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800 milliós projekt segíti az autistákat 
 

 

Segíteni kell az autizmussal élők társadalmi elfogadását - mondta Soltész Miklós 

szociális és családügyért felelős államtitkár a 10. Nemzetközi Autizmus Kongresszus 

(Autism-Europe International Congress) "nulladik napján", szerdán Budapesten, a 

Centrál Színházban. 

 

Az államtitkár az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) és Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) által szervezett rendezvényen utalt 

arra, hogy az autisták minden percben törődést, odafigyelést igényelnek. A hivatalosan 

csütörtökön kezdődő kongresszus felhívja a figyelmet arra a hallatlan munkára, felelősségre 

és feladatra, amelyet az autizmus jelent mindannyiunk számára, valamint bizonyítja azt is, 

hogy Közép-Európában nagyszerű szakemberek és a rászorulókért tenni akaró emberek 

vannak - mondta. Soltész Miklós szerint a résztvevők a mindennapi életükben használni 

tudják az előadásokon hallottakat és a kongresszusról készülő szakmai anyagot. 

 

Az autista emberekhez nehéz közel kerülni, de csodákra képesek ha szeretettel, odafigyeléssel 

fordulunk hozzájuk - fogalmazott az államtitkár. 

 

Emlékeztetett arra, hogy a kormány az AOSZ-szal közösen 800 millió forintos projekttel 

próbálja javítani az autisták és hozzátartozóik életminőségét, valamint 1,2 milliárd forintos 

pályázatot írtak ki a megváltozott munkaképességű emberek, köztük is kiemelten az autisták 

foglalkoztatásának elősegítésére. Évről évre növekszik a kiegészítő támogatásra pályázó 

szakmai szervezetek száma - tette hozzá. 

 

Szilvásy Zsuzsanna, az autistákkal és családjaikkal foglalkozó nemzetközi szervezet, az 

Autism-Europe elnöke azt mondta, a következő négy napban Budapest az autizmus 

fővárosává válik. Jelezte, a szervezéskor arra törekedtek, hogy minél több szülő vehessen 

részt a kongresszuson. 

 

Farkas Edit, az FSZK ügyvezetőjének szavai szerint évek óta azon dolgoznak, hogy a 

magyarországi ellátórendszer minél teljesebbé és minél inkább elérhetővé váljon a családok és 

az autizmussal élők számára. Ezt szolgálja a februárban elindított, 8 pont elnevezésű projekt 

is. További segítséget jelent majd az az országos autista központ, amely 2015 áprilisában jön 

létre - mondta. 

 

Az autizmus becslések szerint a világon 67 millió, Magyarországon 100 ezer embert érint. A 

szombatig tartó kongresszuson 29 ország szakemberei ismertetik legújabb kutatási 

eredményeiket. Az Autism-Europe szervezet először tartja Közép-Európában kongresszusát, 



amelyet háromévente rendeznek meg - a szakmai eszmecserén túl - figyelemfelkeltő céllal. A 

konferenciára 73 országból 1050-en jelentkeztek. A program fővédnöke Áder János 

köztársasági elnök, a szakmai konferenciát Mária dán hercegné nyitja meg csütörtökön.  

 
forrás: stop.hu 

 
 

Vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás 
 

 

Munkahelyteremtési pályázat a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 

érdekében. 
 

Munkahelyteremtési pályázatot ír ki a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 

érdekében Emmi. A pályázásra jogosult szervezetek a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók, amelyek a munkahelyek 

rehabilitációs célú átalakítása keretében új munkahelyek teremtéséhez illetve azok 

átalakításához igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást.  

A felhasználható forrás mértéke: 620 millió forint. A támogatást az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma nyújtja, a pályázati eljárást lebonyolító szervezet a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal (NRSZH). 
 

 

A támogatás feltétele, hogy a munkáltatónál a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

havi létszáma a 30 főt elérje, vagy arányuk az összes munkavállalóhoz képest a 25 %-ot 

meghaladja. A pályázó új vagy átalakított munkahelyenként 2 240 ezer Ft támogatást 

igényelhet. 

 

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az NRSZH pályázatkezelő rendszerén 

keresztül. 

 

Benyújtási határidő 2013. október 24. 

 

A pályázati dokumentáció letölthető az NRSZH honlapjáról (www.nrszh.kormany.hu). 

Információ kérhető: a 06-1-462-6603 telefonszámon. Az elektronikus pályázatkezelő rendszer 

a https://ikr.nrszh.hu/ikr/ linken érhető el - hívta fel a figyelmet a kormány honapja. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

"Nem tudom, mi a baja, de aranyos" 
 

 

Sok autizmussal élő gyereknek és szüleiknek jelentős problémát okoz a 

viselkedésszabályozás, az agresszió, az alvászavarok, és evési problémák, amelyek 

korlátozzák lehetőségeiket a közösségekben és az integrált oktatásban. Pedig vannak 

olyan új módszerek, amelyekkel könnyebb lehet az élet. 

 

Máté hétéves volt, amikor már százas nagyságrendben összeadott kivont és szorzott, és 

viselkedése is más volt, mint a többieké. Hogy mi volt a baj, azt nem lehetett tudni, de a 

tanulmányi bizottság szegregált iskolába akarta küldeni. Anyja ezt nem hagyta, normál 



iskolába íratta, összesen négy általános iskolában fordult meg. Máté tízévesen sem írt túl 

szépen, amit az egyik tanára szóvá is tett, de a fiú úgy felelt, „minek tanuljak meg szépen írni, 

ha tíz év múlva már csak billentyűzetet használunk?”. Egy osztálykiránduláson pedig a 

tanárok pusmogása annyira zavarta, hogy nem tudott tőlük elaludni. Hiába ordibált, kaparta 

véresre az arcát, a tanárok csak csitították, jobb, ha elalszik. Idegbetegnek titulálták és azt 

javasolták, legyen a fiú magántanuló. Az anya rengeteg pszichiáterhez, pszichológushoz 

elvitte, volt, aki kényszerbetegnek, volt aki figyelemzavarosnak diagnosztizálta, de a 

kedvence ezek közül az, aki azt mondta, „nem tudom, mi a baja, de aranyos”. 

 

Máté Asperger-szindrómás, ami az autizmus egy enyhébb fajtája. Mindezt 14 éves korában 

diagnosztizálták. A fiú ezután egy gimnáziumban tanult, elvégezte a Szegedi Egyetemen a 

szociológia szakot, majd mesterképzésen vallástudományt tanult. Erdei Máté ma a 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

projektasszisztenseként dolgozik, és ha kell, akár negyedórán keresztül is beszél nemzetközi 

közönség előtt történetéről. 

 

Láthatatlanul, észrevehetetlenül 

 

Az autizmust még ma is nehéz felismerni, ahogy Máté fogalmaz, ha valaki vakon, siketen 

születik, az látható, észlelhető, és az emberek segíteni akarnak rajtuk. Az autizmus ezzel 

szemben nem egyértelmű. Az autizmus spektrumzavar ugyanis nem betegség, hanem 

genetikai eredetű, több gén együttes kombinációja okozta, változatos tüneteket produkáló 

fejlődési, idegrendszeri elváltozás. A gyerekek körülbelül egy százalékát érintheti, tünetei az 

enyhe szociális, beilleszkedési zavaroktól egészen súlyos problémákig terjednek, kezelésére 

viselkedés- és beszédterápiát használnak. A londoni egyetemen végzett kutatások szerint már 

hat hónapos csecsemőnél meg lehet becsülni egy jövőbeli autizmus kockázatát, a Harvard 

Egyetemen végzett korai kutatások pedig jó eséllyel szolgálnak arra, hogy már MRI-

vizsgálattal is kiszűrhető legyen a szindróma. 

