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Megváltozott munkaképességűek: kevés esély a munkára 
 

 

Az információhiány nehezíti leginkább a fogyatékosok foglalkoztatását. 

 

 

A cégek többsége ma Magyarországon csak azért akar megváltozott munkaképességű 

munkavállalót foglalkoztatni, hogy ne kelljen rehabilitációs hozzájárulást fizetnie – derül ki a 

fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrálásával foglalkozó Rehabjob vizsgálatából – írja a 

Világgazdaság – online. 
 

 

A RehabJob tapasztalatai szerint nem csak az probléma, hogy a cégek leegyszerűsítően 

kezelik a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. Az is, hogy elsősorban nem 

munkavállalóként, hanem fogyatékkal élőként kezelik az így foglalkoztatottakat, nem várnak 

el tőlük valódi teljesítményt, de nem is adnak megfelelő fizetést. 

 

A megváltozott munkaképességűeknek Budapestet és néhány nagyvárost leszámítva kevés 

esélyük van az elhelyezkedésre. A cégek gyakran nem tudnak, vagy nem mernek informatív 

álláshirdetéseket írni, de így a pályázók sem tudják felmérni, milyen feladatokat kellene 

ellátniuk. Így mindenki mindenre pályázik, hátha behívják. 
 

forrás: weborvos 

 

 

 

 

Küzdelem az egészségüggyel egy nyolc éves kislányért 
 

 

Milyen az, amikor kiderül, hogy a gyerek nem teljesen egészséges? És milyen azzal 

szembesülni, hogy segítséget nem igazán kapsz a rendszertől, hogy jobban legyen? 

Velünk épp ez történik, már egy éve. 

 
 

A kisebbik lányom most nyolc éves, és hogy a történet közepébe csapjak, 

spoilerezek: autisztikus magatartás, Asperger-szindróma és hiperaktivitás a diagnózisa. Most 

éppen. Egy éve, az iskola kezdetével rosszabbodtak a tünetei, és indult a mi kálváriánk. 

Csak hisztis a gyerek? 

http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20131209/autizmus-vagy-vitaminhiany/
http://www.nlcafe.hu/baba/20130723/mindent-a-hiperaktivitasrol/


Már picinek sem volt tipikus gyerek, már amennyire meg tudom ítélni a nővére után a "tipikus 

gyerek" kategóriát. Mivel a nővére is hisztis volt, így hároméves koráig a kisebbikemnél sem 

tűnt fel, hogy túl sokat hisztizne, gondoltam, majd elmúlik, mint a nagyobbnál. Szorgosan 

ugyanazokat a nevelési fogásokat alkalmaztam, de most valahogy nem hatottak. 

Aztán elmúlt a harmadik, a negyedik majd az ötödik szülinap is, a gyerek pedig olyan volt, 

mint aki beleragadt a hisztikorszakba. Én pedig a tagadási szakaszt éltem: nincs az én 

gyerekemnek semmi baja, csak egy kicsit más. A "kicsit másság" azonban 

az iskolakezdésre már furcsává vált, és be kellett látnom, hogy szakemberhez kell fordulnunk, 

segítséget kell kérnünk. 

A főbb tünetek, amikkel naponta küzdünk: minden apróságon kiborulás, üvöltés – de tényleg 

–, ha valami nem úgy történik, ahogy azt ő a fejében kitalálta. Ez lehet akár annyi is, hogy 

megkérjük, öltözzön fel. A legmélyebb kétségbeesés jön ilyenkor, mert ütközik benne az, 

hogy meg akar felelni a kérésnek, és az, hogy szíve szerint mást csinálna. Öntörvényű, nem 

érti a társadalmi szabályokat, szociálisan "nem nagyon van képben". Ezért aztán elég kevés 

barátja van, ami nagyon bántja, de nem tudja, hogyan kell közeledni másokhoz. Az iskolában 

tulajdonképpen teljesen elutasít minden szabályt és rendszert, otthon talán kicsit 

együttműködőbb, de sokkal kevesebb korlát állítható neki, mint a nővérének. 

 

Első kör: nevelési tanácsadó 

Gondoltam, begaloppozunk a nevelési tanácsadóba, ahol a nálam sokkal okosabb 

emberek, akiknek ez a szakmájuk, pár alkalom után már tudni is fogják, mit kell tenni, 

merre kell menni, hogy jobban legyen a leányzó. Konkrét javaslatokat szerettem volna 

kapni, hogy hogyan kezeljem a lányom kitöréseit, hangulatváltozásait, mit tegyek én és a 

pedagógus bizonyos kritikus helyzetekben. Nem kaptam. 

http://www.nlcafe.hu/baba/20140111/igy-elozd-meg-a-hisztit/
http://www.nlcafe.hu/csalad/20061124/szulinap_a_babanak/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20130822/az-iskolakezdes-koltsegei/
http://www.nlcafe.hu/noklapja/20121219/fur-aniko-interju/
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20130816/korai-fejlesztes-gyermekkor-szulo-teszt/


