. "Hirtelen irányváltásnál, megállásnál, indulásnál biztosan gátolná a protézis. 

Tovább még nincs tapasztalat arra, hogy valaki így játsszon, az is elképzelhető, hogy 

bizonyos mozgásoknál a két végtag összeakad, tehát nagyon komoly kérdések merülnek fel." 

 

Az élsportolók számára készített speciális művégtagokhoz a Forma-1-ből is ismert anyagokat 

- szénszál, kevlár - használnak, egyebek mellett ezért sem olcsó. A protéziskészítő cégekkel 

kapcsolatban álló Bejek elmondta, milliókba kerülhet a győri játékos műlábának kifejlesztése: 

"Az ilyen speciális esetekre külön iparág épül már. Mivel teljesen egyedi fejlesztésű 

sporteszköz, nagyjából kettő-ötmillió forint körüli összeget emészthet fel." 

 

 
Kovacevic esetében sokat számíthat, hogy csak térdtől lefele amputálták a lábát, mert így 

"megvannak azok az eszközök és szakmai fogások", amelyek segítségvel sportolásra alkalmas 

lábat építhetnek. A belgrádi kosarasra ezzel együtt nagyon kemény tanulási folyamat vár. 

 

A saját magának jósolt hat-hét hónap "alsó hangon lehet csak elég", vélekedik Bejek, aki 

inkább azt mondaná, "egy éven belül eldőlhet, hogy képes-e ezt valóban folytatni azon a 

szinten, ahogy azt tőle elvárnák. Először meg kell tanulnia a hétköznapi életben használni, 

utána a kosárpályán, miközben vissza kell szereznie a korábbi erőnléti szintjét." 

 

Egy focistának is sikerült 

Bár Pistoriusnak futóként nem kell gyors irányváltásokra készülnie, sem olyan felugrásokra és 

leérkezésekre, mint egy kosarasnak, azért más sportágba is visszatértek már amputálás után. 

Martin Hofbauer műlábbal tért vissza a focipályára, a világon elsőként. 

 
Az osztrák játékosnak - akinek egy 13 centis daganat miatt kellett amputálni a lábát tavaly 

márciusban, miután a kemoterápiás kezelések nem segítettek rajta - idén májusban adott 

játékengedélyt a FIFA, hogy bajnokin is játszhasson. 

 

Ahogy Kovacevicre, rá is több hónapos rehabilitáció várt, melynek végén azonban újra tudott 

futni, ami olyan érzés volt, amiről "álmodni sem mert volna". Azóta úgy érzi, a protézis a 

részévé vált, és semmiben sem akadályozza. 

 

A tartományi bajnokságban induló Miesenbach játékosa két hónnapal a lába elvesztése után 

kapta meg Matthias Lanzinger telefonszámát. Utóbbi egy osztrák síző, akinek 2008-ben 

vágták le a bal lábát, miután nyílt törést és érrendszeri sérülést szenvedett. 

 
Lanzinger négyéves kihagyás után, a flachaui műlesikló Világkupán tért vissza - igaz, csak 

előfutóként -, jövőre pedig a szocsi paralimpián szeretne érmet szerezni. 

 

Goran Stojanovic bal kézfejét egy présgép vágta le, ennek ellenére a Buducnost kapusa 

maradt. A 27 éves kapus Dél-Szerbia egyik legjobbjának számít. Megszokta, hogy kézfej 

nélkül véd, de azt mondta, segítene rajta valamilyen különleges protézis vagy kesztyű, ami 

tompítaná a ladba ütéseit. Zach Hodskins egy karral született, ám így is kiválóan kosarazik a 

georgiai középiskolai bajnokságban. 

 



Kovacevic esélyei 

Kovacevicnek azonban éljátékosként kellene megállnia a helyét egy csapatsportban, ráadásul 

más akadálya is lehet még a visszatérésének. "Egyelőre a mozgássérültek számára csak a 

kerekesszékes kosárlabda létezik, másféle nem. Az pedig már Pistoriusnál is nagy viharokat 

váltott ki, hogy ép sportolónak minősül vagy sem? Mivel műlábas kosarasra még nem volt 

példa, az is kérdés, hogy a sport szabályrendszere megengedi-e" - jegyezte meg Bejek doktor. 