 
 

Addig viszont marad a szülők és a köznevelési rendszer tapasztalata, észlelése. Kati lányánál 

még nincs egy éve, hogy diagnosztizálták az autizmust. Már kisgyerekkorában felfigyelt rá, 

hogy agresszívabban viselkedik a játszótéren társainál, de a különbség egyértelműen csak az 

óvodában tűnt fel. „Pánikba nem estünk, de a nehézséget az adja, jelenleg nem tudom 

megtanulni sehol, hogyan segítsek a gyerekemnek, mi az, amit jól csinálok, és mi az, amit 

nem. A szokványos vizsgálatok, akár egy iskolaérettségi, alig vesznek igénybe pár órát. 

Viszont ha a gyerek számára egy ember szimpatikus, vagy épp nem zavarja semmi, akkor a 

viselkedészavara sem jelentkezik” – meséli. 

 

Az Autisták Országos Szövetségének alelnöke szerint Magyarországon a felismert és időben 

diagnosztizált autizmus ma már könnyebben kezelhető, mint 15 éve. Persze mindez függ attól 

is, hogy a gyerek az ország melyik pontján született, vagy hogy melyik tanulmányi bizottság 

elé került. Szántó Tamás szerint viszont 15 év alatt sokat változott pozitív irányba a szülők 

hozzáállása, az internetnek köszönhetően sok a félinformáció, vagy a számukra megfelelő 

terápiákról pont azért nem szereznek elég ismeretet, mert azokat a kereső programok hátrébb 

sorolják a találati listán. 

 

Pedig a szülők nagyon is szeretnék az új technikákat megtanulni, vagy új viselkedés- és 

beszédterápiára járatni gyereküket. Erre volt jó a Budapesten rendezett 10. Nemzetközi 



Autizmus Kongresszus, amelynek nulladik napján nemzetközi szakemberek tartottak előadást 

a magyar szülőknek és tanároknak. 

 

Ha elveszel valamit, adj egy másikat 

 

Az autizmussal élő személynek és családtagjaiknak az agresszió, önsértő viselkedés, 

sztereotip beszéd, táplálkozási problémák okozzák a legnagyobb nehézséget 

mindennapjaikban. 

 

„A cél, hogy a gyerekkorban kezeljük a viselkedészavart, hogy felnőttként legyenek 

sikeresek, mert a kollégáink, a barátaink, szomszédaink lesznek” – vallja Michael D. Powers, 

a Yale Egyetem professzora, a connecticuti Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek 

Központjának vezetője. Powers és munkatársai olyan gyerekeknek segítenek, akiknek 

viselkedése kezelhetetlen, terápiájával viszont megpróbálja elérni, hogy például a 

viselkedészavaros gyerek ne agresszióval, hanem másként hívja fel magára a figyelmet. 

 

A Funkcionális Kommunikációs Tréning alapja, hogy egy helyettesítő készséget tanítson az 

autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknek. A professzor szerint mindehhez az a kulcs, 

hogy megértsük, mi a gyerek viselkedésének a célja. Naplószerűen tudnunk kell az pontos 

körülményt, hogy mikor, kivel, hol, van dühkitörése. Hiszen az egész viselkedése egy 

láncolat, ha nem éri el a célját, akkor jön a dobálás, ezért azt kell tudnunk, mi idegesíti – 

mondja. Ha ez megvan, akkor jön a második legfontosabb Powers szerint, mégpedig, hogy ha 

csökkenteni akarunk egy viselkedési formát, akkor adni kell helyette egy másikat. „Különben 

kitalál egy sajátot, de higgyék el, az nem fog senkinek sem tetszeni. A terápiának 

köszönhetően például egy fiúnál elérték, hogy először egy ’nem kérem’ kártya felmutatásával, 

majd ennek kimondásával jelezze, ha egy étel nem tetszik neki.” 

 
 

Az étel elutasítása mellett jelentős problémákat okoznak a családok életében az alvászavarok 

kezelése is. Az autizmus spektrum zavarral élők körülbelül 44 százaléka rendelkezik alvási 

nehézségekkel, szaggatottan alszanak, ami miatt mindig fáradtak. Például egy tanár 

hivatkozhat napközben arra, ha nem csinálta meg a gyerek a feladatot, hogy nem is akarta, 

pedig az oka ennek a fáradtság volt. 

 

Az első lépés ebben az esetben is, hogy kizárják az összes orvosi eredetű problémát, majd 

alvási naplót vezetnek. A connecticuti intézmény alvási és evési zavarok szakértője, Mark J. 

Palmieri szerint a legjobban az elalvás előtti megfelelő rutin kialakításával lehet ezt kezelni, 

illetve hogy el kell kerülni a napközbeni szunyókálást. 

 

Az amerikai Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek Központjában kezelték a 10 éves Mollyt is, 

akinek alvászavara mellett más viselkedészavara is volt. Elaludni csak szülei mellett volt 

hajlandó, erről semmilyen módon nem sikerült leszoktatniuk. Palmieri szerint a megfelelő 

rutin kialakításával, jutalmazó módszerrel és helyettesítő viselkedésformák kialakításával 

folyamatosan csökkent az ajtócsapkodások és a dühkitörések száma. Molly végül a saját 

ágyában aludt. Igaz, a szülők ennek annyira örültek, hogy azonnal vettek egy új ágyat a 

lánynak, amivel mindent kezdhettek elölről, hiszen a kislány szemében az nem a saját ágya 

volt. Pár hónapon belül viszont a terápiával ismét elérték, hogy a kislány alvászavarai 

megszűnjenek, és már nemcsak otthon, hanem a nagymamánál és a nyaralóban is tud pihenni. 

 
forrás: hvg.hu 

 



 

Az Emmi Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárságának közleménye 
 

 

Az ülés záródokumentuma megerősíti az ENSZ elkötelezettségét a fogyatékossággal élőket 

befogadó fejlesztések, illetve a fogyatékos személyek jogainak és alapvető szabadságainak 

előmozdítása érdekében. Ezért is támogatja a 2015-től életbe lépő ún. Globális Fejlesztési 

Agenda megerősítését a fogyatékosságüggyel, egyben kiemeli a Fogyatékos Személyek 

Jogairól szóló ENSZ egyezményt, mint fejlesztési keretet - amit Magyarország is üdvözö 
 

 

forrás: os.mti.hu 

 

 

 

Bravúros átalakítás: Pécsett van, ahol még nem indult el a tanév 
 

 

Lassan egy hónapja nem indult el a tanév Pécsett a fejlesztő iskolai foglalkozásokon 

résztvevő gyermekek számára. A tankerületi igazgató szerint megnőttek a törvényi 

előírások és épp felülvizsgálják a tanulókat, a szülők elégtelen tájékoztatásról és 

káoszról beszélnek. 

 

Egy szülő kereste meg a szerkesztőségünket még múlt héten azzal a problémával, hogy 

súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekének az iskolájában nem indult el a tanév, illetve 

még azt sem tudják, hogy lányukat hova kell majd vinniük a fejlesztő iskolai foglalkozásokra. 

Korábban az Egyetem utcában, a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat látta el ezeket a 

feladatokat, de szóltak, hogy nem ott lesz, talán az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézményben lesznek megtartva az "órák". Az előző években szeptember elején 

- ahogy a hagyományos intézményekben - rendben elindult a tanév, idén viszont már csak 

olyan információkat kaptak - a szülő állítása szerint - a BMPSZ-től, hogy majd egy hét múlva. 

És ezt hétről hétre. 
 

 

E-mailben tettük fel a kérdéseinket Páva Péternek, a Pécsi Tankerület igazgatójának, ő 

válaszában leírta, a csúszás oka, az, hogy "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 (15/2013. (II.26.) EMMI rendelet) változása okán jelentősen megnőtt, jelenleg is 

folyamatban vannak." Megnéztük a fent leírt rendeletet és a március 22-én megjelent Magyar 

Közlönyben találtunk rá, vagyis azóta lehetett tudni, mik a jelenleg hatályos előírások. 

 

Még ki kell festeni... 

