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Fóton képzi az Auchan a megváltozott munkaképességűeket 

Új képzési központot adott át Fóton Soltész Miklós szociális és családügyért felelős 

államtitkár és Dominique Ducoux, az Auchan Magyarország vezérigazgatója szerdán. 

Az új oktatási centrum tevékenységében jelentős helyet foglal el a megváltozott 

munkaképességű dolgozók képzése. 
 

Soltész Miklós a központ átadásakor kiemelte, hogy minden nagyvállalkozásnak kitüntetett 

szerepe van abban, hogy felhívja a figyelmet a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatására. Az államtitkár hozzátette: mind a cég, mind a készítők számára előnyt és 

segítséget jelentene, ha az áruház polcain megjelennének azok a termékek - feltüntetve 

például a Segítő vásárlás védjegyet -, melyeket az állam által is támogatott, közel 350 cégben 

állítanak elő megváltozott munkaképességű emberek. Dominique Ducoux, az Auchan 

vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy "a vállalat értékét nem a beruházások, hanem az ott 

dolgozó emberek jelentik - ezért is olyan fontos a folyamatos képzés".   

Kiss Virág, a vállalat foglalkoztatást támogató hr-vezetője elmondta: a társaság 2009 óta ad 

munkát megváltozott munkaképességű embereknek, s 2010-ben elnyerték a Fogyatékosság-

barát munkahely címet. A cég jelenleg 150 ilyen dolgozót foglalkoztat, ami a teljes létszám 

2,25 százalékát jelenti, mind a 19 áruházban, illetve a központi szolgáltatási egységben 

dolgozik megváltozott képességű ember.  A 150 munkavállalóból 37 (25 százalék) a 

hallássérült, s a cél, hogy az év végéig minden áruházban foglalkoztassanak siket vagy 

nagyothalló munkatársat. Kiss Virág hozzáfűzte: új munkaköröket is létrehoztak, elsősorban 

autista, illetve enyhén értelmi sérültek számára, a céget ebben a tevékenységében a Salva Vita 

Alapítvány segíti.     

Az újonnan kialakított képzési centrumban hét - köztük egy számítógépes - oktatóterem van, 

valamint pihenőhelyiség és étkező. A beruházás összesen 13 millió forintba került. Az idén 15 

éves Auchan Magyarország Kft. 19 áruházat üzemeltet és mintegy 8000 főt foglalkoztat. Az 

áruházlánc jelentős gazdasági szereplővé vált az elmúlt 15 évben, az eddigi, mintegy 200 

milliárd forint értékű magyarországi befektetéssel. 

forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Esélyt kapnak a munkára 

Szeged - Megváltozott munkaképességűek álláshoz jutását könnyíti egy szegedi 

alapítvány. 

 

– Szeretném megismerni a hasonló problémákkal küzdő embereket, ettől mentálisan én is 

erősebb leszek – mondta Isaák Péter. A 23 éves fiatalember csatlakozott a Progress 

Vállalkozásfejlesztő Alapítvány májusban indult kezdeményezéséhez, a Nyerjünk együtt! 

programhoz. A projekthez kapcsolódó konferenciát tegnap rendezték a Csongrád Megyei 

Iparkamara épületében Szegeden. 

 

– Esélyt teremtő képzési programunk a megváltozott munkaképességűek sikeres 

foglalkoztatásában kínál képzési lehetőséget a munkáltató és a munkavállalói oldal 

szereplőinek – mondta Zoltán Péter, a projekt szakmai vezetője. 
 

 

Isaák Péter júliusban csatlakozott a programhoz, természetesen a karrierépítés is érdekli, 

jelenleg diszpécserként dolgozik. Az átlagosnál jóval gyengébb immunrendszere miatt számít 

megváltozott munkaképességűnek. Az érettségivel rendelkező fiatalember dolgozott már 

jegyszedőként, de gyárakban is. Az alapítvány által szervezett 100 órás önmenedzselési 

tréningen vesz részt jelenleg, jelentkezett a virtuális asszisztens képzésre is, ami 380 óra, ez a 

távmunkában nyújthat segítséget. 

 

– Jelenleg 35 fővel foglalkozunk, szerencsére mindenkinek, aki jelentkezett hozzánk, vagy 

akit mi kutattunk fel, jutott hely – mondta Matkó Eszter , aki mentorként segíti a programban 

részt vevőket.  

 

Zoltán Péter hozzátette, a munkaadóknak is felvilágosítást nyújtanak a hasonló sorsú 

emberekről, és arról, hogy az ő alkalmazásuk a versenyképességét is növelheti egy cégnek. 

Megtudtuk, a megyei cégek nyitottak a kezdeményezésre. A projekt első fordulója szeptember 

végén, az egész program 2015-ben zárul. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Tájékoztató fórum a Polgármesteri Hivatalban 
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal tisztelettel meghívja az érdeklődő foglalkoztatókat és 

foglalkoztatottakat a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű 

emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt keretében 

nyújtható bérköltség-támogatásról munkaadók részére pályázat tájékoztató fórumára 

2013. szeptember 26. (csütörtök) 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti 

Dísztermébe (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 
 

A fórumon szakelőadóként jelen lesz a Csongrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs 

Szakigazgatási Szervének igazgatója Dr. Bényi Krisztina. 

Előadásának címe: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 

szabályozások ismertetése, illetve tájékoztatás a foglalkoztatók részére a megváltozott 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/isaak_peter/36983/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/zoltan_peter/10671/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/matko_eszter/36984/


munkaképességű személyek foglalkoztatása során igénybe vehető kedvezményekről, 

támogatási formákról (rehabilitációs kártya, rehabilitációs hozzájárulás, akkreditációs eljárás) 

Lengyel Zoltán a TÁMOP 1.1.1. projekt szakmai vezetője tájékoztatást ad a projekt országos 

bevezetéséről, gyakorlati megvalósításáról, illetve tájékoztatás a foglalkoztatók által 

ténylegesen, a projekt keretén belül igénybe vehető támogatási lehetőségekről, 

kedvezményekről. 

A téma fontosságára tekintettel minden érdeklődő megjelenésükre feltétlen számítunk. 

forrás: promenad.hu 

 

 

 

Új megyei rehabilitációs központ épül 312 millióból 

 

Egy európai uniós projektnek köszönhetően új épületbe költöznek a Csongrád megyei 

rehabilitációs intézmények. 
 

312 millió forintból Szegeden, a Sólyom utcában készül el nagyjából egy év múlva a központ 

– jelentették be szombaton a Sólyom utcai Általános Iskolában rendezett konferencián. 

