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Siketvakokat   támogat   jövőre   a  Szerencsejáték   Zrt. 
 

 

Milliós nagyságrendben támogatja a Siketvakok Országos Egyesületét a Szerencsejáték 

Zrt. jövőre - jelentette be Szentpétery Kálmán elnök-vezérigazgató szerdán. A 

sajtótájékoztatón Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár elmondta, a 

közelmúltban három nagy multicég jelezte, hogy valamilyen formában részt venne a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában. 

 

Pontosan tíz éve indította el a Szerencsejáték Zrt. a kizárólag megváltozott 

munkaképességűeket foglalkoztató sorsjegy-értékesítő hálózatot az országban, amely 

alkalomból szakmai napot rendeztek szerdán. A vállalat elnök-vezérigazgatója az ezt 

megelőző sajtóeseményen elmondta, a karitatív program keretében jelenleg 72 településen 

110 helyszínen árusítanak sorsjegyeket főként áruházak előtereiben vagy egészségügyi 

intézményekben. A társaságnál összesen 180 megváltozott munkaképességű árus dolgozik, 

sokan már több mint öt éve.  

 

Szentpétery Kálmán emlékeztetett arra, hogy a cég évek óta támogatja sorsjegyének 

árbevételéből a Bátor Tábor Alapítványt. Közölte, a szociális tárca javaslatára jövőre a 

siketvakoknak is milliós nagyságrendű támogatást nyújtanak egy másik termékük profitjából. 

Hozzátette, az összeg felhasználásáról a Siketvakok Országos Egyesülete szabadon 

rendelkezhet majd. 

 

Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz év bebizonyította, a megváltozott 

munkaképességűek gazdaságilag is egyenrangú munkavállalók., hiszen „tevőlegesen 

hozzájárulnak az árbevétel-növekedéshez”. Ezért a cég módosítja a hálózat 'karitatív' 

elnevezését annak elismerésére, hogy ők ténylegesen megdolgoznak a keresetükért.  

 

Soltész Miklós elmondta, ma Magyarországon 3500 siketvak ember él, akik halmozott 

fogyatékosságuk miatt a legnagyobb odafigyelést igénylő csoport. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkára jelezte, idén tíz ezerrel nőtt a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. Közölte, az elmúlt egy hónapban három 

nagy multicég jelentkezett náluk hasonló céllal. Két országos bolthálózat a fogyatékos 

emberek termékeit árusítaná, egy világmárkát előállító vállalkozás pedig a gyártásban 

szeretne 200 embert foglalkoztatni, a részletek még kidolgozás alatt állnak. 

 

Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár felhívta a 

figyelmet, hogy a múlt héten pályázatot írtak ki a - többségében - megváltozott 



munkaképességűeket foglalkoztató akkreditált cégek számára. A pályázatra október végéig 

jelentkezhet az a 320 cég, amelyen jelenleg közel 30 ezer embert foglalkoztat.  

 
forrás: OrientPress Hírügynökség 
 

 

 

 

Fennállásának 60. évfordulóját ünnepli a Kézmű Nonprofit Kft. 
 

 

Idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját hazánk egyik legnagyobb könnyűipari 

vállalata, a Kézmű Nonprofit Kft. A közel 5000 főt, köztük többségében megváltozott 

munkaképességű munkavállalót foglalkoztató társaság idén több mint 100 új 

munkahelyet teremtett. A cég 1953 óta készít konfekció- és bőrdíszmű, valamint 

vegyesipari termékeket és sportszereket hazai és nemzetközi megrendelésekre. 

 

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. jogelődje, a Kerületi Kézműipari Vállalatok 1953-ban alakult meg 

azzal a céllal, hogy a szociális foglalkoztatást erősítse. A társaság néhány év alatt nőtte ki 

magát, a bedolgozói hálózattal indított vállalkozás a gyakorlottabb munkások kézügyességére 

építkezve, illetve a kisméretű egységek gépesítésével egyre színvonalasabb termékek 

előállítására vált alkalmassá.  