 

Megkérdeztük Páva Pétertől, hogy mi az oka annak, hogy nem kapnak a szülők elégséges 

tájékoztatást? Az igazgató szerint az "érintett szülők folyamatosan kapják, egyenként a 

tájékoztatást az intézmény vezetőjétől, mert a BMPSZ megyei szakértői bizottsága minden 

tanulóra külön-külön állítja ki intézménykijelölő határozatát." Amikor ezt felvetettük az 

érintett gyermek szülőjének, akkor ezt határozottan cáfolta, és elmondta, hogy még a mai 

napig nem tudják, hogy mikor kezdődik a tanév. Annyit tudnak jelenleg, (amit a tankerület 

igazgatója is megerősített), hogy az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézményben fog elindulni a tanév. Viszont azt is megtudtuk a szülőtől, hogy a helyiségeket, 



ahol a foglalkozásokat tartanák, még ki kell festeni, mert ebben az állapotban még nem 

alkalmasak a tanításra, vagyis tovább csúszik a kezdés. Az mindenesetre bizakodásra adhat 

okot, csütörtökre már behívták, hogy beleegyezését adja ahhoz, hogy az Éltesbe fog járni a 

gyermeke. Aztán egyszer csak elindul a tanítás is.  

 
forrás: stop.hu 

 

 

 

Gájer Bálint Sobri Jóska nyomában 
 

Fergeteges együttszárnyalás a Sobri Jóska Kalandparkban október 1-én, mert ez a nap 

Yehudi Menuhin kezdeményezésre a zene világnapja. 

 

A Group’N’Swing, Magyarország első számú swing & boogie show zenekara nemcsak 

együttmuzsikálásra, hanem közös kalandozásra hívja Down-kóros és ép embertársait. Zenés 

csapatépítésre a másság elfogadásáért! 

 

A zene világnapján a közös zenélés és a játékos kalandok együtt megélése köré építi fel a 

speciális elemeket tartalmazó programját a zenekar. Barátait hívja ehhez segítségül, a Fantasy 

Art Kft. Job Mojo szervezetfejlesztő programjának trénereit, Lengyel Éva Csillát és Zsoldos 

Gézát, akik a Sobri Jóska Kalandpark által biztosított kislődi helyszínen irányítják szakmai 

szemmel a program lebonyolítását. 

 

Az emberiség a zenére évezredek óta gyógyító eszközként tekint. A sámánok énekléssel és 

testhangok használatával gyógyítottak. Dalolunk örömünkben és dalolunk bánatunkban. 

Tudományosan bizonyított tény, hogy a zenének óriási fejlesztő és terápiás hatása van, amely 

az értelmileg sérült emberek esetében még hatványozottabban jelentkezik. 

 

„A zene gyógyító ereje képes kitárni az értelmi fogyatékos gyermekek lelkének kapuit. Ezen 

tulajdonsága miatt a zene alkalmas más pedagógiai módszerek kiegészítésére, elmélyítésére, 

sőt a módszer gyakran csak általa hat. A zene minden lelket megszólít!" – írta Gisela Peters 

német zenepedagógus. A Group’N’Swing zenekar hitvallása, hogy a zene hozzájárul a 

társadalmi egyenlőtlenségek, előítéletek megszüntetéséhez. 
 

 

 

Magukénak vallják Jean Vanier filozófiáját: „Megosztott, gyakran kemény világunkban a 

sérült ember rávezet minket a bizalom, az egyszerűség, a szeretet és az egység útjára." A 

kalandos nap résztvevőinek a közös zenei alkotás és az érzelmi intelligenciát fejlesztő 

csatépítő játékokkal igazi, egymásra figyelő interaktív játékban lesz részük, amelyben 

mindenki találkozik a „mássággal", hiszen a fogyatékossággal élő embereknek mi 

egészségesek vagyunk mások. 

 

Fogyatékosság helyett képességek! – vallja a Down Alapítvány. A nyitottság és az integráció 

alapvető elv a munkájukban, amely azt jelenti, hogy a sérült ember élete, a rá vonatkozó 

normák és életfeltételek legyenek azonosak, amennyire csak lehetséges, azonosak az adott 

kultúrában szokásosakkal. A fogyatékosság helyett a képességek hangsúlyozása katalizálhatja 

az integrációt, az elfogadást. A tőlük érkezők ezen a napon megmutatják, mit tudnak: 

hastáncos csoportjuk tagjai táncolnak, a Parafónia együttes tagjai színkotta alapján együtt 

zenélnek, a többiek pedig együtt énekelnek a Group’N’ Swing tagjaival. 



 

Heinrich Ullrich német gyógypedagógus szembeszállt azzal az elterjedt véleménnyel, 

miszerint „az értelmi fogyatékosok nem képesek dallamhangszeren játszani" Kidolgozott egy 

olyan módszert, amely nem igényel komplex gondolkodásmódot, sőt még a színek nevének 

ismeretét sem, csak a színek azonosításának képességét. Speciális színes kottarendszerével és 

az ehhez tartozó hangszercsaláddal bebizonyította, hogy a fenti elhamarkodott vélemény csak 

azért terjedt el, mert a hagyományos kottarendszer megtanulása valóban nagyon bonyolult 

feladat az értelmileg sérültek számára. (Érdemes itt megjegyezni, hogy az úgynevezett ép 

társadalomnak is csak elenyészően kis százaléka tanulja meg a kottából való hangszeres 

játékot.) 

 

Az örömzenélésben részt vesznek a környező települések zenét tanuló diákjai (Ajka, Kislőd, 

Herend). A közös muzsikálást a Group’N’Swing zenekar vezetésével zajlik majd. Ők a 

színpadon is mindig arra törekszenek, hogy igazi bulihangulatot teremtsenek. Kifejezetten 

táncparkettre szánt, boogie-s lüktetésű, de swinges, big bandes hangulatot idéző 

szerzeményeikkel és a stílushoz passzoló karakteres imidzsükkel vívták ki a szakma és a 

közönség elismerését. 2010 októberében jelent meg debütáló lemezük, a „Swing amíg élek", 

második nagylemezük, a „Botrány" idén Fonogram-díjas lett az Év Szórakoztató Zenei 

Albuma kategóriában. A zenekar énekese Gájer Bálint 2013-ban második helyen végzett a 

The Voice tehetségkutatóban. Szeptember elsején nagysikerű koncertet adta a MÜPA-ban. 

 

A tíztagú zenekar nagy izgalommal készül a kalandos napra, hogy reményeik szerint 

bebizonyosodjék, hogy a zene az a híd, amely összeköt minket – épeket és fogyatékosokat 

egyaránt! 

 

A program, helyszíne: Kislőd, Sobri Jóska Kalandpark 

Időpontja: 2013. október 1. 11.00 – 16.00 óra 

11.00 – 13.00 Közös zenélés, tánc, kreatív együttlét 

13.00 – 14.00 Ebéd 

14. 00 – 16.00 Közös élményszerzés, csapatépítés a kalandparkban 

 

„Ne próbáljuk a zenét értelmünkkel megérteni! Még csak a szívünkkel se próbáljuk érezni! 

Csak engedjük spontán módon a Zene-madarat Szív-égboltunkon repülni! Mialatt repül, 

feltétlenül fel fogja nekünk tárni, amije van, és ami ő. Amije van, az a halhatatlanság üzenete, 

és ami ő, az az örökkévalóság folyosója." (Sri Chimnoy) 

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Ki nem él vele, lelki 

vérszegénységben él és hal. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be." 

(Kodály Zoltán) 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

Így tanítják a KRESZ-t a rendőrök a mozgássérült gyerekeknek Győrben 

                     
A kisalfold.hu is belelesett abba a tanórába, ahol mozgássérült gyerekeknek mutatta 

meg a biztonságos közlekedést a rendőrség. Videós riport.                   

 



A Konduktív program keretében a győri Fekete István Általános Iskolában tanóra keretében 

folytatódott az a programsorozat, mely során a mozgássérült gyermekek részére KRESZ 

oktatást tartott egy rendőr kolléga egy pedagógus. 