Könnyebb lesz az ügyintézés a megváltozott munkaképességű és a fogyatékkal élő emberek 

számára, mert minden fázist egy helyszínen végeznek a jövőben négy helyett. A három 

épületből álló, több mint ezer négyzetméter alapterületű központban 12 vizsgálóhelyiséget 

alakítanak ki, jelentős informatikai fejlesztést terveznek, és modern képességvizsgáló 

eszközöket szereznek be. Az idén ősszel országszerte megkezdődik a rehabilitációs 

szakigazgatási szervek épületeinek korszerűsítése. A fejlesztési program az Európai Unió 

közel 4 milliárd forintos támogatásából valósul meg 17 hazai településen. 

 

– Köszönöm, hogy nemcsak építési beruházásokban gondolkodtak, hanem abban is, hogy az 

infokommunikációs és a fizikai akadálymentesítést megvalósítsák. Olyan felszereléseket 

kapnak a rehabilitációs szakértők és orvosok, amelyek segítségével még inkább objektív 

vizsgálatokat tudnak végezni – hangsúlyozta Soltész Miklós szociális és családügyért felelős 

államtitkár. Azt mondta, szükség volt a felülvizsgálati rendszer sokak által kritizált 

átalakítására, amely eredményt hozott, mert azok kapják meg az ellátást, akik tényleg 

rászorulnak. A konferencián felszólalt B. Nagy László kormánymegbízott,Tóth 

Sándor projektigazgató és Pósfai Gábor, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

főigazgatója. 
 

forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Egységes szociális adatbázist hozna létre a kormány 
 

 

Egységes szociális adatbázist hozna létre a kormány, amelybe első körben egyes szociális 

és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos információk kerülnek bele. 

 

Soltész Miklós szociális és családügyi államtitkár a parlamentben kedden elmondott expozéja 

szerint a jogosultságot az egyes ellátási formákra jelenleg több hatóság is megállapíthatja, 

emiatt az adatok külön rendszerekben szerepelnek. A program indulásakor öt szociális és egy 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/soltesz_miklos/5065/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/toth_sandor/204/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/toth_sandor/204/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/posfai_gabor/11955/
http://www.kisalfold.hu/roluk-irtuk/soltesz_miklos/5065/


gyermekvédelmi ellátás adatait gyűjtenék össze. Az a cél, hogy láthatóak legyenek a törvény 

alapján nyújtott ellátások, a jogosultságukat ellenőrizhessék, és ésszerűsítenék is a 

felhasználást. 

 

A rendszert ütemezetten vezetik be, és a már megállapított ellátások folyósítását nem érinti - 

közölte az államtitkár. 

 

Talabér Márta (Fidesz) a javaslatról azt mondta, jelenleg három nyilvántartásban 

szerepelnek a kapcsolódó adatok, és ezek nem integrálhatóak, ezért egységes rendszerre van 

szükség. A mostani törvényjavaslattal meghatározzák az adatok körét, a hatóságokat, és 

felhatalmazást adnak a nyilvántartások vezetéséhez. A megvalósítás becsült költsége 390 

millió forint. 

 

A szocialista Varga László közölte, a bürokrácia csökkentését, az egységesítést támogatnák, 

de nem teljesen koherens és érthető, hogy mi miért kerülhet első körben a rendszerbe. Jelezte 

ugyanakkor, hogy az önkormányzati nyilvántartás továbbra is megmarad, a duplikált 

adatkezelés pedig problémákat okozhat. 

 

Közölte továbbá, hogy tartalmilag nem értenek egyet a kormány szociális politikájával, amely 

miatt több százezer ember ellátás nélkül van, a társadalom pedig kettészakad. 

 

Vágó Sebestyén (Jobbik) hangsúlyozta, a kormány hároméves ígéretét pótolta, és pártja 

támogatja a javaslatot. Hozzátette, nem tudni, ki fogja kezelni a rendszert, és felmerülhet, 

hogy visszaélnek az adatokkal. Mint mondta, jó kampányfogás lenne egyes juttatásokat 

megemelni, majd "egy kattintással" az összes érintettnek levelet küldeni a rendszer 

segítségével. 

 

Szél Bernadett (LMP) azt kifogásolta, nem látni, mit is akarnak kezdeni a rendszerrel, mivel 

a létrehozása nem lehet cél, csak eszköz. Szerinte a párhuzamosságok felszámolásához ezt a 

központosított nyilvántartást nem kell létrehozni, mivel a jelenlegi törvény is rendelkezik 

ennek kiküszöböléséről. 

 

A képviselő úgy vélte, jogos az ellenzék aggodalma az adatbázisokkal szemben. 

 

Soltész Miklós a vitában elhangzottakra úgy reagált: ha úgy működne a szociális rendszer, 

ahogy azt az MSZP vagy az LMP akarná, akkor osztogatnának, és nem vennék figyelembe, 

hogy a középosztály fenn tudja-e tartani a szociális hálót. 

 

Ezt követően az elnöklő Balczó Zoltán lezárta az általános vitát. 
 

forrás: kisalfold.hu 

 

 

MSZP: a kormány tönkreteszi a fogyatékos gyermekek korai fejlesztését 
 

 

Az MSZP szerint a kormány szisztematikusan teszi tönkre a fogyatékos gyermekek 

korai fejlesztésével foglalkozó intézményeket. 
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Korózs Lajos, a szocialista párt elnökségi tagja keddi sajtótájékoztatóján azt mondta: ezt 

támasztja alá a Nemzetközi Pető Intézetet sújtó pénzelvonás és a szombathelyi Aranyhíd 

Nevelési-Oktatási Központ tönkretétele is.  

 

Emlékeztetett arra, hogy a Pető Intézet költségvetése a tavalyi 2,2 milliárd forintról idén 1,5 

milliárdra csökkent, ami az intézmény működését veszélyezteti.  

 

A szocialista politikus hozzátette, a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia és Lezsák 

Sándor lakitelki népfőiskolája is hasonló összegű támogatást kapott a közelmúltban az Emberi 

Erőforrások Minisztériumától, mint amennyi a Pető Intézettől hiányzik, a debreceni stadionra 

pedig kilencmilliárd forint jut.  

 

Szólt arról, egyre több olyan hír terjed, hogy a Pető Intézet épületét a Gyógyszerészeti és 

Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) szeretné megkapni, sőt az 

is felvetődött, hogy kormányzati vendégházat alakítanak ki benne.  