 

Minden nehézség ellenére az orvos szerint két dolog segítheti Kovacevic tervét: "Mivel térd 

alatt amputálták a lábát, csak a bokaizülete esik ki, amit nagyon jól lehet korrigálni. Egy jó 

művégtaggal eleve majdnem tökéletesen képes járni bárki. A hirtelen mozgásoknál viszont 

hatalmasakat lehetne vele esni, bár ez jól tapadó anyagokkal talán megoldható. Másrész 

segíthet, hogy nagyon fiatal játékosról van szól, aki így esélyesebb arra, hogy jól sikerüljön a 

rehabilitációja." 

 
forrás: origo.hu 

 

 

Tanévet nyit a MOZGI - Hangbejátszással! 

 
A "MOZGI" projekt fő célja, hogy megváltozott munkaképességűeknek, akik 

szeretnének dolgozni – és ezért tanulni is – lehetőséget biztosítsanak a jövőbeni 

elhelyezkedésükhöz.  

 

Ennek a képzésnek lesz a nyitórendezvénye november 23-án, szombaton Szegeden - tudtuk 

meg Tóth Margittól, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének elnökétől. 

A nyertes pályázatban nem csak a képzések, hanem az akadálymentesítés is helyet kapott. 

Tóth Margit elmondta, a képzések Szegeden a Petőfi Sándor sgt. 75 szám alatt történnek, 

Csongrádon pedig – a saját tulajdonú – helyiségükben, illetve az interneten. A rendezvényt 

november 23-án, szombaton, Szegeden az IH Rendezvényközpontban rendezik meg 9 óra 30 

perctől. 

 

Tóth Margit kifejtette, legtöbben Szegderől jelentkeztek, majd Csongrád és Szentes 

településekről, de Balástyáról is van két jelentkező, aki felvételt nyert az oktatásra. Az 

egyesület elnöke hozzátette, akik most kimaradtak a projektből, azok sem aggódjanak, mert a 

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete folyamatosan tartja velük a kapcsolatot, és 

ha számukra megfelelő képzés indul, akkor értesítik őket. 

 
forrás: promenad.hu 

 

Osztrák esély-VIDEÓVAL 

 
Osztrák piacra is dolgoznak a győri megváltozott munkaképességű és fogyatékos 

munkavállalók. 

Az Esély Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alkalmazottai egy uniós program 

keretében nadrágokat, pólókat és esőkabátokat varrnak ausztriai sorstársaiknak, hamarosan 

pedig táska megrendelés is érkezhet nyugati szomszédunkból. A társaság számára fontosak az 

új piacok, hiszen csak ezekből a bevételekből tudnak bővíteni, fejleszteni. 

 
forrás: gyorplusz.hu 



Páva a pácban: 80 nap alatt a tanév körül 

 
Nem indult el a tanév november 20-án a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek 

számára, holott Páva Péter tankerületi igazgató így tájékoztatta a családokat.  

 

A foglalkoztatásra szánt helyiségeket még mindig nem sikerült kifestetni a tankerületnek, de a 

szülők önkéntes segítségét elutasították. A családok egyre kevésbé remélik, hogy még idén 

elindulhat a tanév. 

 

Páva Péter november 12-ei tájékoztatása ellenére sem indult el november 20-án Pécsen a 

súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek számára a tanév. Erről az érintett szülők 

egyike tájékoztatta portálunkat.  

 

Szeptember végén 

 

Az ügy egyébként szeptember vége óta húzódik a súlyosan és halmozottan fogyatékos 

gyermekek családja és a pécsi tankerület között: akkor a tanév kezdésének csúszása mellett az 

is probléma volt, hogy a képzéseket átköltöztették a régi helyéről (Baranya Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat), de az új iskoláról a szülőknek nem volt tudomása, tájékoztatást 

pedig nem kaptak. 

Akkor Páva Péter, a pécsi tankerület igazgatója portálunk kérdéseire azt válaszolta, "a 

fejlesztő iskolai foglalkozásokon résztvevő gyermekek felülvizsgálata szükséges ahhoz, hogy 

maradéktalanul besorolhatók legyenek a számukra szakértői véleménnyel előírt ellátásra. 

Ezen felülvizsgálatok száma a törvényi előírások változása okán jelentősen megnőtt, jelenleg 

is folyamatban vannak" - magyarán a törvényi előírások változása az oka a csúszásnak. 

