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Kapuvári Kéz-Mű Kft.: magyar és uniós zászlók készülnek
Több mint hatvan százalékkal növelte dolgozói létszámát a kapuvári önkormányzat
cége. A Kéz-Mű Kft. 2008 óta tavaly újra nyereséges.
– A 2008-as válságos évet követő nehezebb időszak után, 2013-ban újra nyereséges lett a
kapuvári önkormányzat cége, a Kéz-Mű Kft. működése – jelentette ki a képviselő-testület
legutóbbi ülésén Horváth Judit ügyvezető igazgató. Az örömre minden oka megvan a
cégvezetőnek, hiszen a megváltozott munkaképességű (mmk) embereket foglalkoztató
önkormányzati cégnél a tavalyi évben nemcsak a bevételek, hanem – több mint hatvan
százalékkal – a munkatársak létszáma is emelkedett.
– A kettő nagy vonalakban összefügg, hiszen bővülő megrendelésállományunk teljesítéséhez
a dolgozói létszámot is növelnünk kellett. Ám hozzá kell tenni, az mmk-s munkaerő miatt az
állami támogatás is majd háromszorosára növekedett a tavalyi évben – mondta Horváth Judit.
A napjainkban szerteágazó tevékenységet – leginkább bérmunkát – végző kft.-nél szereldei és
recepciós dolgozókat, kisegítőket, telepvezetőket, faipari szakembereket és
gépjárművezetőket foglalkoztatnak. Ahogy az ügyvezetőtől megtudtuk, az állami
támogatáshoz természetesen komoly munkaügyi és egyéb előírásoknak is meg kell felelniük,
ezeket rendszeresen ellenőrzik a hatóságok. Nem találtak a foglalkoztatás terén (sem) hibákat
a cégnél. A Kéz-Mű Kft. napjainkban 63 embert alkalmaz, ebből 56-an mmk-s
foglalkoztatottak.
Idén nem terveznek további létszámbővítést, az állami támogatás a jelenlegi létszámra
érvényes.
– Kiemelt idei feladatunk az úgynevezett tranzitállások bevezetése, ennek lényege, hogy
ebben az évben legalább öt mmk-s dolgozónkat vissza kell juttatni a munkaerőpiacra –
mondta az ügyvezető.
A tavalyi sikeres évük után 2014-ben újabb tevékenységi körökkel bővítik a céget. Bevezették
a zászlógyártást, ahol a magyar, az uniós zászlók mellett települési és céges jelképeket is
varrnak. Emellett komoly autóipari beszállítónak is számít az önkormányzati kft.
forrás: kisalfold.hu