A cég 1980-ban kapta meg a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató 

célszervezeti kijelölést. Jelenleg a közel 5000 főt foglalkoztató vállalat munkavállalóinak 

mintegy 3/4-e megváltozott munkaképességű dolgozó. 

 

"Büszkék vagyunk arra, hogy a legnagyobb állami tulajdonú könnyűipari vállalatként, 

többségében megváltozott munkaképességű kollégákat foglalkoztatva 60 éve jelen vagyunk a 

piacon. Ez azt bizonyítja, hogy munkavállalóink segítségével magas minőségű, versenyképes 

termékeket tudunk előállítani. Divat- és lakástextil termékeink hazai és nemzetközi 

megrendelőinknek köszönhetően a világ szinte minden pontjára eljutnak" - mondta Varga 

Lajos, a Kézmű Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. 

 

A vállalat küldetésének tekinti a megváltozott munkaképességű kollégák foglalkoztatását és a 

lehető legmagasabb színvonalú feladatellátást. A társaság idén közel 100 új munkahelyet 

teremtett és 60 éves múltja is azt bizonyítja, hogy a fogyatékossággal élők és a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók aktív, hasznos tagjai a gazdaságnak. 
 

forrás: ugyvezeto.hu 

 

 

 

Indul a Süss fel nap! program 
 

Süss fel nap! címmel nagyszabású társadalmi felelősségvállalási programot indít a TV2. 

A kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a gyermeknélkülözés problémájára, 

és bemutassa, valamint támogassa a gyermekközösségek javát szolgáló, 

magánszemélyekhez köthető önkéntes kezdeményezéseket. 

 
 

 

 

 



Magyarországon egyre több gyermek számára elérhetetlen az egészséges testi és lelki 

fejlődéséhez szükséges alapvető feltételek valamelyike. Az Unicef Magyar Bizottságának 

jelentése szerint 2012-ben minden második magyar gyermek nélkülözött valamilyen 

szempontból, és minden tizedik szegénységben élt. 

Egy gyermek életminőségét befolyásoló tényezők között kiemelt helyen szerepel: az 

egészséges táplálkozás, a szabadidő értelmes eltöltése, a tanulás, a rendszeres sport, a 

fogyatékos és beteg gyermekek életkörülményeinek javítása, a fogyatékos és beteg 

gyermekek társadalmi integrációja. 

A TV2 októberben induló programjának célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a 

gyermeknélkülözés problémájára, egyúttal bemutassa és támogassa a 

gyermekközösségek javát szolgáló, magánszemélyekhez köthető önkéntes 

kezdeményezéseket, és a nyilvánosság erejét kihasználva követendő példaként állítsa a nézők 

elé. 

A Süss fel nap! programba pályázattal lehet jelentkezni. Pályázni nem csak az önkéntes segítő 

tud, de ajánlás, sőt direkt megkeresés révén is be lehet jutni a programba. A jelentkezéssel 

kapcsolatban minden információ megtalálható a program oldalán (www.tv2.hu/sussfelnap), de 

országszerte, a Libri könyvesboltokban is kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. 

A beérkező pályázatok közül a program kuratóriuma 10 kezdeményezést választ ki, 

amelyeket a TV2 bemutat.  

A kuratórium tagjai: Dr. Ferge Zsuzsa Széchenyi-díjas magyar szociológus, egyetemi tanár, a 

Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Dr. Gyarmati Andrea világcsúcstartó, olimpiai 

ezüstérmes, Európa-bajnok úszó, gyermekgyógyász, író, Halász Judit Kossuth-díjas és Jászai 

Mari-díjas színésznő, énekesnő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, 

L. Ritók Nóra grafikusművész, az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészetoktatási 

intézmény igazgatója, Lackfi János József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító, tanár, 

Simon Zsolt vezérigazgató, TV2 és Dr. Vekerdy Tamás pszichológus, író 

A kiválasztott 10 pályázat egy-egy népszerű TV2-s műsorvezető közreműködésével kerül 

bemutatásra.  Az összes bemutatkozó anyag adásba kerülését követően a TV2 facebook 

oldalán a nézők szavazással fejezhetik ki szimpátiájukat egy adott kezdeményezés mellett. A 

bemutatás után a program kuratóriuma rangsorol, amely a nézői szimpátiaszavazáson 

kialakított sorrenddel kerül összesítésre. 