 

A "Közlekedési ismeretek" előadássorozatot a Győri Rendőrkapitányság baleset-megelőzési 

bizottságának titkára Gerendai Sándorné r. őrnagy és a Fekete István Általános Iskola 

Konduktív Csoportjának vezetője Molnár Józsefné indította útjára két évvel ezelőtt. 

 

A programot tizennégy, 7-14 év közötti tanuló kezdte el; a gyerekek a mai napig érdeklődve 

hallgatják a hasznos tanácsokat. 

 

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/igy_tanitjak_a_kresz-

t_a_rendorok_a_mozgasserult_gyerekeknek_gyorben_-_video/2350790/ 

 
forrás: kisalfolg.hu 

 

 

Kísérője hátán volt kénytelen vonatra szállni a mozgássérült utas 

 
„A kellemetlenségek forrása alapvetően az utazási szándék megfelelő bejelentésének 

elmaradása volt” – állapította meg a MÁV, miután két hónap elteltével lezárta a 

vizsgálatot a kelenföldi állomáson a peron és a vonatkerekek közé esett siófoki 

mozgáskorlátozott, kerekesszékes hölgy ügyében 

 
Ahogyan korábban megírtuk, kerekesszékes siófoki olvasónk és kísérője Siófokról Miskolcra 

akart utazni vonattal, a siófoki állomáson azonban nem sikerült korrekt információhoz jutniuk 

a mozgássérült-emelő igényléséről. Ennek híján szálltak fel a vonatra, majd átszálláskor a 

hölgy, akinek a egyik lába hiányzik, egy lábbal próbált leugrálni, de az alsó lépcsőről a peron 

és a vonat közé esett a kerekekhez.  

 

Az esés közben a karja fennakadt és megsérült. A következő vonatnál kísérő barátnője inkább 

a peron és az alsó lépcső közötti résbe feküdt a földre, hogy a hátán keresztül feljuthasson a 

vonatra. A miskolci vonaton a kalauz azonnal telefont ragadott és odaszólt Miskolcra, hogy 

mire beér a vonat, legyen ott emelő és segítség. Így is történt. Visszaérkezve Siófokon panaszt 

szerettek volna tenni, de nem segítettek nekik ebben a vasutasok, ők meg vita helyett inkább a 

kórház felé vették az irányt. 

 

„Megállapítottuk, hogy Siófok állomáson az utazás napját megelőzően a forgalmi szolgálatnál 

sajnálatosan nem történt bejelentés; az érintett utasok részéről a jelzett központi 

elérhetőségeken sem regisztráltunk bejelentést – áll a MÁV lapunknak küldött válaszában az 

ügy lezárult vizsgálatával kapcsolatban. – Bejelentés hiányában az emelő berendezést a 

felszállási állomáson már nem állt módunkban biztosítani. Mind a forgalmi szolgálattevő, 

mind a jegyvizsgáló megpróbáltak más járatot és eljutási lehetőséget ajánlani az utasnak, 

amelyeket elutasított. Közölte a vonatszemélyzettel, hogy korlátozottan, egy lábon is tud 

közlekedni. Az utas azt is közölte, hogy Kelenföldön kíván leszállni. A jegyvizsgáló 

tájékoztatta arról, hogy ez nem lehetséges, mivel a peront el sem tudja hagyni lift és segítő 

személyzet hiányában. Tekintettel arra, hogy Kelenföld állomáson nem tudtunk 

emelőszerkezetet biztosítani és az utas ennek ellenére vállalta az önálló leszállást a vonatról, a 

sajnálatos baleset ennek kapcsán következett be. A Miskolc állomáson zökkenőmentesen 



történt leszállás bizonyítja, hogy elegendő volt a jegyvizsgáló intézkedése és munkatársaink a 

bejelentést követően operatívan, készséggel megszervezték az utas fogadását és a 

segítségnyújtást.” 

 

A panaszos utas a mai napig nem tette meg bejelentését, panaszát – hangsúlyozza a 

vasúttársaság, ezért „a jogszabályban meghatározott ügyintézési folyamatokra nem kerülhetett 

sor. Sajnálatunkat fejezzük ki és továbbra is javasoljuk, hogy az érintett utasunk bizalommal 

forduljon társaságunk ügyfélszolgálatához a szükséges dokumentumok csatolásával 

(menetjegy, pótjegy, jegyzőkönyv, ambuláns lap, egyéb orvosi igazolás) az érdemi vizsgálat 

és az ügy megnyugtató lezárása érdekében.” 

 

Idő közben – bár a MÁV „végzett” –, a siófoki panaszos hölgy a vasúttársaság beperlését 

fontolgatja, cikkünk nyomán pedig a rendőrség nyomozást indított foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával ismertetlen tettes ellen. 

 
forrás: sonline.hu 

 

 

Ezt a Pető Intézetben kellett volna elmondja a jobban teljesítő fideszes 

 
A Fidesz szerint a mostani kormány a fogyatékossággal élő emberek támogatásában is 

jobban teljesít a korábbiaknál. 

 
Tapolczai Gergely fideszes országgyűlési képviselő szerdai sajtótájékoztatóján - jeltolmács 

közreműködésével - emlékeztetett, hogy szerda délelőtt Budapesten megkezdődött a 10. 

Nemzetközi Autizmus Kongresszus, és nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a szervezők 

éppen a magyar fővárost választották helyszínül 

 
Szerinte a tanácskozást jókor és jó helyen tartják, ugyanis "a magyar politikai kultúrában a 

baloldal átlépett egy határt", hiszen az elmúlt húsz évben nem fordult elő olyan, hogy egy 

politikai kampányban felhasználták volna a fogyatékossággal élőket. A bukott baloldal 

azonban az emberiesség határait is átlépi, holott valójában nem is a mozgássérült gyermekek 

speciális oktatását végző Pető Intézetért vagy általában a fogyatékossággal élőkért aggódnak, 

hanem a szavazatokért - fogalmazott Tapolczai Gergely, utalva az intézet finanszírozása 

körüli vitákra. 

 

Ám a fogyatékossággal élőket nem lehet megvezetni, ők pontosan tudják, hogy akik valóban 

segíteni akarnak, azok csendesek, és teszik a dolgukat - jelentette ki. 

 

A fideszes politikus szerint a jelenlegi kormány jó úton jár, hiszen például az Új Széchenyi 

Tervben idén kétmilliárd forintot különítettek el az autizmussal élők támogatására, amiből 1,2 

milliárdot az autisták foglalkoztatásának segítésére fordítottak, 800 millió forintot pedig az 

életminőségüket javító programokra. 

 

Emellett megemelték az Autisták Országos Szövetségének támogatását, ahogyan az 

autizmussal élőkkel foglalkozó civil szervezetekét is három év alatt 75 millió forinttal - 

sorolta az eredményeket. 

 
forrás: stop.hu 



Sportkóstoló MERI-nap Miskolcon 

 

A mozgáskorlátozottak megismerhetik a régiójukban elérhető sportolási 

lehetőségeket. 

 

 

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Magyar Paralimpiai 

Bizottság és a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete a Regionális 

MERI Napok keretében 2013. szeptember 28-án (szombaton) 10.00 órától sportkóstoló 

rendezvényt tart Miskolcon, a Városi Szabadidőközpont-Generali Arénában(Görgey A. 

u. 19.) 

 

A sportnapon az érdeklődők több más sportág mellett kipróbálhatják a kerekesszékes 

kosárlabdát, -teniszt, és -tollaslabdát, a vívást és az íjászatot. A szinte minden mozgássérült 

által űzhető népszerű labdajátékot, a bocciát Gyurkota József bronzérmes paralimpikon 

mutatja be. A Regionális MERI napokat a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége (MEOSZ) és a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) a nagy sikerű MERI 

sportnapok mintájára szervezi meg az idén ősszel hat nagyvárosban. 

 

A „sportkóstolgató" rendezvények célja, hogy a mozgáskorlátozott emberek megismerhessék 

a régiójukban elérhető sportolási lehetőségeket és kedvet kapjanak a mozgáshoz, a rendszeres 

sportoláshoz. A programsorozatot az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatja. 