Érdekes tény, de az új előírásokat a Magyar Közlöny március 22-én jelentette meg, így azóta 

lehetett ismerni a hatályos törvényt. 

 

A tájékoztatás hiányára a tankerületi vezető azt válaszolta, a szülőket folyamatosan 

informálják, a szülők szerint viszont csak annyit derítettek ki, hogy az Éltes Mátyás Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézetbe helyezték át a fejlesztő foglalkozásokat, de a tanév 

kezdésének dátumáról semmit sem tudnak. Annyi még akkor kiderült, hogy a 

foglalkozásoknak otthont adó helyiségeket ki kell festeni a használatbavételük előtt. 

 

November elején 

 

Novemberben újfent megkeresték a Pécsi STOP-ot az érintett szülők, hogy még mindig nem 

indult el a tanév gyermekeiknek, mert a festés még mindig nem történt meg. Portálunk 

megkereste az ügyben Páva Pétert ismét, akinél rákérdeztünk az okokra és a festés körüli 

anomáliákra is.  

 

A tankerületi vezető a festést nem említve a következő választ adta: "Pécsett a fejlesztő 

nevelés-oktatásra kötelezett gyermekek számára elkezdődött a tanév, egyéni foglalkozások 

formájában zajlik az oktatásuk. 

 

Hét tanuló csoportos formában történő fejlesztő nevelés-oktatása technikai problémák miatt 

2013. november 20-tól valósítható meg az eredetileg tervezett helyszínen." 

 

A szülők segítenének, ha hagyná őket a tankerület 

 



November 20-án azonban nem indult el a tanév a csoportos formában történő nevelés-

oktatásban - tudtuk meg az egyre reményvesztettebb szülőktől. "Annyira nem indult el a 

tanév, hogy nemcsak a festésnek nem álltak neki, hanem még a helyiségeket sem 

szemrevételezte senki" - mondta el az egyik anyuka, aki hozzátette: tájékoztatást továbbra 

sem kapnak a tankerülettől.  

 

"Miközben minden érintett szülő fel van háborodva, egyre kevesebb reményt táplálunk 

aziránt, hogy idén még elindulhat egyáltalán a tanév. Az pedig külön felháborító, hogy a 

tankerület határozottan elutasította azt a javaslatunkat, hogy a tavalyról megmaradt 

osztálypénzből az apukák és nagypapák önkéntesen kifessék a foglalkoztatásra szánt 

helyiségeket." 

 

A foglalkozások nélkül a gyerekek fejlesztése sem halad a várt ütemben, mert azt az édesanya 

is elmondta, hiába vannak otthon velük nap mint nap, ha ők nem gyógypedagógusok. 

"Hitegetésnek érezzük csak Páva Péter szavait" - tette hozzá az anyuka. 

 

Az üggyel kapcsolatban megkerestük Páva Pétert is több kérdéssel, amint válaszol, frissítjük 

cikkünket.  

 
forrás: pecsistop.hu 

 

 

Az elválás kínja 

 
Magyarországon ez egy bevett szokás, hogy ha beteg a gyermek, akkor annak intézetben 

a helye, és kész..." - mondja Réka, a film készítése óta az intézetben betegség 

következtében elhunyt Tomi édesanyja. Mert a halmozottan fogyatékos gyerekek szülei 

sokszor csak látszólag dönthetnek arról, hogy gyermeküket otthon nevelik-e fel, vagy 

intézetbe adják. 

 
Különös szomszédaink – Fogyatékosok Magyarországon 

  

A TASZ sorozata értelmi sérült, halmozottan fogyatékos és autista emberek helyzetét mutatja 

be. Milyen ma fogyatékosnak lenni a rendszerváltás utáni Magyarországon? Hogyan élnek a 

szomszédságunkban lakó, sokszor ismeretlen, számunkra különös emberek? Szociálpolitika 

és emberi jogok személyes perspektívából és tágabb összefüggésben. A hatodik részben Kun 

Katalin mesél magáról és családjáról és a szegénység mindennapjairól. A sorozat korábbi 

részei itt tekinthetők meg. 