 

Korózs Lajos hangsúlyozta, hogy a Pető Intézet sorsa nem egyedi, elmondása szerint a 

kormány ellehetetlenítette a szombathelyi Aranyhíd Nevelési-Oktatási Központot, ahol 

minden eszköz, a szükséges szakemberek és a megfelelő létesítmény is megvolt 30 óvódás és 

290 sajátos nevelési igényű iskolás gyermek ellátására.  

 

Korózs Lajos sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy novemberben nem lesz 

visszamenőleges nyugdíjemelés, mivel a januári emelés meghaladta az éves inflációt. A 

szocialista politikus szerint azonban az infláció az igazságtalan rezsicsökkentés, valamint a 

tartós fogyasztási cikkek és a ruhaneműk árának mérséklődése miatt alacsony, ezt pedig a 

nyugdíjasok többsége nem érzi.  

 

Ezzel szemben - folytatta - az élelmiszerek és az egészségügyi kiadások az inflációt 

kétszeresen, illetve háromszorosan meghaladó mértékben drágultak egy év alatt.  

 

A szocialista politikus a kormány több, nyugdíjügyben hozott intézkedését - például a 

korhatár előtti nyugdíjak szociális ellátássá alakítását - bírálva úgy fogalmazott: sem a 

nyugdíjak, sem a nyugdíjasok nincsenek biztonságban, a Fidesz "már bizonyította, hogy 

amikor csak tud, ráront a nyugdíjasokra".  

 
forrás: infomed.hu 

 

 

 

Átverés az ápolási díjjal 

 
Átverésnek tűnik a kiemelt ápolási díj, amelynek bevezetéséről a napokban beszélt a 

szakállamtitkár. Annak jár majd plusz összeg, aki "nagyon súlyos élethelyzetben van". 

A valóságban viszont azok, akik tartósan beteg, állandó gondozást igénylő 

hozzátartozójukat ápolják otthon, szinte kivétel nélkül nehéz körülmények között élnek. 

Dolgozni ugyanis nem mehetnek el, 24 órás "szolgálatban" vannak, ám ezért mindössze 

29 ezer 500 forint jár nekik. Ezt az alapösszeget nem emelné a kabinet. 
 

 

 



Kiemelt ápolási díjat vezethetnek be a nagyon súlyos élethelyzetben lévő embereknek, az 

összeg több mint 40 százalékkal magasabb lesz, mint a jelenlegi emelt támogatás. Erről 

Soltész Miklós szociális államtitkár beszélt a napokban. A magasabb támogatást igényelni 

kell majd, bár a végleges döntés még nem született meg. Arról nem beszélt az államtitkár, 

hogy milyen élethelyzet szükséges ehhez a támogatáshoz. 

 

Ápolási díjat az kaphat, aki tartós gondozásra szoruló hozzátartozóját ellátja. Alapösszege ma 

a nyugdíjminimummal egyezik meg, 29 ezer 500 forint. Ennek 130 százaléka, 38 ezer 350 

forint jár, ha a hozzátartozó fokozott ápolást igénylő családtagját gondozza. Olyan beteget, aki 

segítség nélkül nem képes enni, tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet használni, illetve lakáson 

belül is képtelen közlekedni. Az ilyen betegekkel otthon lévők pénzét emelné a kormány 53 

ezer 900 forintra, de csak bizonyos esetekben, azaz nem mindenkinél. Ennél lényegesen 

kevesebb pénz, az alapösszeg 80 százaléka, 23 ezer 600 forint jár azoknak, akik olyan tartósan 

beteget ápolnak, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb ideig állandó ápolást, 

gondozást igényel. Tehát aki bármelyik ápolási díjra is jogosult, nem napi nyolc órában, 

hanem állandóan "ügyeletben" van. Dolgozni nem tud, vagyis szinte kivétel nélkül "súlyos 

élethelyzetben" vannak a beteg családtagjukat ápolók. 

 

Nem sok jót ígér, hogy több, asztmás gyereket nevelő hozzátartozót kizártak a rendszerből. 

Egy április óta érvényben lévő rendelettel szűkítette a kormány a magasabb összegű családi 

pótlékra jogosultak körét: csak akkor jár több pénz, ha a gyerek legalább kétféle gyógyszert 

szed, "kombinált kezelésben részesül", és egy adott időn belül meghatározott számban lesz 

rosszul. Az emelt családi pótlék nélkül a gyerek tízéves kora után a szülő nem igényelhet 

ápolási díjat. A szaktárca szerint a szigorítás oka, hogy a legtöbb tartósan beteg gyerek 

gyógyult vagy szimulál. Miután nem először fordul elő, hogy a betegeket, rokkantsággal 

élőket kriminalizálta a kormány, félő, hogy a most bejelentett, igényléshez, tehát sok-sok 

feltételhez kötött támogatást csak nagyon kevesen kapják majd meg. 

 

Mindezek ellenére Soltész - aki a Fidesz frakció többségéhez hasonlóan nemmel szavazott a 

Pető Intézet 500 millió forintos kiegészítő támogatására - egy konferencián arról is beszélt, 

hogy a kormánynak sikerült felhívni az egész társadalom figyelmét a fogyatékos emberek 

mindennapjaira. Szerinte a fogyatékkal élőket támogató szervezetek kiszámítható, megemelt 

támogatást kapnak, javaslataikat pedig figyelembe veszik a döntéskor és a kivitelezéskor. Az 

érintettek közül sokan ezt másképp gondolják, hiszen a kétharmad megszüntette az Országos 

Fogyatékosügyi Tanácsot és az akadálymentesítésre vonatkozó határidőt, és eltörte, hogy az 

Országos Fogyatékosügyi Programot négyévente felülvizsgálja a parlament, kétévente pedig 

kötelező beszámolót készítsen az abban foglaltak végrehajtásról a kormány. 

 

Kevesebb jár az otthoni gondozásért 

 

Az állam a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos 

intézményi ellátására személyenként 710 650 forintot ad egy évben. Látás-, mozgássérült, 

értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonainak 

támogatására ez az éves normatíva idén 808 450 forint, amelyhez még 

intézményfenntartóként is hozzájárul az állam. Az intézmények költségvetése így is csak 50-

60 százalékban áll a normatívából. Annak viszont, aki a nap 24 órájában, szabadnap nélkül 

otthonában gondozza beteg hozzátartozóját, évi legfeljebb 460 200 forintot szán az állam. 

 
forrás: nepszava.hu 

                     



Pető Intézet: egyáltalán nem megoldhatatlan a helyzet 

                   
A Pető Intézet rektora szerint az intézmény helyzete nem válságos, és bírják a 

kormányzat támogató együttműködését is. A közlemény bizonyságul szolgál arra, hogy 

az Együtt-PM által, az intézet csődje kapcsán elindított hangulatkeltésnek nem volt 

alapja. 