 

A miskolci sportnapot követően október 5-én Kaposváron, 12-én Nyíregyházán, 19-én pedig 

Szegeden várják a szervezők az érdeklődőket. A program koordinátora Dani Gyöngyi 

többszörös ezüstérmes paralimpikon vívó, a MEOSZ munkatársa. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

A baloldalra kente az államtitkár a szilvásváradi fogyatékosok ügyét 

 
„A szocialista emberképbe nem fért bele a fogyatékosság" – jelentette ki Soltész Miklós a 

sérült gyermekek napján a fővárosi állatkertben tartott rendezvényen. 

 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint ezzel magyarázható, hogy 

Szilvásváradon az önkormányzat egyhangúan elutasította az úgynevezett kitagolási 

programot, amely keretében a Heves megyei településen kapna otthont a Bélapátfalvai Idősek 

és Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézményének negyven lakója. 

 

Soltész szerint a baloldal próbál zavart kelteni, politikai hasznot akar húzni a sérült emberek 

ügyéből, pedig éppen az ő tehetetlenségüknek a következménye, hogy sokáig ki sem lehetett 

írni azt pályázatot, amely nyomán a mostani terv egymilliárd forintból megvalósulhat. 



 

Baloldalon a fideszes képviselők 

Bár Soltész a baloldali riogatásról beszélt, a szilvásváradi önkormányzati testület mind a hat 

tagja egyhangúlag utasította el a tervet, így az öt független mellett ellene szólalt fel a fideszes 

képviselő is. Ellenezte azt Szilvásvárad fideszes országgyűlési képviselője, Horváth László is. 

 
Soltész szerint a – baloldaltól eredő – elutasítás téves megítélésből táplálkozik, hiszen a sérült 

emberek befogadásával, a számukra létrehozott lakóotthonok megteremtésével a helyi 

közösségek is nyerhetnek, a fogyatékossággal élők valóban értékes tagjai lehetnek a 

társadalomnak, és még az idegenforgalom is építhet rájuk. Már több helyen alakítottak ki őket 

segítő szállodát vagy olyan éttermeket, ahol ők is dolgozni tudnak – közölte a szociális és 

családügyért felelős államtitkár, utalva arra, hogy a helyiek korábban épp arra hivatkozva 

keltek ki a terv ellen, hogy az kedvezőtlenül hathat a turizmusra. 

 

A súlyos betegeket nem tagolják ki 

Soltész hangsúlyozta, hogy a helyieknek nincs okuk az aggodalomra, hiszen csak az enyhén 

sérült fogyatékosok költözhetnek ki a lakóotthonokba, a súlyosabb állapotban lévők továbbra 

is az intézményi központokban maradnak. 

 

Emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban 5,9 milliárd forint keretösszegű pályázatot írt ki 

a régi, rossz állapotú intézmények kiváltására, ennek köszönhetően kerülhetnek ki a 

társadalomba az együttélésre alkalmas sérült emberek. Jelezte: hat nagyon régi intézmény 

kiváltásával több százan végre normálisabb környezetbe, 3, 4 vagy 12 személyes 

lakóotthonokba költözhetnek. 

 

A Pető sem zár be 

Riogatásnak és hazugságnak nevezte azokat az állításokat is, amelyek szerint a kormány be 

akarná zárni a mozgássérült gyerekek speciális oktatását végző Pető Intézetet. Közölte, ez 

azért hazugság, mert éppen hogy több pénzt, támogatást kap az intézmény, mint korábban. 

 

Megjegyezte, hogy épp a korábbi kormány idején zárták be az Országos Pszichiátriai és 

Addiktológiai Intézetet, ahonnan pszichiátriai sérült emberek kerültek az utcára, és az előző 

kabinet a felelős azért is, hogy bezárták a Svábhegyi gyermekintézetet is, ahol több ezer 

gyereket kezeltek és gyógyítottak évente. 

 
forrás: index.hu 

 

 

Küzdjünk együtt! 

 
A betegség az ízületek pusztulását okozva tartós rokkantsághoz vezethet, jelentősen 

rontja az életminőséget, és a munka-képesség elvesztését okozhatja. Megfelelő 

kezeléséhez fontos a betegek felvilágosítása, hogy megértsék betegségük természetét, 

elfogadják a kezelést, részt vegyenek az utánkövetésben a maximális állapotjavulás 

érdekében. 

 

 

A rheumatoid arthritis (RA = sokízületi gyulladás) egy krónikus, autoimmun eredetű, 

elsősorban a kéz és a láb ízületeit érintő sokízületi gyulladásos megbetegedés. A gyulladásos 



fájdalom és az ízületi mozgás korlátozottsága mellett hosszú távon az ízületeket alkotó csont 

és porc nagyfokú károsodásához vezethet, ezáltal súlyos mozgáskorlátozottságot, 

rokkantságot okozva. A betegség döntően a kéz deformációját és funkcióvesztését 

eredményezi. Elsősorban nőknél jelentkezik, és a felnőtt lakosság 0,5-1 százalékát érintve 

viszonylag gyakori megbetegedésnek számít.  

 

Gyakorisága és a potenciális súlyos mozgáskorlátozottság kialakulásának lehetősége miatt 

népegészségügyi szempontból is nagyon fontos, mindezek mellett a munkaképesség 

elvesztésével együtt jelentős gazdasági vonatkozásai is vannak. Bármilyen furcsán is hangzik, 

de a kezelés egyik legfontosabb alappillére az, hogy a páciens tisztában legyen betegsége 

súlyával, a kezelés fontosságával, a szakorvosi ellátás szükségességével, a kezelési tervvel és 

az elérendő célokkal. 

 

Az idén egy nagy nemzetközi felmérés keretében értékelték az RA-s betegek tájékozottsági 

szintjét, illetve a betegséghez való hozzáállásukat. Ebben a felmérésben Magyarország 270 

páciens bevonásával vett részt. 

 

 
 

 
A megkérdezettek többsége az alacsony keresetűek közé tartozott, középfokú végzettséggel 

57, felsőfokúval 38 százalékuk rendelkezett. A betegek közel fele dolgozott csak rész- vagy 

teljes munkaidőben, a másik fele nyugdíjas/rokkantnyugdíjas. A felmérés alapján a 

betegséggel kapcsolatban szinte az összes páciens támaszkodik valamilyen információforrásra 

– elsősorban egészségügyi szakemberekre, de nagy számban más RA-s betegekre és érdek-

képviseleti szervezetekre is –, mert véleményük szerint a jó kezelés előfeltétele a kór 

megértése. Ennek ellenére 60 százalékuk tévesen azt gondolja, hogy a fájdalom megszűnése 

egyértelműen a betegség megfelelő kezelését jelenti, és csak 40 százalékuk tudja, hogy az 

ízületi károsodás nem visszafordítható.  

 



A felmérés szerint a rendszeresen ellenőrzött páciensek (80 százalék) nagyobb arányban adtak 

helyes választ a kór lefolyásával kapcsolatban, miszerint az RA egy súlyos, progresszív 

megbetegedés, és tartós rokkantsághoz vezethet. Több mint felük rendszeresen látogatja az 

egészségügyi szolgáltatókat, de csak 40 százalékuk mondja, hogy jól kezelik betegségét, 83 

százalékuk szerint a gondozás fontos pontja az ízületi károsodás megállítása. Kilencven 

százalékuk egyetért a kezelési terv fontosságával, de bevallásuk szerint csak 30 százaléknak 

van ilyen, az orvosával együtt kialakított koncepciója.  

 

Akinek van, azok 80 százaléka mondja, hogy a terv tartalmazza a további ízületi károsodás 

megelőzését. Minden beteg tanul más RA-s tapasztalataiból, 20 százalékuk tagja valamilyen 

betegszervezetnek, akár online formában is. Nagy többségük hiszi, hogy a kívülállók nem 

tudják azt, milyen ezzel a betegséggel élni. De csak 50 százalékuk ért egyet azzal, hogy 

könnyebb lenne, ha a szeretteik szimpatizálnának velük. Egyharmaduk szerint a betegség 

negatívan befolyásolja az életük valamely területét, illetve munkájukra is hatással van, ennek 

ellenére „csupán” 31 százalékuk aggódik. 