Lovagolni csak az Isten tud, mindenki más csak tanulja
Tanulékony ügetőlovakkal és szakképzett terapeutákkal segíti a mozgászavarokkal
küzdő és értelmi fogyatékos gyerekek fejlődését a Kincsem Parkban működő Nővérkék
Alapítvány. Lovak és kis lovasaik találkozása a futószár végén és az istállóban, ahol
talán már kevésnek érezzük a terápia szót.
1. Aki lovasterápiára érkezik, végig kell haladnia az istállók sorai között, és átélheti, amint a
város szagát hirtelen felváltja a széna és a lovak illata. Ahogy elhagyjuk az utolsó istállót is,
végképp elmaradoznak az autók, és a négylábúak mellett olykor kétkerekűek tűnnek fel - ha
éppen máshogy nem lehet nyeregbe pattanni.
2. A sor utolsó épületében működő alapítvány jelenleg hét lóval segíti a lovassportot és a
terápiás munkát, ez pedig rengeteg feladatot jelent mind az istállóban, mind a pályán. Ebbe a
munkába kapcsolódik be egy értelmi fogyatékos tanulókból álló csoport hetente egyszer - a
kisebbek lovasterápiában vesznek részt, a 13-18 évesek pedig a lovaglás mellet az
istállómunka alapjaival is ismerkednek.
3. "Kezdetben szigorúan és kizárólag hippoterápiás esetekkel foglalkoztunk, később azonban
gyógypedagógiai lovasok is megjelentek azzal az erőteljes igénnyel, hogy ide járnának" idézi fel a kezdeteket Kalina Kata, az alapítvány vezetője, aki több mint tizenegy évet
dolgozott az egészségügyben, majd gyógytornászként értelmi fogyatékos gyerekekkel, később
diplomás gyógypedagógus lett, és elvégzett egy autizmussal kapcsolatos szakirányú képzést
is. Az alapítvány tízéves működése során társával, Rétháti Györgyivel számos speciális
hippoterápiás segítő módszert dolgoztak ki fogyatékosok és mozgászavarban szenvedők
számára.
4. A két lovasterapeuta egyetlen kisméretű, kilencéves kancával kezdte a munkát, és, ahogy
Kata fogalmaz, "elkezdtük a saját terápiás műhelyünket felépíteni, persze nagyon apró
lépésenként, tényleg tégláról téglára, sok gyerekbetegségen átesve, sok mindenből tanulva".
Rengeteg buktató és bizonytalanság után végül itt, az Ügető istállósorának egyik épületében
találtak biztos hátteret a munkájukhoz.
5. A terápiát a lovak mellett különféle eszközök is segítik, apró színes gumitárgyak,
papírkorongok, melyekkel Kata és Györgyi irányítani tudják a résztvevők figyelmét, és a
lovaglás mellett a színek, a formák és a számok fogalmait is megtanítják. Ahogy minden más
kézzelfoghatóbbnak tűnik a lovak világában, az elvont dolgok is testet kapnak.
6. Talán a legnehezebb feladatot az autisták jelentik, akiknél gyakran a figyelem megragadása
is komoly kihívás a terapeuta számára. A lóval történő nemverbális, az emberi jelrendszernél
egyszerűbb, ösztönösebb kommunikáció módot adhat a megnyitásukra.
7. "Győzd le önmagad, és célba érsz" - idézi Kata Kalipszó nimfa Odüsszeuszhoz intézett
szavait. "Volt, hogy egy fiatal kitámasztott, és nagyon meg kellett küzdeni azért, hogy