 

Dr. Schafhauser Franz, a Pető Intézet rektora közleményben határolódott el attól, és 

tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy a Pető Intézet nehéz helyzetét megoldhatatlannak és 

válságosnak állítsák be egyesek. „2005-től kezdődő gondjaink megoldása érdekében 

folytatjuk a már megkezdett egyeztetéseinket a szakhatóságokkal, bírjuk a kormányzat 

támogató együttműködését.” – olvasható az intézet honlapján megjelent kommünikében. 

„Örömmel és megnyugvással mondhatjuk, hogy elkezdődött az új tanév, minden erőnket 

küldetésünkre, neveltjeink konduktív fejlesztésére és hallgatóink képzésére fordíthatjuk.” A 

Pető főiskola és az általa fenntartott gyakorló terület vezetése köszönetét fejezi ki a 

közleményben az elmúlt napokban a Pető Intézet nevével összefüggésben megjelent 

médianyilatkozatok hatására érkezett jó szándékú érdeklődésekért, illetve támogatásokért. 

Kiegészítő támogatást is kap a Pető Intézet 

A Pető Intézet szeptember 5-ei sajtóközleményében jelezte, hogy anyagi helyzetük 2005-től 

fordult válságosra. Az akkori fenntartó sodorta intézkedéseivel a szakadék szélére az 

intézményt, számtalan, a sajtóban is nyilvánosságot kapott, kétségbeesett és meg nem 

hallgatott kérésük ellenére. Pénzügyi gondjaik megoldásában az Emmi folytatta a már 

megkezdett egyeztetéseket az intézet vezetőivel – rögzítették. 

A Pető Intézet a köznevelési területet érintő tevékenysége kapcsán az általa ellátott 

gyermekek után járó központi költségvetési támogatásait az Emberi Erőforrások 

Minisztériumától eddig isrendszeresen megkapta, és ezután is le tudja hívni – közölte 

később a tárca köznevelésért felelős államtitkársága. Hangsúlyozták: méltányossági elvek 

alapján, külön döntéssel az intézet kiegészítő támogatást is kap köznevelési feladatainak 

ellátására a tárcától, így egyetlen napra sem marad támogatás nélkül. 

A Pető Intézet kommunikációs igazgatója múlt héten a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: 

garanciát kapott az intézet arra, hogy a szaktárca aláírja a kiegészítő támogatásról szóló 

szerződést. 

Felesleges baloldali rémisztgetés 

A KDNP kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: egyes ellenzéki pártok 

folyamatosan igyekeznek megfélemlíteni a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokat. 

Bajnai, Gyurcsány és politikai szövetségeseik azzal akarnak híveket szerezni, hogy látszólag 

megmentenek egy olyan intézményt, amelynek létét semmi sem fenyegeti. 

A KDNP szerint az Együtt 2014, a DK és az MSZP nyugodtan tegye fel önmagának a kérdést, 

a PM pedig önként választott szövetségeseitől érdeklődjön, hogy 2005-től kezdődően miért 

lehetetlenítették el a fogyatékkal élő gyermekeket fejlesztő intézetet, miért sodorták 

intézkedéseikkel a szakadék szélére az intézményt? 

Facebookon mentenék meg az intézetet Bajnaiék 

Az MSZP keddi sajtótájékoztatóján az hangzott el, hogy a szocialisták szerint a kormány 

szisztematikusan teszi tönkre a fogyatékos gyermekek korai fejlesztésével foglalkozó 

intézményeket, ezt támasztja alá többek között a Nemzetközi Pető Intézetet sújtó pénzelvonás 

http://mno.hu/belfold/kiegeszito-tamogatast-is-kap-a-peto-intezet-1184763
http://mno.hu/hirtv_gazdasagi_hirei/eletmento-penztamogatast-kaphat-a-peto-intezet-1183467
http://mno.hu/belfold/bajnaiek-csak-latszolag-akarjak-megmenteni-a-peto-intezetet-1184805


is. Korózs Lajos elnökségi tag emlékeztetett arra, hogy a Pető Intézet költségvetése a tavalyi 

2,2 milliárd forintról idén 1,5 milliárdra csökkent, ami az intézmény működését veszélyezteti. 

Az Együtt–PM Facebook-oldalt indított, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetőihez és a 

karitatív szervezetekhez fordul a Nemzetközi Pető Intézet megmentésének érdekében – 

jelentette be keddi budapesti sajtótájékoztatóján Szabó Tímea. A szövetség társelnöke azt 

mondta, bár hétfőn a parlamentben leszavazták javaslatát, amelyik 500 millió forintot juttatott 

volna az intézménynek, továbbra sem adják fel azt a céljukat, hogy megmentsék a Pető 

Intézetet. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

Szolnokra költözik a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

 
„Engedd, hogy győzzek, de ha nem győzhetek, hadd küzdjek bátran!”. E jelmondat 

jegyében immáron a negyedik alkalommal szervezik meg az Eunice Kennedy Shriver-

emléknapot. 

 

Az eseménynek nevet adó hölgy a legendás Kennedy-család tagja volt, John Fitzgerald 

Kennedy elnök húga, politikusnő, polgárjogi aktivista, producer. Úgy emlékezünk rá, mint a 

Nemzetközi Speciális Olimpia Mozgalom (SOI) alapítójára, tiszteletbeli elnökére (Eunice 

asszony 2009-ben hunyt el). 

 

Eunice Kennedy Shriver arról lett híres, hogy ő rendezte az első speciális olimpiát 1968-ban, 

és élete végéig aktívan politizált és jótékonykodott. Eunice Kennedy Shriver elképzelése – 

mely végül megváltoztatta a világot – az volt, hogy az értelmileg sérült embereknek hangot 

kell adni. A világnak meg kell mutatni, hogy ezek az emberek megérdemlik, hogy 

méltósággal, tisztelettel és igazsággal bánjanak velük – s ezt pedig világosan, tisztán és 

drámaian megtehetjük a sportpályákon. A sporton keresztül demonstrálhatják vágyaikat, 

örömüket és versenyképességüket – egy szóval humanitásukat. 