 

A felmérés eredményei alapján a betegek nagy része jól tájékozott, és ezt fontosnak is tartja, 

de a maximális terápiás eredmény elérése céljából itthon is szükség van a betegoktatás 

kiterjesztésére, mivel a jobban informált páciens kezelési eredményei jobbak, és így a 

ráfordított források is jobban hasznosulnak. 

 

A szerző az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet reumatológus szakorvosa 

 
forrás: figyelo.hu 

 

 

 

A magyarok közel harmada kap nyugdíjat 

 
Átlagosan Budapesten kapják a legtöbb nyugdíjat az idősek, míg az ország keleti 

részében többen kapnak rokkantsági ellátást. A nyugdíjakra tavaly 3350 milliárd 

forintot, a GDP 11,8 százalékát kellett költeni. 

 
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2013 januárjában 2 millió 869 ezer fő részére 

összesen közel 288,4 milliárd forint nyugdíjat, ellátást, járadékot és egyéb járandóságot 

fizetett ki – derül ki a KSH legutóbbi kiadványából. Az ellátottak a népesség 29 százalékát 

tették ki, számuk 1,7 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miközben a 

folyósított ellátásokra együttesen fordított összeg 6,1 százalékkal nőtt, az egy ellátottra jutó 

átlaguk pedig 8,0 százalékkal emelkedett. 

 

Pest megyében van a legkevesebb nyugdíjas (a népesség negyede), ugyanakkor Békés és 

Tolna megye lakosságának egyharmada részesül valamilyen nyugellátásban, járadékban. 

 

Az ellátottak csaknem hét tizede öregségi nyugdíjas. 2013 januárjában 2 millió 128 főnek 

folyósítottak ilyen címen nyugdíjat, ez az egy évvel korábbihoz képest 2,1 százalékkal több. 

Az öregségi nyugdíjasok hat tizede nő, 95 százalékuk korbetöltött öregségi nyugdíjas, 4,5 

százalékuk (90 ezer nő) 40 év jogosultsági idő alapján szerzett jogot az ellátásra. A 

fennmaradó hányad (közel 12 ezer fő) 1955 előtt született és fegyveres állományban 



dolgozott, így korhatár alatti öregségi nyugdíjban részesül. A legdinamikusabban a 40 év 

jogosultsági idővel rendelkező nők csoportja nőtt egy év alatt. 

 
Az összes ellátott 15 százaléka (444 ezer fő) megváltozott munkaképességűeknek járó ellátást 

kapott. A korhatár alatti rokkantsági ellátottak száma megközelítette a 210 ezer főt, a 

korbetöltötté vált rokkantsági ellátásban részesülők száma pedig a 41 ezret. Rehabilitációs 

ellátásban közel 180 ezer ember részesült, számuk 7,4 százalékkal csökkent egy év alatt. Ők a 

kevésbé súlyos károsodással élők (III. kategória) és 57 évesnél fiatalabbak. A rehabilitációs 

járadékosok száma a felére, 13 ezer főre csökkent, ez az ellátás ugyanis újonnan már nem 

megállapítható. 

 

Életkoron alapuló ellátásban csaknem 160 ezer lakos részesült, az összes ellátott 5,6 

százaléka. Számuk egy év alatt 21 százalékkal csökkent, 2013 elején 125 ezren kaptak 

korhatár előtti ellátást. Az özvegyi és szülői nyugdíjban főellátásként részesülők száma (108 

ezer fő) az összes ellátott 3,8 százalékát jelentette, és az özvegyi nyugdíjasok 95 százaléka nő. 

Árvaellátásban 2013 januárjában 88 ezer fő részesült, 6,3 százalékkal kevesebb, mint egy 

évvel korábban. Az ellátottak fennmaradó 2,4 százaléka (69 ezer fő) egyéb (mezőgazdasági 

szövetkezeti, baleseti, házastársi, rokkantsági stb.) járadékot vett igénybe. 

 

Budapesten, illetve az ország nyugati és középső térségében magasabb az öregségi, illetve 

alacsonyabb a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban részesülők aránya. Az 

ország keleti részén (különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében) az ellátotti körnek alig 

több mint felét teszik ki az öregségi nyugdíjasok, miközben az átlagnál jóval magasabb az 

egészségi állapot romlása miatti igénybe vevők aránya. 

 

Magyarországon a népesség öregedése egyre gyorsul. 2013 elején a lakosság 24 százaléka, 2 

millió 364 ezer fő volt legalább 60 éves. 2000 és 2013 között a 60 éves és idősebb népesség 

száma 390 ezer fővel nőtt, a lakosságon belüli arányuk a több mint egy évtized alatt 

összességében 4,2 százalékponttal emelkedett. 

 

Magyarországon 2012-ben nyugdíjakra és egyéb ellátásokra összesen 3350 milliárd forintot 

fizettek ki, a GDP mintegy 11,8 százalékát. Éves átlagban ebből az összegből 2 millió 890 

ezer fő ellátását fedezték. Az ellátások összkiadásai 2011-hez képest 5,4 százalékkal (mintegy 

172 milliárd forinttal) emelkedtek, miközben az ellátotti létszám mindössze 0,4 százalékkal 

(11 ezer fővel) csökkent. 

 

Magyarországon a 2013. januári, törvényileg meghatározott emelés (5,2 százalék) után egy 

főnek átlagosan 100 533 forint nyugdíjat és egyéb ellátást folyósítottak. A férfiak átlagosan 

109 953 forintot, a nők ennél több mint 15 ezer forinttal kevesebbet (94 339 forintot) kaptak 

 

Az egy ellátottra jutó nyugdíjak és egyéb ellátások átlagösszege több mint 125 ezer forinttal 

Budapesten volt a legmagasabb, de Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, 

Fejér és Pest megyékben is meghaladta a 100 ezer forintot. Ezzel szemben Szabolcs-Szatmár-

Bereg, Békés és Bács-Kiskun megyékben az átlagos összeg nem érte el a 90 ezer forintot. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

 



Rokkantak a pécsi rendőrök? 

 

 
 
Olvasónk nem volt rest és lefotózta a rendőrautót a rokkantparkolóban. Levelét szószerint 

közöljük. 

 

“Nem volt rossz idő szeptember 21-én, így hát kedvem szottyant vásárolgatni szombat reggel. 

El is indultam nem rokkantosított kocsimmal vásárolni. A bevásárlóközpontnál nem 

rokkantaknak fenntartott helyre álltam be, mert ugyebár nem vagyok rokkant, meg bunkó – 

bocs, de ez kábé ennyi. 

 

No lám, veszem észre, vannak viszont rokkantak, így nekik fontos, hogy 3 méterrel közelebb 

álljanak a bejárathoz, ne kelljen iszonyatosan sokat menni. Nyilván súlyos betegségükben 

kellett elfoglalni a helyet, így pontosan nekik szólt a rokkantaknak fenntartott hely. Ja, persze 

nulla villogó – mert már hallom a kifogást, hogy ők intézkedni mentek… 

 

És most már világosan már értem, hogy miért kellenek a táblák, méghozzá azért, hogy a 

rokkantaknak is legyen helyük. 

 

Tehát rendben van minden rendesen rokkantként rokkanva rendőrautóval.” 

 
forrás: pecsma.hu 

 

 

 

Magyarország és a magyar Kormány továbbra is elkötelezett a fogyatékossággal 

élők helyzetének javítása mellett 

 
Az ENSZ Közgyűlésének 68. ülésszakának fogyatékosügy és fejlesztés témában tartott 

magas szintű ülése rögzítette, hogy a világ fogyatékos személyei - a világ népességének 

közel 15%-a, csaknem 1 milliárd ember - életminőségének javítása minden fejlesztési 

területen kiemelt és körültekintően meghatározott feladat kell, hogy legyen. 