 
Magyarországon fogyatékos gyermeket nevelni gyakorta egyet jelent a szegénységgel és az 

elszigeteltséggel – de nem csak ezzel. Egyet jelent együtt élni annak a biztos tudatával, hogy 

előbb vagy utóbb gyermekük egy világtól elzárt tömegintézet lakója lesz. Legkésőbb akkor, 

ha a szülők és a testvérek – betegségük vagy haláluk miatt – nem tudják vállalni azt, hogy 

tényleges állami-önkormányzati segítség nélkül, munkájukat feladva és rendre három 

műszakban dolgozva neveljék és gondozzák gyermeküket. Az elválás kényszere és a jövő 

bizonytalanságának tudata ólomsúllyal nehezedik rá egész életükre. 

 

Ki előbb, ki később kényszerül meghozni a döntést. Egyszer azért, mert a szegénység arra 

kényszeríti őket, hogy mindkét szülő munkába álljon – ha pedig sem iskola, sem munka, sem 



pedig nappali ellátás nem akad, akkor nincs más választás. Máskor azért, mert az egyik szülő 

elhagyta a családot, új pár találására pedig csak akkor van esély, ha nincs fogyatékos gyerek a 

családban. Az is gyakori ok, hogy – ahogyan Tomi esetében is történt – iskolát csak egy távoli 

intézetben találnak, ahová lehetetlen megoldani a napi oda- és visszautat, a szakértői bizottság 

viszont csak ezt a megoldást tudja ajánlani a családnak. A döntést a szülők hozzák meg, de 

egy ilyen választás nem tekinthető szabad elhatározásból meghozott beutalásnak: a jóléti 

rendszer nyomása alatt kényszerülnek így dönteni. 

 

Az elválás pedig mind a gyermek, mind a család számára súlyos következményekkel jár. A 

szülők és testvérek számára a lelkifurdalás és a bűntudat életre szóló terhét, az intézetbe 

kerülő gyermek számára pedig egy bezárt élet nyitányát jelenti. Az intézetbe költözés sokkja 

után közösen megélt tapasztalatuk pedig az egymástól való elszigeteltség és kapcsolatuk 

fokozatos bizonytalanná válása. A látogatások sokszor egyre ritkábbá válnak, végül teljesen 

meg is szakadhat. 

 

Szülők rendre arról számolnak be, hogy az intézet munkatársai nem adnak kellő információt 

arról, ami az intézetben történik, sokszor ingerülten és röviden válaszolgatnak csak, idegesen 

igyekeznek megnyugtatni a távolról telefonáló családtagokat. A gyerek – ha tud is beszélni – 

nem szívesen mesél az intézeti életről. Vannak, akik arra panaszkodnak, hogy gyermekük 

testén sebeket, elváltozásokat találnak, és soha nem tudják meg, vajon honnan erednek ezek. 

Látogatáskor pedig egy másik embert találnak: a korábban vidám, közlékeny családtag 

magába fordult, közönyös és apatikus lett. 

 

Az intézetben élőket sokszor senki nem látogatja, és a családok sokaságában a fogyatékos 

gyermek testvére van, hogy nem is tud arról, hogy öccse vagy húga egyáltalán létezik. Néha 

évtizedekkel később, egy fiókból előbukkanó anyakönyvi kivonat hozza a felismerést, hogy 

létezik a soha nem látott testvér. 

 

A magyarországi intézetcentrikus ellátórendszer talán legfontosabb vonása az, hogy 

elszigeteli egymástól az embereket: nem csak a fogyatékos személyeket választja el a tágabb 

világtól, hanem a családtagokat is megfosztja gyermeküktől. 

 
forrás:ataszjelenti.blok.hu 

 

 

 

Fél millió forint adomány gyűlt össze a jótékonysági gálaesten 

 
Különleges gálaesttel szervezett gyűjtést a Mozdulj! Közhasznú Egyesület a Don Bosco 

Iskolaház lurkóinak: a jótékonysági bál integrált divatbemutatóján ismert művészek, 

profi és amatőr modellek, köztük fogyatékossággal élők mutatták be ismert 

divattervezők kollekcióit. 

 

Az est további programjai között a közönség láthatott integrált táncbemutatókat, hallhatott 

énekprodukciókat, a felajánlásokkal és az est végi borárverésen befolyt összeggel pedig a 

rászoruló gyermekeknek segíthetett. 