Az első három helyezett 1 millió forintos anyagi támogatásban részesül, a legtöbb szavazatot 

elérő pályázó egy évig a program nagykövete lesz. Az anyagi támogatások mellett számos 

különdíjat, többek között a Libri és a TV2 dolgozóinak különdíját is kiosztják. 

 

Simon Zsolt, a TV2 vezérigazgatója a Süss fel nap! program kapcsán elmondta: 

„Kötelességünknek tekintjük, hogy kivegyük részünket a társadalmi felelősségvállalás 

feladataiból, aktuális műsoraink eddig is gyakran foglalkoztak ilyen kérdésekkel.  A TV2 

ereje éppen abban rejlik, hogy tömegekhez szólunk, és hatékonyan tudunk közvetíteni 

társadalmilag fontos üzeneteket. Ezért tekintünk nagy várakozással a Süss fel nap! program 

elé: a problémák megvilágításán túl követendő példákat szeretnénk állítani, valamint 

tudatosítani, hogy van még jó szándék, van még önzetlenség az emberekben." 

 

http://www.tv2.hu/sussfelnap


A programhoz kapcsolódóan a TV2 iskolások részvételével flashmob mozgalmat szervez, 

melynek keretén belül különböző gyerekközösségek, iskolák előadják és feltölthetik a netre a 

Süss fel nap! program dalát, amelyet a Süss fel nap! program 2013-as nagykövete, a 

Megasztár 2005-ös nyertese, Caramel  szerez. 

 

Caramel örömmel vállalta a TV2 felkérését: „Nagyon megtisztelő, hogy engem kértek fel a 

dal megírására. Közel áll hozzám a kezdeményezés, célunk, hogy igazi mozgalom jöjjön létre. 

Jelenleg minden energiámat a decemberi nagykoncertem köti le. Szeretnénk, ha iskolások 

elénekelnék és feltöltenék az előadást az internetre, ezzel is népszerűsítve a Süss fel nap! 

programot. A legnépszerűbb gyermekközösség jutalma, hogy színpadra léphetnek velem a 

december 7-i Aréna koncertemen." 
 

forrás: hetivalasz.hu 

 

 

 

 

Világkongresszus a Pető módszerről 
 

A konduktív pedagógiáról és a Pető-módszerről tartanak világkongresszust szerdától 

szombatig Münchenben, amelyre több kontinensről, a világ 12 országából érkeznek 

előadók - közölte a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének (Pető 

Intézet) rektora. 

 

Schaffhauser Franz közleménye szerint a konduktív nevelésről háromévente tartanak 

nemzetközi szemináriumot. Az idei Rhythm & Balance (Ritmus & Egyensúly) címet viselő 8. 

világkongresszus plenáris ülésén 14 előadás hangzik el, a 13 szekció ülésen 40 előadás lesz és 

mintegy 25 filmet vetítenek a konduktív pedagógiáról. 

 

A magyar és a házigazda német szakértők mellett számos európai országból, valamint 

Mexikóból, Brazíliából, Kínából, Izraelből, a Fülöp-szigetekről, Ausztráliából, Új-Zélandról, 

a Dél-afrikai Köztársaságból és az Egyesült Államokból is érkeznek előadók. 

 

A Pető-módszer elismerten az első magyar szellemi hungarikum, melynek életben tartása és 

közreadása a Pető Intézet valamennyi munkatársának kötelessége - olvasható a rektori 

közleményben. A müncheni világkongresszuson több mint 30 szakemberrel vesz részt a Pető 

Intézet. 

 
forrás: (MTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 
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-HÍREK- 

 

 

Magyar Paralimpiai Bizottság 
 

Óriási sikere volt Kaposváron a MERI Napnak. 

 

 Összesen több mint 300-an vettek részt szombaton a regionális MERI Napok újabb 

helyszínén, a kaposvári Sportkóstolgatón. 