 
Az ülésen a magyar delegációt Fülöp Attila, az EMMI család- és esélyteremtési politikáért 

felelős helyettes államtitkára és dr. Kósa Ádám, a Fidesz európai parlamenti képviselője 

alkotta. Elhangzott: Magyarország - amely elsőként ratifikálta a világon a fogyatékos 



személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt (CRPD) és az azt kiegészítő jegyzőkönyvet 

egyszerre - kiemelten elkötelezett a fogyatékossággal élő személyek életkörülményeinek 

javítása érdekében. Hazánkban sikeres az oktatás, a lakhatás, az akadálymentesítés és a 

foglalkoztatási feltételek elősegítése is. Külön elismerés Magyarország fogyatékosügyi 

politikáját illetően, hogy a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 

végrehajtását ellenőrző bizottságba tavaly harmadik alkalommal választottak be - kiemelten 

magas támogatottsággal - egy magyar szakértőt, dr. Lovászy Lászlót. 

 

Az ülés záródokumentuma megerősíti az ENSZ elkötelezettségét a fogyatékossággal élőket 

befogadó fejlesztések, illetve a fogyatékos személyek jogainak és alapvető szabadságainak 

előmozdítása érdekében. Ezért is támogatja a 2015-től életbe lépő ún. Globális Fejlesztési 

Agenda megerősítését a fogyatékosságüggyel, egyben kiemeli a Fogyatékos Személyek 

Jogairól szóló ENSZ egyezményt, mint fejlesztési keretet - amit Magyarország is üdvözöl. 

 
forras: kormany.hu 
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-HÍREK- 

 

 

Az igazi társ: a segítőkutya  

 
A látássérült embereket odaadóan segítő hűséges négylábúakról, a vakvezető kutyákról már 

szinte mindenki hallott, azonban azt már kevesebben tudják, hogy nemcsak a látássérültek 

kaphatnak a számukra speciálisan kiképzett segítőkutyát. 

Magyarországon jelenleg a vakvezető kutyák képzése mellett foglalkoznak mozgássérült-

segítő, hallássérült-segítő, illetve epilepsziás rohamjelző kutyák képzésével is. Alábbi cikkünk 

a segítő kutyák különböző típusainak a tevékenységét mutatja be röviden.  

 

Vakvezető kutya  

 

Magyarországon a vakvezető kutya-képzés története nyúlik vissza a legkorábbra: az első 

vakvezető kutyák képzésével foglalkozó iskola 1976-ban nyitotta meg a kapuit Csepelen.  

 

A vakvezető kutya látássérült gazdáját a közlekedésben segíti: megállással jelzi a fel-, illetve 

a lelépőket, kikerüli az útközben felbukkanó tereptárgyakat (oszlopot, telefonfülkét, 

hirdetőtáblát stb.), kikerüli az embereket, kérésre tud zebrát, ajtót, lépcsőt, ülőhelyet, és járdát 

keresni. Megtanulta, hogy csak olyan helyen közlekedhet gazdájával, ahol mindketten 

elférnek, így például egy lezárt sorompó előtt a kutya megáll, annak ellenére, hogy ő átférne 

az akadály alatt, valamint az emberek kerülgetését is úgy kell megoldania, hogy egyikük se 

ütközzön a szembejövőkkel.  

 

A vakvezető kutyával való közlekedés csapatmunka: az útvonalat a gazdának kell ismernie, ő 

irányítja a különböző vezényszavakkal a kutyát, a kutya pedig az útközben felmerülő 

akadályok jelzésében, kerülésében, zebrák, ajtók megtalálásában tud segíteni. A piros, illetve 

a zöld szín megkülönböztetésére azonban nem képes, így jelzőlámpás átkelőnél nagy 

segítséget jelent, ha szólunk a vakvezető kutyával közlekedő személynek, amikor zöldre 

váltott a lámpa.  

 

Mozgássérült-segítő kutya  

 

A mozgássérült embereknek gyakran apró, hétköznapi feladatokban is szükségük van mások 

segítségére. Egy mozgássérült-segítő kutya számos területen megkönnyíti gazdája életét, így 

lényegesen kevesebbszer kell másoktól segítséget kérni. Egy ilyen speciálisan képzett kutya 

segít felvenni a leesett tárgyakat (pénzérmét, kulcsot stb.), a kilincsre rögzített zsinór 

segítségével ki tudja nyitni az ajtót, és az orrával vagy mancsával be is tudja csukni azt, az 

orra vagy a mancsa segítségével fel-, illetve le tudja kapcsolni a villanyt, segít a zokni, a 

kesztyű, a pulóver lehúzásában, és kérésre behozza a különböző tárgyakat (pl. papucsot, 

távirányítót).  



 

Hallássérült-segítő kutya  

 

Magyarországon a hallássérült-segítő kutyák száma még igen csekély, ugyanis csak 3-4 éve 

kezdődött meg az országban a hangjelző kutyák képzése. Ezek a kutyák bökéssel �szólnak� 

gazdájuknak, ha észlelnek egy, a gazda számára fontos hangot, majd odavezetik őket a hang 

forrásához. Jelzik, ha kopogtak az ajtón, megszólalt a csengő vagy a telefon. Felkeltik a 

gazdájukat, ha megszólalt az ébresztőóra, de figyelmeztetik gazdájukat a főzőóra, vagy a 

tűzjelző megszólalásakor is. Sőt akkor is szólnak, ha valaki gazdájukat a nevükön szólítja, és 

ezt ő nem veszi észre, mert mondjuk háttal áll az illetőnek. A vakvezető kutyával és a 

mozgássérült-segítő kutyával ellentétben a hangjelző kutya sosem parancsra dolgozik, neki a 

megtanult hangok észlelését követően, önállóan kell kezdeményeznie a feladatot.  

 

Rohamjelző kutyák  

 

A rohamjelző kutyák a váratlanul bekövetkező rohamok (epilepszia) előrejelzésében, illetve a 

rohamok alatti segítségnyújtásban vannak gazdájuk segítségére. Ezeknél a kutyáknál 

különösen fontos a nagyon erős kötődés kialakítása, ugyanis az erős kötődésnek köszönhetően 

érzik meg a gazdájuk viselkedésében bekövetkezett, mások által észrevehetetlen változásokat, 

amelyek a közelgő roham bekövetkezését jelzik. Így a többi segítőkutya-típussal ellentétben 

ezek a kutyák van, hogy már kölyökkorban a gazdájukhoz kerülnek, de csak felnőtt korban a 

gazdához kerülő kutya és gazdája között is kialakulhat ez a nagyfokú kötődés. A kutya a 

roham előtt nyugtalanul kezd viselkedni, majd roham közben gazdája valamely testrészét (pl. 

arcát, kezét, fülét) nyalogatja, míg el nem múlik a roham. A rohamjelző kutyáknak 

köszönhetően a gazda a roham előtt biztonságba tudja magát helyezni, így nem áll fent annak 

a veszélye, hogy pl. úttesten való áthaladás közben lesz rosszul, illetve a kutya segítségének 

köszönhetően rövidülhetnek a gazda rohamai.  

 

Lelki segítség  

 

A segítőkutyák által nyújtott lelki segítség legalább ugyanolyan fontos a gazda életében, mint 

a speciális képzés során elsajátított feladatok megoldása. A kutya jelenléte pozitív hatással 

van a gazda hangulatára, az állat simogatása nyugtató, stresszoldó hatású. A kutya 

segítségének köszönhetően csökken a fogyatékos személy kiszolgáltatottság érzése, nő az 

önbizalma, bátorsága. Sokat jelent, hogy a kutya minden jó és rossz tulajdonságával, és a 

fogyatékosságával együtt elfogadja, szereti őt, és mindig mellette áll.  