 

A jótékonysági gálaest házigazdája R. Kárpáti Péter volt, aki korábban bevallotta, szerinte 

Magyarország még mindig le van maradva más európai országokkal szemben, ha a 



jótékonyságról és az elfogadásról van szó. Ezért örül minden olyan alaklomnak, ami közelebb 

hozza az egészséges és fogyatékossággal élő emberek világát egymáshoz. Demcsák Zsuzsa, a 

gálaest fővédnöke minden olyan alkalmat különleges tart, amikor egy jótékonysági 

eseményhez kapcsolódhat, hiszen ismerőseivel karöltve ő maga is létrehoztam egy alapítványt 

Társ a bajban néven, ahol olyan sérültekkel foglalkoznak, akik saját hibájukon kívül kerültek 

kiszolgáltatott helyzetbe. 

 

A vendégek érkezése  és Sass Sándor paralimpikon nyitódala után R. Kárpáti Péter és 

Demcsák Zsuzsa örömmel hívta a kifutóra az integrált divatbemutató modelljeit, akik hét 

magyar divattervező – Couture Szépkuti (Szépkuti Gabriella), Green Culture (Szabó Kriszta), 

Héjja Trend Line (Héjja János), Pastell Stúdió (Megla Rózsa), Szász Endre Kollekció (Szász 

Katalin), Szépligeti Fashion (Szépligeti Ágnes), Myrdin Fashion (Czinder Tímea) – 

különleges kollekcióit mutatták be. A modellek között voltak amatőr és profi, egészséges és 

fogyatékossággal élő hölgyek és urak a kicsi gyermekektől egészen az idősebb korosztályig. 

A bemutató, ami Sütő Enikő példátlan munkája nélkül nem sikerülhetett volna, hatalmas 

sikert aratott: a közönség vastapssal jutalmazta az összes modellt. Enikő izgatottan készült az 

estére, hiszen a koreográfia elkészítése mellett az ő feladata volt az is, hogy az amatőr 

modelleket – akik között Lengyel Zsófi és Becsey  János képviselte a paralimpikonokat – 

lelkileg is felkészítse a különleges fellépésre. 

 

A modellek közt szerepelt Teszári Nóra, aki nem egyedül érkezett a gálaestre, hiszen elkísérte 

őt húga is, aki évekkel ezelőtt egy betegség következtében kerekesszékbe kényszerült. A 

testvérek láthatóan jól érezték magukat a kifutón, hisz mindketten ragyogtak estélyi 

ruháikban. Ismét belekóstolt a modellkedésbe Takács Nóra. A Hogyan legyek jó nő? című 

sorozat műsorvezetőjeként gyakran találkozik olyan lányokkal, akiknek külsejük miatt nincs 

elég önbizalmuk, ezért tudja, hogy az amatőr modelleknek nincs egyszerű dolguk, amikor a 

nagyközönség előtt kell bemutatkozni. 

Az integrált divatbemutatón fellépő művészek közt volt Schell Judit is: ő gyakran jár olyan 

eseményekre, ahol az integráció a cél. A színésznő szerint, míg külföldön természetesnek 

veszik, hogy a fogyatékkal élők a társadalom részei, itthon inkább megbélyegzik őket – és 

hogy ez változzon, a felnőttek felelőssége a gyermekeket az elfogadásra nevelni. Egy másik 

színésznő, a Barátok köztben Alizként megismert Nagy Alexandra számára családi örökség a 

jótékonykodás: szülei követendő példaként állnak előtte, ha adakozásról van szó. A cserfes 

szőkeség egyáltalán nem illetődött meg, amikor kerekesszékesek társaságában kellett a 

kifutóra mennie, hiszen egyik legjobb barátja is mozgáskorlátozott. 

 

Az egyedülálló divatbemutatót integrált tánccsoportok előadása követte: fellépett a Gördülő 

Tánccsoport, színpadra álltak a Harmónia Táncklub autista- és társastáncosai. A táncok 

mellett a közönség megcsodálhatta Krizbai Teca énekesnő és Napsugár Anna jeltáncművész 

közös produkcióját, akik a divatbemutatón modellként is részt vettek. Az este szórakoztató 

programját egy különleges meglepetésvendég, Király Linda zárta, aki csodálatos hangjával 

elvarázsolta a közönséget. 

 

A jótékonysági gálaest kedvezményezettjei a Don Bosco Iskolaház gyermekei, akik a több, 

mint ötszázezer forintos adományból új játszóteret kapnak, és részt vehetnek egy budapesti 

kiránduláson – hiszen sokuk még sosem járt a fővárosban. 

 
forrás: monitormagazin.hu 

 

 



Újra várja a felajánlásokat az Élményalap 

 
Nyolc nagyvárosban indult el a kezdeményezés a fogyatékossággal élő emberek 

élményszerzéséért. 