Az EKS nap célja, hogy együtt ünnepeljük Eunice asszony rettenthetetlen bátorságát és 

hatását a világra. Inspiráljuk a vezetők eljövendő generációját arra, hogy szenvedéllyel és 

elszántsággal építsék az új világot. Eunice Kennedy Shriver-re és életművére emlékezünk 

minden év szeptemberének negyedik szombatján. A nap eseményeivel tisztelgünk annak az 5 

kulcsfontosságú értéknek – a szeretetnek, az igazságosságnak, a hitnek, a reménynek és a 

bátorságnak –, melyekben ő mélyen hitt. 

A fogyatékkal élők szeretnek sportolni, a mozgás számukra 

is önfeledt szórakozást jelent. Bemutatják, mit tudnak. 



Szeptember 28-án, délelőtt 10 órától Szolnokra, a Tiszai hajósok terére költözik a Magyar 

Speciális Olimpia Szövetség. Népszerű sportolók és előadóművészek mellett a fogyatékos 

emberek is fellépnek a téren felállított nagyszínpadon, emellett az integráció jegyében közös 

vetélkedőkkel emlékezünk a Speciális Olimpia mozgalom alapítójára. A játékos vetélkedők 

mellett ezen a napon a résztvevők találkozhatnak híres sportolókkal, olimpiai bajnokokkal. A 

színpadon fellépnek a Pelikán SE fitnesz szakosztályának táncosai, míg a vendégművészek 

Kozsó, Baby Gabi, Desperado, Csepregi Éva és Hevesi Tamás lesznek. 

Shriver asszony tiszteletére épek és fogyatékkal élők közös futással emlékeznek. Az ismert 

előadók mellett a fogyatékos emberek is komoly produkciókkal készülnek az emléknap 

alkalmából az ország minden tájáról. A népszerű egri Bubble Flash csoport pedig óriási 

szappanbuborékokkal kápráztatja el a nézőket.  A színpadon zajló produkciók mellett – a 

szakágvezetők segítségével – a Magyar Speciális Olimpia szövetség 21 sportágával játékos 

formában ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az EKS-emléknap szervezői bíznak abban, hogy 

a város lakói, a szolnoki diákok példát mutatnak másoknak a fogyatékos emberek 

elfogadásában, egyben remélik, hogy sikerül bemutatni a Speciális Olimpia mozgalom célját 

és tevékenységét. 

Az EKS-emléknap programja 

 

10.00–12.30: U.M Aerobik és Fitnesz Klub, a Free Feelings Hipp-Hopp Tánccsoport és a 

Pelikán Fitness Baráti Kör bemutatója; a Liget Otthon lakóinak produkciói. 

12.30: EKS-emlékfutás a Szolnoki Sportiskola atlétikai szakosztályával (bemelegítés: Kállai 

Ildikó fitnesz világ- és Európa-bajnokkal). 

13.00: Ünnepélyes megnyitó (Az EKS-emléknapot megnyitja Szalay Ferenc pogármester, a 

rendezvény fővédnöke). Együttműködési szerződés aláírása a Magyar Tenisz Szövetséggel. 

Az MSOSZ tenisz szakágának nagykövete, Szávai Ágnes köszönti a megjelenteket. SO-

emlékplakettek ünnepélyes átadása a színpadon. 

13.30: Az egri Bubble Flash bemutatója. 

14.00: A diósjenői Gaudate Jelnyelvi Kórus előadása. 

14.15: Az MSOSZ szakágainak bemutatkozása. 

14.30: Baby Gabi koncertje. 

14.50: A bánhalmai Táncolj Szívből Tánccsoport bemutatója.  

15.00: Csepregi Éva koncertje. 

15.50: A hódmezővásárhelyi MI-EGY-MÁS Zenekar előadása. 

16.00: Kozsó koncertje. 

16.30: Az egri Terra-Kotta Zenekar előadása. 

17.00: A Desperado koncertje. 

17.30: Az Újpalota ÉNO Néptánc Együttes bemutatója. 

18.00: Hevesi Tamás koncertje. 

 
forrás: szoljon.hu 

 

 

Saját útját járva segítene a Pető Intézeten a kormány 

A 400 milliárdos költségvetési tartalékból félmilliárd forintot vett volna el Szabó Tímea 

független képviselő, a pénz a fogyatékosok oktatását végző, nemzetközi hírű Pető 

Intézethez került volna, de a kormánypárti képviselők elgáncsolták a kezdeményezést. A 

kormány szerint ettől függetlenül kap extra pénzt a Pető. 



A mozgássérült gyerekek speciális oktatását végző, világhírű Pető Intézet szorult helyzetére 

való tekintettel Szabó Tímea független képviselő azt javasolta, hogy az intézmény 500 millió 

forintos támogatást kapjon. A parlamenti többséget alkotó kormánypárti képviselők - három 

kivétellel - nemmel voksoltak a hétfői parlamenti szavazáson. 

 

A Pető Intézet augusztusban új köznevelési szerződés megkötését kezdeményezte az Emberi 

Erőforrások Minisztériumánál, jelezve, hogy a kiegészítő támogatás nélkül az intézmény 

működése ellehetetlenülne. A tárca az akkori közlemény szerint 420 millió forintos juttatással 

igyekezett az intézmény segítségére. Később kiderült, hogy a tárcának nincs elég pénze erre, 

Szabó Tímea ezért úgy oldotta volna meg az ügyet, hogy a költségvetési tartalékból (ami 400 

milliárd forintra rúgott év elején) adjanak félmilliárd forintot a szaktárcának, és onnan 

továbbutalják a a fogyatékkal élők ellátásában elismert hagyományokkal rendelkező 

intézménynek. 

Az Emmi kedden délután azt közölte, nem igaz, hogy - mint az korábban cikkünk címében 

szerepelt - nem adnak pénzt az intézménynek. "A Pető Intézet a köznevelési területet érintő 

tevékenysége kapcsán az általa ellátott gyermekek után járó központi költségvetési 

normatíváit az Emberi Erőforrások Minisztériumától rendszeresen megkapta és a támogatást 

ezután is le tudja hívni [...] Az elmúlt években az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkársága a normatív támogatáson túl (külön döntéssel) kiegészítő támogatást is adott a 

Pető Intézetnek közoktatási megállapodás révén. A már meghozott döntés alapján ezen 

kiegészítő támogatásához a Pető Intézet a jövőben is hozzájut. 