 

A kutya egy hidat képez a fogyatékos és az ép ember között: az utcán sétálva a járókelők nem 

kapják el zavartan tekintetüket egy fehérbottal közlekedő vagy egy kerekes székes ember 

láttán, hanem rámosolyognak, sőt gyakran szóba is elegyednek vele. Kérdezgetik a kutyáról, 

és mindeközben észrevétlenül, pillanatok alatt leomlik a - sok esetben sajnos még mindig elég 

- �masszív fal� a két ember között, hamarabb megszűnhetnek az előítéletek, valamint az 

eddigi szorongás egy fogyatékos ember láttán.  

 

A cikket Varga Nóra írta, hűséges segítője, Dani társaságában. 
 
forrás:  Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

  

 



 -RENDEZVÉNYEK-  

 

Észak Magyarországi régió I. Regionális MERI napja Miskolcon 
 

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Hozzátok, hogy a szeptember 28.-án megrendezésre 

kerülő, egyesületünk által szervezett MERI sportnapon vegyetek részt, és lehetőségetekhez 

hozzatok magatokkal olyan emberkéket, akik érdeklődést mutatnak ilyen irányban. 

Számunkra fontos lenne hogy minél több résztvevője legyen ennek a rendezvénynek, már 

csak azért is,  

 

mert a jövőre nézve, talán megyénkbe is több pénz juthatna fogyatékos sportra, így 

felpezsdítve a régi  

 

szép időket, mikor még több egyesületen belül is jó kis sportélet zajlott.  

 

Természetesen számunkra pedig azért fontos a minél nagyobb számú megjelenő, és kipróbáló, 

mert  

 

esetleg a hat helyszínen rendezett MERI sportnapból a BORSODI lenne a legnépesebb.  

 

Ehhez mi próbáljuk a magunk kreativitását hozzáadva, olyan sportokat is megjeleníteni, ami 

nem  

 

feltétlen verseny sport, hanem a szabad idő kreatívabb eltöltése.  

 

Szeretnénk az alábbi sportágakat tető alá hozni:  

 

- tollaslabda (jó ütőkkel, toll labdákkal)  

 

- asztali tenisz, ami egy asztalt kíván tulajdonképen és akár szabadban is űzhető  

 

- tájékozódási futás speciális TRAIL-O fajtája, amely a mozgásában korlátozottaknak kiváló 

lehetőség a  

 

szabad levegőn léttel együtt egyfajta megmérettetésre is  

 

- Kerekesszékes kosárlabda (ehhez nem kell kerekesszékesnek lenni, csak beleülni, és hajrá!)  

 

- Vívás (amit szintén bárki űzhet, csak a székbe kell ülnie, de ugyan olyan élményt nyújt, mint 

az igazi)  

 

- Íjászat (mindenkinek ajánlom)  

 

- Különféle kerékpárok, hajtányok, bike-ok bemutatása, kipróbálása (bárki számára)  

 

- Ülőröplabda (az ülőröplabda válogatottak részvételével)  

 

- Kajak (kajak ergométerrel kipróbálásával)  

 

- Kerekesszékes tenisz (gyakorló labdákkal, kisebb pályán az érzést megtapasztalva)  



 

- Boccsa (bemutató válogatott játékossal, és egy paralimpiai bronzérmessel)  

 

- Sí (beszélgetés, eszköz megtekintésével)  

 

- Segítő, vakvezető kutyák  

 

Mellékletben találtok nyomtatványokat, amelyek alapján a MEOSZ támogatása igényelhető 

ahhoz, hogy  

 

elgyertek, és részesei legyetek ennek a rendezvénynek.  

 

A rendezvény helyszíne: "Generali" Aréna, Miskolc Városi Szabadidő Központ 

(Sportcsarnok)  

 

Miskolc, Görgey u. 19. ( a megyei könyvtár mellett)  

 

Parkolási lehetőség mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal ingyenes  

 

Az lenne a kérésem, hogy jövő hét keddig (2013.09.24.)jelezzetek vissza (de az sem baj ha 

hamarabb :) ),  

 

kb hány fővel tisztelnétek meg bennünket,mert az étkezést (szendvics+ásványvíz) így kell 

megrendelnünk.  

 

 

Előre is köszönöm részvételeteket.  

 

 

Üdvözlettel: Braun János mozgegylet.hu 

 

 

Megrendezés dátuma: 2013 szeptember 28. 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

 

7 fotópályázat, amellyel az elismerés mellett nyeremény vagy pénzjutalom is jár 
 

 

Sokféle fotópályázat van. Nyerni ezeken mindenképpen elismerést, dicsőséget jelent. Most 

összegyűjtöttünk 7 fotópályázatot, amin az elismerés mellett értékes nyereményeket vagy 

pénzt is haza lehet vinni. Sok sikert a fotózáshoz, pályázáshoz! 



Nézőpontváltás Fotópályázat � Mutasd meg azt a világot, amelyben öröm a létezés! � A 

fotópályázat célja fotók beküldése egy jobb, élhetőbb világról amelyben öröm a létezés! 

Határidő: 2013. december 26.  

 

Sony World Photography Award 2014 � Nemzetközi fotópályázat � A pályázat célja fotók 

beküldése és megmérettetése különböző kategóriákban a 25 000 dolláros fődíjért. Határidők: 

Diák: 2013. december 6. �Open� kategória: 2014. január 6. Profi: 2014. január 9-ig.  

 

Járj egy gondolattal a pillanat előtt! � Think Tank Photo 2013 fotópályázat a legkreatívabb 

fotósoknak � A Think Tank Photo magyarországi bemutatkozása alkalmából fotópályázatot 

hirdet legkreatívabb hazai fotósoknak �Be Ready Before the Moment�, azaz �Járj egy 

gondolattal a pillanat előtt!� címmel. Határidő: 2013. október 21. reggel 8.00  

 

Metro Photo Challenge 2013 � Nemzetközi fotópályázat és verseny értékes nyereményekkel 

� A pályázat célja kifejezni, hogy mit tudsz megmutatni a képeiden keresztül egy (vagy akár 

több) a hagyományos értelembe vett érzék terén � ízlelés, tapintás, szaglás, hallás, látás. 

Vagy ezeket mind kihagyhatod és megmutathatod, hogy számodra mit jelent a az a bizonyos 

hatodik érzék. Határidő: 2013. november 4.  

 

Wiki Loves Monuments 2013 � Fotópályázat a világ legjobb műemlékfotósa címért � A 

pályázat célja országos műemléki védettségű építményekről fényképek készítése, ezzel 

kulturális örökségünk megőrzésének és megismerésének elősegítése. Határidő: 2013. 

szeptember 30. 21:59:59  

 

Szép, jó vagy érdekes � A BME 1 millió forint összdíjazású fotópályázata hivatásos és 

amatőr fotográfusok számára � A pályázat célja a BME, mint universitas, a BME Pénzügyi 

Tanszék és a pénzügyek, gazdaság területéről készült fotók készítése és beküldése. A 

pályázati regisztráció: 2013. október 14 � október 26. 22.00.  

 

Capa Projekt � Kortárs vetített képek � Fotópályázat a Robert Capa Kortárs Fotográfiai 

Központ kiállításán való részvételre � A pályázat célja egy rendhagyó, vetített álló- és 

mozgóképeket bemutató kiállítási anyag összegyűjtése a Capa centenárium alkalmából. 

Határidő: 2013. október 7. 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 december 20. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/09/18/7-fotopalyazat-

nyeremeny/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3XV0EHYKE1z4mMk 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Külföldi kapcsolattartó (távmunka) 

 
Jelige: "AMY" 

Munkakör leírása (hirdetés szövege):  



- külföldi partner cégekkel való kapcsolat tartás  

- rendelések leadása, és nyomon követése  

- tárgyalási szintû angol nyelv tudás  

- otthoni munka amit délután kell végezni és napi 4-6-át vesz igénybe.  

 

Munkaidő:  

részmunkaidős  

 

Munkavégzés helye:  

távmunka  

 

Felvétel: személyes találkozás alkalmával.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "AMY" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