elhiggye nekünk: erre ő igenis képes. Mikor azonban áttoltuk őt a kritikus időszakon, utána az
mindannyiunknak egy elég katartikus élmény volt, hiszen ő maga megtapasztalta, hogy igenis
tud kompetens lenni egy adott helyzetben."
8. "A kompetencia azt jelenti, hogy meg tud birkózni a feladattal, mi több, ennek élvezeti
értéke is van. Konkrétan: fölül a lóra, együtt dolgozik vele, kialakít a sporttárssal egyfajta
kommunikációs csatornát - amit mi megélünk minden áldott nap!" - folytatja Kata. "És végül,
szorongásait legyőzve mégiscsak nekiáll, és megpróbál kapcsolatot teremteni a másik féllel,
aki nem feltétlenül azokat a nyelvi fordulatokat használja, mint mi."
9. Míg az értelmi fogyatékosok iskolájában a tanulók papír-ceruza alapú feladatokban
szortíroznak bizonyos tulajdonságok mentén, az istállóban meg kell különböztetni a szénát a
szalmától, a szennyezett szalmát a tisztától, ezt föl kell rakni a kocsira, a tiszta szalmát pedig
vissza kell rakni a bokszba. Így az idelátogatók a heti pár órás istállómunka során bizonyos
szerialitásra is szert tesznek az istálló használatával kapcsolatban, hiszen a munkafolyamatok
egymásutánisága pontosan ugyanúgy zajlik minden egyes alkalommal.
10. "A lovasprogramban részt vett gyerekek közül kettő ma vidéken nagyállatok körül
dolgozik, egy nálunk lovasprogramban részt vett fiatalembert egy másik istállóban
alkalmaztak, és egy negyedik fiatalember pedig hamarosan az Árokszállási-istállóban lesz
alkalmazva" - sorolja az alapítvány eredményeit Kata.
11. Az értelmi akadályozottak feltehetően fizikai munkát kapnak majd felnőtt életükben, így
az istállóhoz kötődő komplex foglalkoztatás fontos eszközöket adhat a kezükbe. Itt
megtanulják a "kész-nem kész" fogalmát, a balesetvédelem alapjait, az együttműködés
egyszerű szabályait, az önellenőrzést, és - mint néhány valóban sikeres esetben - az általános
munkavégzésre való képességük is fejlődik.
12. Az istállót Árokszállási Pál viszi szinte szó szerint a hátán, aki 1984 óta idomár, és már
úgy 40-45 éve foglalkozik lovakkal. Hatalmas tudású, nagy rutinú ember, annak idején a
galoppon kezdett, később került át az ügetőre. Valaha a pálya ünnepelt sztárja volt. Ma ő
vezeti azt az istállót, mely az alapítványnak otthont ad, és, bár rengeteg a teendője, szakít
némi időt arra is, hogy megmutassa az érdeklődőknek a nyúltartás alapjait.
13. A régi lelátóról nézve elénk tárul a Kincsem Park hatalmas területe az ügetőpályával,
túloldalán az istállók sorával, a háttérben pedig a Kerepesi út emeletes házai sorakoznak. A
lovasterapeuták számára elengedhetetlenül fontos, hogy maguk is lovagoljanak, hiszen ők
maguk és terápiás lovaik is folyamatosan, egymást segítve fejlődnek.
14. "Ha én tisztán kérek a lótól valamit, akkor ő tisztán fog nekem válaszolni. A kérés alatt
persze nem a verbalitást kell érteni, nem a szó szerinti, nem a beszélt nyelvet, hanem minden
mást: a gesztusokat, a tekintetet, a lovas segítségeit: a csizmát, a derekat, a kezet, és minden
mást. És mégis, olyan vegytiszta ez az egész, annyira érthető, és ez által olyan erőteljes
bizalmat építő a sporttársak és köztünk, ami újra és újra feltölt energiával, és azt jelzi, hogy jó
időben jó helyen vagyunk" - így Kata. Ez a letisztult kommunikáció, ez a biztonság és az

ügetőlovak rugalmassága az, ami értelmileg ép, de valamilyen mozgászavarban szenvedő
gyerekek terápiájában is sokat segít.

15. "Nagyon szerencsés, aki a lovakkal megtalálja azt a biztos pontot, azt a kapaszkodót,
ahova mindig vissza lehet térni. Persze bármi más lehet ilyen horgony, ami belülről építi az
embert, lehet a zene, vagy lehet a mozgás, vagy lehet a sport, de ezeknél, úgy érzem, az ember
inkább befogadó, és ritkábban ad. A lóval való munka azért nagyon fontos, mert ott mindig
kétirányú ez a dolog" - mondja Kata. Barnus kisebb mozgászavarral érkezett az
alapítványhoz, de aki lovagolni látja, érzi, hogy ő már megtalálta ezt a bizonyos "biztos
pontot".
16. Van, aki tart a lovaktól, de az egyszerű istállói munkák rendje, az önállóan elvégzett
feladat öröme önmagában is fejlesztő hatású.