Bár a Pető Intézet évekkel ezelőtt kötött közoktatási megállapodása ez év augusztus 31-én 

lejárt, döntés született egy új köznevelési szerződés megkötéséről. Az új szerződés 

előkészítése folyamatban van, amely 2013. szeptember 1-jétől újra garantálja a Pető 

Intézetnek a kiegészítő állami támogatást is. Egyetlen napra sem marad tehát a Pető Intézet 

kiegészítő forrás nélkül, s továbbra is megkapja támogatását, amelyekből a többi között 

pedagógusait, köznevelési feladatokat ellátó munkatársait fizetheti [...] Mindezek felett a 

Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, mint felsőoktatási intézmény, a 

Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságtól további 317,615 millióforintos támogatást kap. 

Elismerve és méltányolva a nem állami intézmény tevékenységének kiemelkedő jelentőségét - 

összességében több mint 400 millió forintos támogatással segíti a magánintézményben ellátott 

köznevelést és felsőoktatást érintő feladatok ellátását". 

forrás: origo.hu 

 

 

Negyedszer rendezik meg a PsychArt24 művészeti maratont 

Szeptember 27-én újra megrendezik a Moravcsik Alapítvány és a Budapest Art Brut 

Galéria PsychArt24 elnevezésű, 24 órás művészeti maratonját, amelyen hivatásos és 

amatőr, valamint mentális fogyatékossággal vagy pszichiátriai betegséggel küzdő festők 

alkotnak közösen. 

 

 

http://www.origo.hu/itthon/20130827-felmilliardbol-mentene-a-szaktarca-a-peto-intezetet.html


A 2010-ben életre hívott PsychArt24 központi témájául idén az emberi kapcsolatokat 

választották. A rendezvény fő célja, hogy növelje az art brut - mentális és pszichiátriai 

betegséggel élő - művészek önértékelését, csökkentse a diszkriminációt, és közelebb hozza az 

érintetteket a társadalom többi tagjához. A főszervező dr. Simon Lajos, a Semmelweis 

Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának egyetemi docense, a Moravcsik 

Alapítvány Kuratórium elnöke. Az esemény létrejöttében maguk az alkotók is segédkeznek. 

 

A maratonra szeptember 27-én, a Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központ aulájában 

(IX. ker. Tűzoltó u 37-41.) a Kutatók Éjszakája részeként kerül sor, 12:00 órás kezdéssel. A 

programot Gaál József festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense nyitja meg. 

Az állványokon egyszerre hatvanan dolgozhatnak, a legjobb művekből kiállítás is nyílik majd. 

 
forrás: napvilag.net 

 

 

Nem tökéletesek, de gyönyörűek: fogyatékos modellek 

 
Miss Iowa egyik karja könyék alatt hiányzik, Weisz Fanni modell siket, Vasas Vanda 

pedig tolószékben ül, ám ezek közül egyik sem von le semmit szépségükből, 

rátermettségükből: a fogyatékkal élő modelleknek igenis helye van a kifutókon. 

Nem tökéletesek, de nyertesek 
Ma már sem a hazai, sem a nemzetközi divatban nem ritka, hogy alternatív modelleket 

alkalmaznak. Az amerikai Nicole Kelly fél karral született, ám ennek ellenére ugyanolyan 

magabiztossággal indult el a Miss Iowa szépségversenyen, mint bárki más. Nicole végül a 

koronát is hazavitte, így szeptemberben ringbe szállhat a Miss America címért. Nem ő az 

egyetlen szépség, aki a színpadon is megállja a helyét: Kínál Tímea  a Miss Deaf Europe 

2013 szépségkirálynő címet mondhatja a magáénak, Weisz Fanni pedig siketsége ellenére 

lett igen sikeres modell és közönségdíjas szépségkirálynő. 

 

Vasas Vanda idén tavasszal megnyerte a Miss Colours Hungary kerekesszékes 

szépségversenydöntőjét. A fiatal lány egy évig birtokolja a koronát, aztán átadja utódjának. 

Vandával a hasonló szépségversenyek fontosságáról beszélgettünk. 

"Nem terveztem, hogy modellkedni fogok, így ez a karrier a kerekes székkel kezdődött. 2012 

októberében sérültem meg egy autóbalesetben, megnyomódott a gerincvelőm, ez okozza a 

jelenlegi bénulást. Az orvosok sem tudják egyelőre megmondani, ez az állapot végleges-e, 

vagy felállhatok valamikor. A bénulás miatt valószínűleg nem fejezhetem be azt a kétéves 

rendészeti szakközépiskolai képzést, melynek végén őrmesterként dolgozhattam volna, de 

egyelőre még nem tudom eldönteni, merre induljak tovább." 

 

A fő cél az akadálymentesítés, nem a világbéke 
A szépségverseny azért is jött nagyon jókor Vanda életében, mert nem volt ideje depresszióba 

zuhanni a balesete miatt: "Sokan támogattak a baleset után, de jó volt, hogy hamar jött ez a 

verseny, és fel mertem vállalni, hogy a kerekesszéktől nem lettem kevesebb, vagy más ember. 

Persze az elején nagyon nehéz volt ezt elfogadni, de nagyon sokat számított a győzelem 

abban, hogy nem voltam igazan depressziós a baleset után, nem volt az az időszak, hogy 

"úristen székbe kerültem, mihez kezdjek", hanem rögtön az jött, hogy székben vagyok, de így 

is szép vagyok. 

 

 

http://www.life.hu/szepulj/20130611-nicole-kelly-felkaru-szepseget-valasztottak-meg-miss-iowanak.html
http://www.life.hu/szepulj/20130714-kinal-timea-nyerte-a-miss-deaf-europe-2013-szepsegkiralyno-cimet.html
http://www.life.hu/szepulj/20130714-kinal-timea-nyerte-a-miss-deaf-europe-2013-szepsegkiralyno-cimet.html
http://www.life.hu/szepulj/20130310-vasas-vanda-a-miss-colours-hungary-2013-kerekesszekes-szepsegverseny-gyoztese.html
http://www.life.hu/szepulj/20130310-vasas-vanda-a-miss-colours-hungary-2013-kerekesszekes-szepsegverseny-gyoztese.html


 
 

A jelentkezésre a tavalyi királynő beszélt rá, de amúgy is vágytam valami változatosságra a 

hétköznapok monotóniájában, és úgy döntöttem, elindulok. Már annak is nagyon örültem, 

hogy a legjobb 16 közé bekerültem, de a győzelem teljesen meglepett, nem számítottam rá. 