A sportnapon több más sportág mellett ki lehetett próbálni a kerekesszékes kosárlabdát és 

�teniszt, a röplabdát, a vívást, az íjászatot, a lovaglást, de a érdeklődők megismerkedhettek a 

szkanderrel és aikidóval is. Volt segítő kutyás- és sporteszköz bemutató, dietetikai- és 

életmód tanácsadás, mozgásos játszóház a gyermekeknek, a megyei rendőr-főkapitányság 

pedig közlekedési és bűnmegelőzési előadásokat tartott.  

 

Dani Gyöngyi és Krajnyák Zsuzsanna paralimpikon vívók mellett Szekeres Pál vívó, sportért 

felelős helyettes államtitkár is részt vett az eseményen, valamint Józsa Mihály szkander 

világbajnok.  

 

A kerekesszékes streetball-mérkőzésen Szekeres Pál mellett részt vett Szita Károly, kaposvári 

polgármester is.  

 

A városvezető később külön büntetőpárbajt is vívott Dani Gyöngyivel. Mint kiderült, egy 

tizenöt évvel ezelőtti vereségért szeretett volna visszavágni, de ezúttal is Dani Gyöngyi nyert. 

Illetve, mindenki nyert, aki részt vett az eseményen, amelynek megrendezését az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és Kaposvár 

városa is támogatta.  

 

A következő Sportkóstolgató október 12-én, szombaton 10 órától lesz Nyíregyházán a 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének Esély Centrumában 

(Tiszavasvári út 41). 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-RENDEZVÉNYEK-  

 

 

 

 
 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZE 

 



 

-PÁLYÁZATOK- 

 

Astellas Díj-Az Év Orvosa 2013-Pályázat a nagyközönség számára 
 

 

Az Astellas Pharma, a MOTESZ, a Magyar Kórházszövetség és a hazai orvosképző 

egyetemek 2013-ban is meghirdetik az Astellas Díj – Az Év Orvosa Díjat. A pályázat 

célja: 

Magánszemélyek saját kezelésének, gyógyulásának történetét leírni és beküldeni, ezzel 

jelölni orvost, orvosokat az Év Orvosa Díjra.  

 

Pályázók köre  

 

Közönségjelöltet bármely magánszemély állíthat.  

 

Betegtörténettel jelölni bármely, Magyarországon igazolható módon legalább 5 éve 

folyamatos praxissal rendelkező, a hazai állami egészségügyi ellátás valamely területén 

tevékenykedő orvost lehet.  

 

A pályázat részletei  

 

Az érvényes jelölésfeltétele, hogy a jelölő saját vagy közvetlen hozzátartozója gyógyulásának 

vagy kezelésének történetét a korábban említett, minimum fél, maximum 2 oldal 

terjedelemben megírja és azt a jelöltállítási időszakon belül azt az evorvosa@astellasdij.hu e-

mail címre beküldje.  

 

A történetekkel kapcsolatban alapvető elvárás, hogy írója a bemutatott orvos emberségét, 

példaértékű hozzáállását és emberi értékeit egy valós szituáción keresztül, a lehető legszebben 

és leghitelesebben mutassa be.  

 

A 2013-as pályázaton csak olyan történettel lehet érvényes jelölést kezdeményezni, amely 

valóban a 2013-as esztendőhöz kötődik, mivel minden esztendőben az adott év legjobb 

teljesítményei versengenek egymással.  

 

A jelölésekkel kapcsolatban fontos leszögeznünk, hogy a pályázat nem életműveknemes 

megmérettetését, hanem a 2013-as év során megtapasztalt, a betegek, kollégák és a szakma 

által is elismert különleges emberi és szakmai teljesítmények elismerését célozza.  

 

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

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 

A pályázat benyújtása  

 

Határidő: 2014. január 12., 24:00 óra  

 

Benyújtás: azevorvosa@astellasdij.hu  

 

Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!  

 



Astellas Díj – Az Év Orvosa 2013 – Pályázat a nagyközönség számára 

 

 

Jelentkezési határidő: 2014 január 12. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/10/02/ev-orvosa-2013-

public/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3ddtSguP9Xz4mMk 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