 

 Az Élményalap programot a Speciál Pécs és a Fogd a Kezem Alapítvány hívta életre azzal a 

céllal, hogy támogassák a fogyatékossággal élő emberek élményszerzését, elősegítsék a 

társadalmi elfogadást és befogadást, és létrehozzanak egy új platformot a fogyatékossággal 

élők és az „épek” találkozá 

Az élmények felajánlására december 3-ig 8 helyszínen – Budapesten, Pécsett, Debrecenben, 

Győrött, Szegeden, Érden, Szekszárdon és Szigetváron-, a fogyatékossággal élők világnapjáig 

van lehetőség az Élményalap Facebook oldalán keresztül.  

Az élmény-alap egy olyan program, amely segít felhívni a figyelmet arra, hogy minden 

ember, a saját lehetőségeihez mérten tud adakozni, ha akar. Arra épít, hogy nem szükséges 

sem gazdagnak, sem segítő szakembernek lenni, ahhoz, hogy másokon segítsünk. Elég egy 

élmény, melyet mindenki a saját lehetőségeihez, erőforrásaihoz mérten tud felajánlani. Ilyen 

felajánlás lehet egy vezetett túra, egy nyitott filmklub, egy szentmise, egy jógaóra, meditáció, 

pár perc száguldás egy szuper sportkocsival, egy koncertjegy, ha az előadást együtt nézik meg 

„ép” és fogyatékkal élő emberek. A lényeg tehát nem a pénz, hanem az önkéntesség és a 

másoknak nyújtott élmény alapú támogatás. 

 

Az élményalap programnak két fontos célkitűzése van. Az egyik a társadalom, a társas, 

társadalmi környezet formálása, a befogadó, elfogadó környezet kialakítása. A másik 

célkitűzés pedig a fogyatékossággal élők motiválása annak érdekében, hogy merjék igénybe 

venni a környezetük nyújtotta lehetőségeket, merjék megélni a társadalmi befogadás azon 

szintjét, amelyen az éppen tart. 

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy e két célra történő együttes törekvés eredményezheti egy 

inkluzív közösség erősödését. A fogyatékossággal élők általában egy túlvédő családi 

környezetben élnek, nagyon nehezen veszik igénybe önmaguktól, a már fizikailag is elérhető 

és szemléletében is nyitott lehetőségeket. Ezzel szorosan összefügg, hogy a környezetnek 

nincsenek közvetlen tapasztalataik a fogyatékossággal élő emberekről, így nem rendelkeznek 

használható információkkal a segítés megfelelő módjairól.  

 

Az élmények felajánlását a Facebook oldalon kívül az info@specialpecs.hu email címre is 

várják a szervezők december 3-ig. A fogyatékossággal élők világnapján tartják meg az első 

találkozót az élményt felajánlók és a fogyatékossággal élők között, a felajánlások 

közvetítésére pedig jövő év novemberéig, a következő felhívás megjelenéséig van lehetőség.  

További információ: https://www.facebook.com/specialpecs és http: 

 
forrás: mixonline.hu 

 

 

Celeb-parkolás mozgássérült kártyával: most Balázs Pali 

 
Nem járnak jól a kerületben a mozgássérült-kártyával parkoló hírességek.  

 

Tovább pörög a mozgássérült kártyával parkoló celebeket megrángató trend, Liptai Claudia és 

Lang Györgyi után ezúttal Balázs Pali a porondon. Az énekes kedden parkolt Terézvárosban 

édesapja rokkantnyugdíjas-kártyájával úgy, hogy nem volt vele a tulajdonos. A rendőrök 



előállították a kerületi kapitányságon Balázs Palit, akit közokirat-hamisítás miatt hallgattak ki 

- írja a Bors online. 

 

Az énekes elismerte, hogy hibát követett el. Mint elmondta, édesapját kórházba szokta vinni, 

ezért van nála a kártya. Kedden épp sietett, ezért tette ki a kártyát a fizetés helyett. Még nem 

tudni, milyen büntetésre számíthat. 

 
forrás: 6.kerulet.ittlakunk.hu 
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        A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

 

Mit együnk és igyunk magas vérnyomás ellen? 

  
 

 A fokhagyma,... 