17. "A lovakkal való kommunikáció, a velük való együttlét az egy olyan mentálhigiéniás
program, amit az emberekkel való munka nagyon ritkán nyújt" - mondja Kata arról, miért is
kötött ki a lovak mellett. A ló és ember közti "tiszta kommunikáció", mely sokkal egyszerűbb
a sokcsatornás emberi érintkezésnél - ez jelenti a biztos pontot az életében, és ugyanez adhat
bámulatos eredményeket olyan eseteknél, ahol más terápiás módszerek sikertelennek
bizonyultak.
18. "Ez a munka nagyon erős bevonódást igényel, és nagyon komoly elköteleződést. Itt
mindig egy picit többet kell adni, mint amennyit nagyon muszáj, nem arról van szó, hogy
kimegyek, felülök a bemelegített lóra, aztán elhajítom a szárat, hanem valahogy így
egymásnak dőlve, erős, koherens csoportot alkotva lehet csak menetelni, hasonló, vagy
azonos értékek mentén, még akkor is, ha bizonyos dolgokat lehet, hogy picit máshogy látunk,
az alapelveknek ugyanannak kell lenni, és csak úgy tudunk dolgozni, hogyha ez a csoport
tényleg csoportként működik, ugyanazokat az értékeket képviselve" - mondja az alapítvány és
az istálló közös munkájáról Kata.
19. "Az emberi lét értelme, hogy hasznos kis mozdonynak érezzük magunkat" - utal Kata az
egyik népszerű gyerekrajzfilm-sorozat tanulságára. Az istálló, a lovakkal végzett munka a
rendszeresen idelátogató fiatalok számára ezt az élményt nyújtja, és ahhoz is eszközt ad a
kezükbe, hogy a mindennapi életben is megéljék.
forrás: origo.hu

Fuss egy jó ügyért!
Jótékony futás. Külföldön régóta divat, szerencsére itthon is kezd elterjedni.
Sok oka lehet annak, ha valaki futócipőt húz. Van, aki fogyni szeretne, van, aki egészségesebb
életmódra vágyik, másokat pusztán az élvezet hajt. És egyre többen vannak, akik futásukkal
egy nekik tetsző jótékony ügyet is támogatnak.

A héten bemutatkozott a Team Heart jótékony futócsapat a Margitszigeti Danubius Thermal
Hotelben, egyben meghirdették az első Jótékonysági Balaton Triatlont is. Az eseményen
Nagy László kézilabdabajnok is részt vett, aki egyike a Team Heart több száz jótékony
sportolójának.
A Team Heart a futóversenyeken összegyűjtött adományokat teljes egészében a Csemete
Alapítvány programjainak megvalósítására fordítja. Az Alapítványt 2009-ben hozták létre,
azóta segíti a budapesti, állami fenntartású intézményekben élő fogyatékos kisgyerekeket és
fiatal felnőtteket. Úszás, kirándulás, lovaglás, kézművesség, zene, tánc, kisállat-terápiás
foglalkozások: az adományokból elsősorban programokat szerveznek, hogy az otthonok lakói
kimozdulhassanak a négy fal közül.
forrás: nlcafe.hu