Elsősorban magamnak akartam bizonyítani, hogy így sem vagyok kevesebb, de miután már 

elkezdődött a felkészülési időszak és a többi lánnyal beszélgettünk, többet megtudtunk arról, 

hogy a verseny célja főként az, hogy segítsen más mozgáskorlátozottakon -  így még nagyobb 

kedvvel vágtam bele. Ez a szépségverseny nemcsak attól volt különleges, hogy 

kerekesszékeseknek rendezték, de a mondanivalójában is több volt, mint egy átlagos 

szépségverseny. Azzal, hogy kerekes székben vagyunk, így is ugyanolyan értékes emberek 

vagyunk, és a fő cél az akadálymentesítés, nem a világbéke." 

A legtöbb ember álomvilágban él 
Vanda a győzelem után szinte naponta kapott felkéréseket, és örült annak hogy a nyilvános 

megjelenéssel felkeltik az emberek figyelmét, és elgondolkodtatják őket: "Mikor a győzelem 

után szinte naponta adtam interjút, vagy jelentem meg valahol, láttam, hogy felkeltjük az 

emberek érdeklődését, hogy legalább elgondolkodnak azon, hogyan élhetnek azok, akik 

lebénultak. Ma már, hogy a nagy roham lement, itthon tornázom, pihenek. Világ életemben 

sportoltam, versenyszerűen kézilabdáztam, s bár kerekesszékkel is számtalan lehetőség van a 

mozgásra, egyelőre még nem határoztam el magam egyik irányba sem. Jövőre nem tervezem, 

hogy újra elindulok a versenyen, inkább a zsűriben próbálnám ki magam, de például a 

modellkedés is érdekelne, ha kapnék felkéréseket. Továbbra is nagyon fontosnak tartom a 

hasonló szépségversenyeket, mint amin részt vettem, mert a legtöbb ember természetesnek 

veszi azt, amije van, bele sem gondolnak abba, hogy ami másokkal megtörténhet, az velük is. 

Élnek az álomvilágukban, muszáj felnyitni a szemüket." 

 
forrás: life.hu 

 

 



Sportágválasztón a Filadelfia-ház gondozottai 

Több mint nyolcvan sportágat próbálhattak ki azok, akik kilátogattak az idei Budapesti 

Nagy Sportágválasztóra, melyen a Filadelfia-ház Fogyatékosokat Segítő Református 

Központ nyolc sérült fiatalja is részt vett. 

 

„A szülők többnyire nem engedhetik meg maguknak, hogy hasonló rendezvényekre 

vigyék fogyatékos gyermekeiket. A programok szervezésekor természetesen a 

legfontosabb szempont, hogy olyan értelmes elfoglaltságot keressünk számukra, amely 

boldogságot okoz nekik, ami élményhez juttatja őket. Nem mellékesen és nem titkoltan 

a másik jelentősége ezeknek az alkalmaknak a társadalmi szerepvállalás: minden 

lehetőséget meg kell adni számukra, ami a társadalom bármely tagját megilleti, illetve 

a társadalmi szemléletet is folyamatosan formálnunk kell ahhoz, hogy egyre 

nyitottabbá és elfogadóbbá váljon a fogyatékkal élőkkel szemben – mondta Csumán-

Lechner Alexandra intézményvezető. – Minél több esélyük van az egészséges 

embereknek a fogyatékkal élőkkel való találkozásra, annál könnyebben kialakul köztük 

a kapcsolat. Ez látszott azon is, hogy míg tavaly kissé nehezebben ment az ismerkedés, 

idén már nagyon szívélyesen és felkészültebben fogadtak és vontak be minket a 

Sportágválasztón." 

 

Kerekesszékes zumba 

A szeptember 12-i rendezvényen nyolc fogyatékkal élő fiatalnak volt lehetősége arra, 

hogy régi és új sportágakkal ismerkedjen meg. Kipróbálhatták például a vadvízi 



evezést, a bobozást, a teniszt, a bocciát és Erdei Zsolt profi világbajnok ökölvívóval 

bokszolhattak is. Emellett részt vehettek zumba edzésen, ahol a kerekesszékeseknek 

külön oktató mutatta a mozdulatokat, míg a nanbudo harcművészet keretében a 

sérültek által is könnyen elsajátítható légzőgyakorlatokat próbálhattak ki. Utóbbi két 

sportág esetében folytatás is várható, hiszen a Sportágválasztón lévő klubok jövőbeni 

együttműködést is felajánlottak az intézmény számára. 

„Óriási öröm és hatalmas élmény volt az esemény a fiatalok számára, ez egy igazi 

energiadömping – mesélte Kerezsi Zita, a Filadelfia-ház munkatársa. – Ezért is 

keressük folyamatosan az ilyen színes programokat, mely segíti a beilleszkedésüket. A 

hasonló rendezvények után általában még hetekkel később is erről beszélnek..." 

forrás: reformatus.hu 

 

 
 

Sportkóstolót tartanak Győrben 

 

 
Sportkóstolót tartanak szombaton (szept. 21.) Győrben az ETO Park 

Élményközpontban. A rendezvényt a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége, a, Magyar Paralimpiai Bizottság és a CAMELOT Mozgássérült Fiatalok 

Győri Egyesülete szervezi.  

 

A sportnapon az érdeklődők több más sportág mellett kipróbálhatják a kosárlabdát, a teniszt, a 

dzsúdót, a bocciát, de megismerkedhetnek az evezéssel és a kajak-kenuval is. A vívást Osváth 

Richárd és Krajnyák Zsuzsanna paralimpikonok, valamint Boczkó Gábor világbajnok 

párbajtőrvívó mutatja be. Fellép a Rolling Country kerekesszékes tánccsoport, lesz parazumba 

és segítőkutyás bemutató. A program célja, hogy a mozgáskorlátozott emberek 

megismerhessék a régiójukban elérhető sportolási lehetőségeket és kedvet kapjanak a 

mozgáshoz, a rendszeres sportoláshoz. A rendezvényt Győr városa is támogatja, védnöke 

Somogyi Tivadar alpolgármester.  

 
forrás: o2hir.hu 
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                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Kiállítás és jótékonysági aukció a nemzetközi autizmus kongresszuson 
 

Kortárs és autista alkotók tárlatával és jótékonysági aukcióval kapcsolódik egyebek 

mellett a Mosoly Otthon Alapítvány a X. Nemzetközi Autizmus Kongresszus 

programjaihoz. 
A háromévente megrendezett, most szeptember 26-tól 28-ig tartandó kongresszuson szó lesz 

többek között az autizmussal kapcsolatos legfrissebb tudományos és kutatási projektekről, 

ismeretanyagokról, a betegek ellátásában mutatkozó kihívásokról, valamint az eddig elért 

eredményekről. Idén az autizmus területén dolgozó szakemberek és szervezeteket az IT 

technológiákra kiemelt figyelmet fordítanak - olvasható a program ajánlójában.  