 

A fokhagyma, a zeller és a hagyma ellazítja az érfalak simaizmait. Együnk naponta több 

szárzellert vagy legalább egy friss fokhagymagerezdet, esetleg egy fél hagymát. Ezek mind 

csökkentik a vérnyomást és tágítják az ereket. A friss fokhagyma illatát elnyomhatjuk egy 

pohár tejjel evés után, vagy az is jó megoldás, ha a fokhagymát közvetlenül a tejbe nyomjuk.  

 

Méz  

 

A méz az egyik legrégibb orvosság, amelyet az emberek ismernek. Az ókori egyiptomiaknál 

vérnyomáscsökkentőnek számított. A méz bőségesen tartalmaz vitaminokat, enzimeket, 

aminosavakat és fehérjéket. A méz azonban nemcsak a vérnyomást csökkenti, hanem fontos 

tényező az idegi impulzusok továbbításában is. Együnk tehát lehetőleg sok mézet, az ételeket 

és italokat alapvetően mézzel édesítsük.  

 

Fagyöngytea  

 

A fagyöngy az egyik legjobb szer a szív- és érrendszer számára. Mivel olyan hatóanyagokat 

tartalmaz, amelyek az egész testháztartást normalizálják, így történhet meg, hogy a magas 

vérnyomást csökkenti, míg az alacsony vérnyomást megemeli. A fagyöngytea fogyasztásával 

a nyugtalan szív megnyugszik, a szívtevékenység erősödik, a vérnyomás zavarának minden 

kísérőjelensége – mint a szédülésérzet, fülzúgás, látászavarok – pedig alábbhagy. Naponta 

igyunk 3 csésze fagyöngyteát kortyonként. Fontos, hogy ezt a teát mindig hidegen készítsük 

el. Egy púpozott teáskanál fagyöngyöt negyed liter vízben hagyjunk állni egy éjszakán át, 

reggel enyhén melegítsük meg és szűrjük le.  

 

Almaecet  

 

Régi bevált házi gyógymód magas vérnyomás ellen az almaecet. Az almaecetet már régóta 

alkalmazzák háziszerként. Az alma pektineket, valamint sok vitamint és ásványi anyagot 

tartalmaz. Az almaecetben sok a kálium, ezáltal elősegíti a konyhasó kiválasztását, ami 

vérnyomáscsökkenéshez vezet. Az almaecetet a fiatalság forrásának is tekintik, mivel a 

kálium révén a sejtnövekedést is serkenti. Adjunk 2 teáskanál almaecetet egy pohár vízhez, 

amelybe egy evőkanál feketeribizli-, szeder- vagy bodzalevet is keverhetünk. Igyunk ebből 

naponta 1-2 pohárral, és gondoljunk arra, hogy ez a háziszer is csak akkor hatásos, ha hosszú 

időn keresztül alkalmazzuk. 
 
forrás: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 

  



-RENDEZVÉNYEK- 

 

Nagyszabású állásbörze várja a megváltozott munkaképességűeket 
 

Speciális helyzetűként háromszor nehezebb elhelyezkedni 

 

"Találd meg a helyed" címen első alkalommal szervez a megváltozott munkaképességűek 

elhelyezkedését célzó állásbörzét a Hungarian Business Leaders Forum. A befogadó szellemű 

és valós esélyegyenlőséget biztosító vállalatokat tömörítő szervezet célja, hogy elősegítse a 

vállalatok és a speciális helyzetben lévő munkát keresők egymásra találását.  

 

"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 résztvevő 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 ügyvezető igazgatója.  

 

A hétköznapokban a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését több akadály is 

gátolja. Számos vállalat esetében fizikai és szemléletbeli akadályok nehezítik a speciális 

helyzetű munkavállalók felvételét és integrálását. A megváltozott munkaképességűek egy 

része bizonytalan magában és fél attól, mi is történne vele egy számára idegen környezetben. 

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.  

 

"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 szeretnénk csökkenteni. Az itt kiállító 20 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."- mondta Adriány 

Kincső.  

 

A vállalati kiállítók mellett fontos szerepet játszanak a szakmai és 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 TV-s személyiség, a KézenFogva alapítvány nagykövete, és Tóth Károly, a La Femme 

magazin 50 fiatal tehetségének egyike is képviseli. Mert ahogy Szalóki Ági fogalmazott: 

"Legyen az élet természetes része, hogy megváltozott munkaképességű embertársaink is 

munkába állnak".  