Nem láttam, hogy rokkant parkolóba álltam be... Megbüntettek
Tisztelt Jogsebész! Késő este sötétben, zuhogó esőben, rossz közvilágítás mellett,
leparkoltam a Tesco parkoló rokkant parkolójában! Mire kiértem a rend őre ott volt és
meg akart büntetni, én ez ellen tiltakoztam, mire ők elmentek! 1 hét múlva kaptam egy
100 ezres csekket.
Arra hivatkoznak, hogy a Tescóban a kresz szabálya él. Utána néztem, hogy a közforgalom
előtt nyitott parkolóban a rendőr, csak bűncselekmény észlelésekor, illetve a biztonsági
szolgálat kérése esetén intézkedhet. Tehát engem ott nem büntethettek volna meg, mert nem
követtem el bűncselekményt, illetve a Tescó sem kért rendőri intézkedést, (megkérdeztem). A
kresz csak akkor hatályos, ha karambol van a parkolóban. Azonkívül azt is hallottam, hogy
nem elég útburkolati jellel felfesteni a rokkant parkolót, hanem parkolónként táblának is
jeleznie kell azt! Remélem tudnak megfelelően segíteni! (azt még megjegyezném, hogy
tényleg nem láttam, hogy rokkant parkoló, mindkét szülöm rokkant így kártya is van, soha
nem éltem vele vissza, hisz akkor most is kitehettem volna. Köszönöm válaszukat.
Válasz:
Tisztelt Kérdező!
Sajnos nem jó hírekkel szolgálhatok csak Önnek. Mint köztudott, a KRESZ hatálya a
közutakra és közforgalom elől el nem zárt magánutakra terjed ki. A Tesco parkolója
semmiféleképpen nem minősül magánútnak, ha magánút is, akkor az a közforgalom előtt meg
van nyitva. A magánútra való behajtást fizikailag is akadályozzák (pl. sorompó) vagy
"mindkét irányból behajtani tilos, magánút" táblákkal jelzik, hogy az az útszakasz
magánútnak minősül. Általában azt lehet elmondani, hogy a magánút valamilyen módon le
van zárva, oda csak úgy nem is lehet behajtani. Most mindezt képzelje el Tesco parkoló
esetében, ami magánútnak minősülne és senki nem hajthatna be. Abszurd.
Nem igaz az, hogy közforgalom előtt megnyitott parkolóban csak bűncselekmény elkövetése
esetén vagy a biztonsági szolgálat felkérése alapján intézkedhet a rendőr. Benne van a
nevében is, hogy az egy közforgalom előtt megnyitott terület, tehát közterület. Ez azt jelenti,
hogy a KRESZ szabályai vonatkoznak a parkolóra is, mert az meg van nyitva a
közforgalomnak, táblákkal, útburkolati jelekkel van ellátva, stb. Ilyeneket egy magánúton
nem fog találni. Fentiek alapján a helyszíni intézkedést megtevő rendőr jogosan járt el és a
feljelentése alapján kiszabott büntetés is jogos. Az sem valós, hogy csak baleset esetén
érvényesek a KRESZ szabályai egy közforgalom előtt megnyitott területen, parkolóban. A
KRESZ szabályai csak a magánterületen (pl. egy kórház kerítésen belüli területe), illetve a

járműforgalom elől elzárt magánúton történt balesetekre nem vonatkoznak. Egyébként
magánterületre szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésekor, annak megszakítása,
megelőzése érdekében bemehet a rendőr.
A mozgáskorlátozott személy szállító járművek részére fenntartott parkolóhelyekkel
jelöléseivel kapcsolatban a következőket tudom elmondani.
Az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM
rendelet 16.7 f) pontja szerint az útburkolaton feltüntethető a mozgáskorlátozottak jelképe,
mely értelmezésem szerint annyit takar, hogy az nem kötelező a tábla kihelyezése mellett.
A KRESZ 18. § (7) bekezdése egyértelművé teszi a válaszomat: a mozgáskorlátozottak
gépjárművei részére fenntartott várakozóhelyet jelölő ábra útburkolati jelként önállóan is
alkalmazható.
Röviden összefoglalva: ha külön, ha együttesen alkalmazzák a táblát és az útburkolati jelet, az
minden formában szabályos.
A mozgáskorlátozott igazolvány használatával kapcsolatban szeretném jelezni, hogy ha Ön
nem szállít mozgáskorlátozott személyt, és a más nevére szóló igazolványt kitéve parkol le
egy mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére fenntartott parkolóhelyen, akkor
bűncselekményt követ el. A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a
követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való
megközelítése.
forrás: monitormagazin.hu