 

A kongresszus kísérőrendezvényeként a helyszínen megtekinthető lesz a Mosoly Otthon 

Alapítvány (MOHA) Austic Art című művészeti kiállítása, amely az autizmussal élő alkotók 

idei legjobb munkáiból, valamint tizenegy magyar és külföldi kortárs képzőművész 

alkotásaiból válogat a művek hasonlóságait, párhuzamosságait figyelembe véve - mondta el 

Czunyi Zsuzsa, a MOHA ügyvivője.  

 

A kortárs alkotók között van Fekete Balázs, Hausel Katalin, Maljusin Mihály, Maurer Dóra, 

Morgan O’Hara, a Société Réaliste, Szíj Kamilla, Uglár Csaba, Várnai Gyula, Bernar Venet 

és Jorinde Voigt. Munkáikat az autista alkotók műveivel együtt szeptember 26-án, a 

kongresszus nyitó napjának estéjén bocsájtják árverésre. A befolyt összegből tizenegy, 

autistákat befogadó otthont támogatnak országszerte - hangsúlyozta az ügyvivő.  

 

Hozzátette: a budapesti Virág Judit Galériában keddtől egy héten át Nem kell mindent érteni 

címmel mutatják be az aukcióra szánt kortárs képzőművészeti munkákat, többek között azért, 

hogy bővítsék a gyűjtői és támogatói kört.  

 

Az ügyvivő kifejtette: a kortárs képeket a rendszeralapú művészetszemlélet koncepciója 

szerint válogatta ki Tarr Hajnalka képzőművész, aki kidolgozta és 2008 óta irányítja a Fogadj 

be! elnevezésű művészeti programot.  

 

"Az autistákra jellemző, hogy valamilyen rendszer mentén vagy rendszerrel a háttérben 

hozzák létre alkotásaikat. Sokszor olyan elvont fogalmakat és olyan absztraktokat alkotnak, 

amely mentes az emberi kommunikációtól, amiben az autistáknak általában nehézségük van" 

- hangsúlyozta.  

 

A 2006-ban létrehozott Mosoly Otthon Alapítvány tevékenységével az autizmussal élők 

életkörülményeinek javítását és az őket befogadó lakóotthonok fennmaradását támogatja. A 



művészeti program során az alapítvány több tehetséges autista alkotót fedezett fel. Az elmúlt 

években több mint ezer műalkotás, két országos kiállítás és három jótékonysági aukció jött 

létre.  
 
 forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 
 
 

-RENDEZVÉNYEK- 

  

 

Civilek Éjszája 

 
Kedves Mindenki! A Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány munkatársaként 

szeretettel meghívok mindenkit szeptember 28-i rendezvényünkre, amely a Civilek 

Éjszája 2013. keretén belül valósul meg.  

 

Az alapítvány címe: 1055 Budapest, Honvéd u.22. - bejárat a Markó u.11. felől van 

(Harmónia Életmód Centrum kapunál) Akadálymentesek vagyunk, WC is az. Program: 

20.00 Kerekesszékkel a világ körül – Nagy Bendegúz kerekesszékes fotós kiállítása és 

élménybeszámolója  

20.45 Tematikus filmvetítés (fogyatékossággal kapcsolatos)  

21.15 Érzékenyítés (fogyatékos emberek által használt eszközök bemutatása és kipróbálása),  

21.35 Kötetlen beszélgetés a fogyatékossággal kapcsolatban  

22.00 Fogyatékos emberek sporttevékenységeiről beszélgetés  

22.30 Köleséri Sanyi stand-up előadása  

 

A rendezvény ingyenes és lehet hozni vendégeket is. Örömmel venném a rendezvényhez 

kapcsolódó ötleteket,javaslatokat! :)  

 

Linkek:  

 

https://www.facebook.com/events/298494706957447/  

 

http://civilekejszakaja.hu/  

 

http://motivacio.hu/  

 

 

Üdvözlettel: Köleséri Sándor 

 

Megrendezés dátuma: 2013 szeptember 28. 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 
-PÁLYÁZATOK- 

Microsoft Office 365 licensz adományozás civil szervezeteknek 
 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_46


A Microsoft az “Office 365 for NGOs” nevű szoftveradományozási programja keretében 

világszerte, így hazánkban is lehetővé tette a Microsoft Office 365 elérhetőségét, melynek 

segítségével bárhol elérhetik a webalapú Office-alkalmazásokat és – dokumentumokat. A 

Microsoft által a non-profit szervezetek igényeire szabott Office 365 legfontosabb 

tulajdonságai: 

�Információkhoz való hozzáférés gyakorlatilag bárhonnan: A számítógépen, okostelefonon 

és táblagépen való használatra optimalizált Office alkalmazásokkal a dokumentumok és fájlok 

gyakorlatilag bárhonnan, bármikor elérhetők.  

�Könnyű együttműködés: A non-profit szervezetek tagjai az Office-szal járó e-mail, 

megosztható naptár, videokonferencia és dokumentum megosztás funkciók révén könnyebben 

tudnak együttműködni kollégáikkal.  

�Gondtalan informatika: Az Office 365-ben egyszerűen hozzáférhetők az alapvető 

rendszerirányítási funkciók, ráadásul anélkül is telepíthető, hogy az Office korábbi verzióját el 

kellene távolítani.  

�Megbízható és naprakész: A szervezetek kevesebb időt fordíthatnak informatikai 

karbantartásra, miközben egy mindig naprakész, egyszerűen és könnyen használható 

technológiához férhetnek hozzá. Mindemellett az Office 365 az iparágban élen járó biztonsági 

funkciókkal és 99,9%-os garantált szolgáltatási szinttel rendelkezik.  

 

További információ, regisztráció  

 

Office 365 for NGOs  

 

A Microsoft Office 365 iránt érdeklődő hazai non-profit szervezeteknek a www.civiltech.hu 

oldalon kell regisztrálniuk.  

 

A migrációra vonatkozó információk és az azt segítő erőforrások a 

http://office.microsoft.com/hu-hu oldalon találhatók. 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 november 15. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/09/14/office-365-for-

ngos/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3cgdJD4zYnz4mMk 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