 



A rendezvényre december 3-án kerül sor Budapesten a zuglói Dürer Rendezvényházban. Az 

állásbörzére az ország minden részéből várják a megváltozott munkaképességű résztvevőket. 

A részvétel a megváltozott munkaképességű látogatók számára ingyenes. 

A HBLF-ről 

 

 

A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) a felelős vállalatirányítás iránt elkötelezett 

hazai és nemzetközi vállalkozásokat, vezető üzletembereket és elismert szakértőket tömörítő 

non-profit szervezet. A Károly walesi herceg személyes kezdeményezésére létrejött, a 

szociális, gazdasági és a környezeti problémák megoldásainak keresését célzó szervezet 1992 

februárjában alakult. A The Prince of Wales International Business Leaders Forum (,) magyar 

szervezetének közel 100 aktív tagja van: hazai és nemzetközi nagyvállalatok, kis és közepes 

méretű vállalatok, non-profit szervezetek és magánszemélyek, az IBLF hálózatán keresztül 

pedig további 50 országgal áll szakmai kapcsolatban. A HBLF küldetése, hogy a társadalmi 

felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés szempontjai a napi üzleti gyakorlat részévé 

váljanak.  

 

További információ  

 

www.hblfallasborze.hu  

www.hblf.org  

 

Hungarian Business Leaders Forum  

Adriány Kincső  

ügyvezető igazgató  

Tel.: (30) 9422888  

E-mail: kincso.adriany@hblf.hu  

 

PeppeR 21 PR Ügynökség  

Sarlós Gábor  

ügyvezető  

Tel: (30) 9415951  

E-mail: gabor.sarlos@pepperpr.hu 

A RENDEZVÉNYEN RÉSZTVEVŐ CÉGEK ÉS SZERVEZETEK 

 

Gyémánt támogatók: Vodafone Magyarország Zrt.; Provident Pénzügyi Zrt.  

Arany támogatók: BP Business Service Centre, Hewlett-Packard, MOL Magyarország, 

Morgan Stanley Magyarország Elemzõ Kft.  

Ezüst támogatók: Auchan Magyarország, Citi Magyarország, Creditexpress Kft., E.On 

Hungária Zrt., Ernst & Young Tanácsadó Kft., IBM Magyarországi Kft., Jabil Circuit 

Magyarország Kft., Legrand Hungary, McDonald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft., mtd 

Tanácsadói Közösség, Nestlé Hungária Kft.  

Az „Érzékenyítés" Kerekasztal beszélgetés Fõtámogatója: Magyar Telekom Nyrt.  

A rendezvény civil partnerei:  

KézenFogva Alapítvány, MEREK, MEOSZ, Motiváció Alapítvány, Napra Forgó Nonprofit 

Kft., Salva Vita Alapítvány, SINOSZ  

A rendezvény szakmai partnere: RehabJob 

Megrendezés dátuma: 2013 december 3. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 



-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Betanított munkakörök Budapesten és Pest megyében 
 

 

A Főkefe Nonprofit Kft. megváltozott munkaképességű személyeket keres betanított 

munkás munkakörben történő foglalkoztatásra, budapesti és Pest megyei telephelyeire. 

 

A Főkefe Nonprofit Kft. megváltozott munkaképességű személyeket keres betanított munkás 

munkakörben történő foglalkoztatásra, budapesti és Pest megyei telephelyeire. A betanított 

munkás munkakör 8 általános iskolai végzettséggel betölthető. Amennyiben hirdetésünk 

felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy jelentkezését, önéletrajzát a karrier@fokefe.hu e-mail 

címre szíveskedjen elküldeni, vagy érdeklődjön telefonon a 30/9478664 telefonszámon.  

 

 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Keresett szakma, munkakör: Betaníotott munkakör 

Foglalkoztatási jogviszony: részmunkaidős főfoglalkozású 

Szükséges végzettség: 8 általános 

Foglalkoztató: Főkefe Ipari Kft, 1145, Budapest, Laky Adolf u.41-49 

Jelentkezés: Főkefe Ipari Kft, Lencsés Boglárka, +3630-947-8664, +3630-947-8664, 

lencses.boglarka@fokefe.hu 

Jelentkezési határidő: 2013 december 21. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