Dolgozhatok-e rokkant ellátás mellett?
C2-es rokkant ellátásban részesülő vagyok jelenleg. Korábban rehabilitációs járadék
mellett kiegészítő tevékenységű vállalkozóként itthon dolgoztam. Ezt megszüntettem,
mert sem az egészségem, sem az adórendszer nem tette lehetővé a tevékenységemet
főállású vállalkozóként. Jelenleg is azon gondolkodom, miként tudnék itthon dolgozni
mint régebben. Hiszen így hasznos embernek érezném magam, de nem kellene
munkahelyi kötöttségekhez igazodnom.
A legfontosabb kérdés, hogy egészségi állapota mellett tudja-e folytatni za otthoni munkát,
egyáltalán bármilyen munkát (ez kérdéséből nem derült ki számomra). Ha igen, akkor is van
módja tovább dolgozni, csak nem főállású vállakozóként. Nézzük az erre vonatkozó
szabályozást.
A rokkantsági elltásá szabályai változtak. Megszűnt a rokkantsági ellátásra való jogosultság,
ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytatott, és jövedelme három egymást
követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladta a minimálbér 150 százalékát.
2014-től módosul a szabály, megszűnik a rokkantsági ellátásra való jogosultság, ha az
ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő
hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. (Egyéni és társas vállalkozó
esetén minimálbér alatt a részükre szóló szabályban meghatározott minimálbért, illetve
garantált bérminimumot kell érteni).

Fenti kétféle szabályozás között az a különbség, hogy 2014-ig átlagösszeget kellett
figyelembe venni, három egymást követő hónap jövedelméből képzett havi átlagot kellett a
minimálbér 150 százalékához viszonyítani.
2014-től (hasonlóan a korábbi rokkantsági nyugdíj melletti keresőtevékenység szabályaihoz)
már nem havi átlag, hanem három egymást követő hónapban a minimálbér 150 százalékát
meghaladó jövedelem esetén szüntetendő meg az ellátás.
Ha a három hónapon belül megszakad ez a nagyságrendű keresőtevékenység, elölről kezdődik
a vizsgálandó időtartam, azaz a három egymást követő hónap.
Tehát végezhet keresőtevékenységet, egy bizonyos összeghatárig, minimálbér 150 százalékig
3 hónapon keresztül, vállalkozóként a vállalkozásoknak megszabott minimálbér utáni számolt
150 százalékot értik.
Tehát dolgozhat 4 órában, főállásban nem.
forrás: hrportal.hu

SZÍVSZORÍTÓ KALANDBA VÁGOTT SAJÁT ÖCCSÉÉRT A TINI
A 14 éves michigani fiú 65 kilométeren át fogja hátán cipelni mozgássérült öccsét. Ezzel
akarja felhívni a figyelmet az erőnlétre.
Hunter Gandee egy 14 éves michigani fiú, és elhatározta, hogy valamilyen különleges módot
talál arra, hogy a fizikai kondíció fontosságára felhívja a figyelmet - írja a Gawker.
Öccse, Braden Gandee első osztályos, és sajnos mozgássérült. Járni nem tud, ezért tolószékbe
kényszerült. Bátyja azt találta ki, hogy felkapja az 50 kilós fiút a hátára, és meg sem áll vele
addig, amíg 65 kilométert le nem gyalogolt különleges "terhével" a hátán.
forrás: borsonline.hu

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK
www.meosz.hu
MEOSZ TV rovatában

A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK ---RENDEZVÉNYEK-

Mini Akadálymentes Utazás Kiállítás

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET

-MUNKAAJÁNLATOK-

Nyomda üzemvezetőt felveszünk
Budapesti székhelyű Kft. XIII. kerületi munkahelyre Nyomda üzemvezetői állás
betöltésére munkatársat keres.
Nyomda üzemvezetői állás betöltésére munkatársat keres.
Az állás betöltésének feltétele:
- szakirányú, minimum középfokú végzettség,
- több éves szakmai gyakorlat
- vezetői készségek, igazolható vezetői gyakorlat
Előnyt jelenthet:
- Scroll program ismerete
- digitális gépek üzemeltetésében szerzett tapasztalat

A motivációs levelet és szakmai önéletrajzot a munkaugy@alfa55.hu
címre várjuk.
Jelentkezési határidő: 2014 július 30.
forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft.

Naponta új információk tucatjait
olvashatja a www.meosz.hu
Egyesületi hírek rovatában