A nevelési tanácsadóhoz már három hónapja jártunk, amikor behívott a pszichológus, és 

hosszasan kifejtette, hogy az egész miattam van, a gyerek szorongásos depresszióban 

szenved, szerinte hallucinál, és még Tourette-szindrómája is van. Miattam van, mert 

nem örültem felhőtlenül neki a terhességem alatt, és mert sokat dolgoztam, amikor kicsi 

volt. Ráadásul még el is váltam, amikor hatéves volt, tehát olyan traumákat okoztam a 

gyereknek, hogy most szerinte antidepresszánsokat kell adni neki nyolcévesen. Innen 

küldött volna a pszichiáterhez, hogy beállítsák a gyógyszereket. 

Én elhiszem, hogy nem tett jót a gyermekem lelkének, hogy elváltunk – amit szerintem a 

legintelligensebb módon és sárdobálás nélkül tettünk –, hogy sokat dolgoztam – sosem 

volt még ilyen a világ történelmében, hogy egyanyának dolgoznia kell a család 

érdekében –, hogy nem ugráltam örömömben terhesség alatt. Ám ha ezek miatt lenne 

az egész, akkor a fél világ antidepresszánsokra szorulna. Úgyhogy inkább úgy döntöttem 

pár nap önvád és rágódás után, hogy megyünk tovább a saját fejünk után, nem hagyom 

lenyugtatózni a gyereket, sok utat nem jártunk még be. 

Második kör: magánorvosok 

A következő állomásunk a saját netes kutatásom alapján – mivel az ADHD sok 

tünete ráillett a lányomra – egy "fizetős", nagy nevű ADHD-specialista pszichiáter volt. 

Aki húsz percet foglalkozott velünk húszezerért, aminek a végén közölte, hogy ennek a 

gyereknek semmi baja, hülyék a tanárok, én meg ne olvassak mindenfélét össze a 

neten. Mivel az én gyermekem idegenekkel rendkívül jól nevelten viselkedik mintegy két 

órán keresztül, így nem is tűnik fel egy ilyen alkalommal, hogy vele bármi probléma 

lenne. Húsz perc alatt meg pláne. 

Azért elküldött minket egy figyelemtesztre, ami legalább hatékony volt, mert kiderült, 

hogy egyensúlyzavar és kis figyelemzavar van a háttérben, és ajánlották nekünk 

az Ayres-terápiát. Súlyos ezrek röpködtek mindeközben, amit nem azért számolok, mert 

a gyerekemen akarnék spórolni, hanem azért, mert végtelenül igazságtalannak tartom, 

hogy ha nincs pénzünk, huszon-negyvenezrünk adott esetben, akkor az ingyenes ellátás 

marad nekünk, ami megállt volna a nevelési tanácsadónál, akik már rég nyugtatóznák a 

gyereket, és mit sem tudnánk az eredeti problémáról. 

Sötétben tapogatózás 

Arról a jelenségről pedig csak említést teszek, hogy a mindenki által javasolt és 

magasztalt Vadaskertbe is próbáltunk bejutni, de csak fél évvel későbbi időpontot 

kaptunk: decemberben júniusra. Tehát decembertől júniusig kellett volna ölbe tett kézzel 

ülnünk és várnunk, miközben az iskolából naponta írtak a tanítók, hogy tarthatatlan a 

helyzet, és nem tudják kezelni a gyereket, csináljak már valamit. Eközben pedig a gyerek 

egyre rosszabbul viselte az iskolát, a gyerekeket, a környezetét, minket, tulajdonképp a 

plüssállatain kívül mindent. Szerintem nincs olyan szülő, aki fél évig ilyen helyzetben ülni 

tud a fenekén és várni. 

Az Ayres-terápiát tartó pszichopedagógustól hangzott el először az, hogy a tünetek 

alapján ő Aspergerre gyanakodna, járjunk utána. Úgy tűnik, jó kezekbe kerültünk, bár a 

mozgásterápia hatására nem lett könnyebb az élet, nem javult a lány problémája, de 

legalább jól érezte ott magát és megszerette a vele foglalkozó pedagógusokat. 

 

 

 

http://www.nlcafe.hu/tv_sztarok/20131114/szabo-zsofi-pszichologus-tv2-szakitas/
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20110222/kinevettek_es_kikozositettek_de_mar_legyoztem/
http://www.nlcafe.hu/csalad/20140401/valas-gyerekek/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20110120/11_dolog_ami_dolgozo_anyakent_megkeseriti_az_eletunket/
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20140529/mindet-az-adhd-rol/
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20140529/mindet-az-adhd-rol/
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20140529/mindet-az-adhd-rol/
http://www.nlcafe.hu/csalad/20140511/diak-tanar-veres/
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20120829/hiperkinetikus-figyelemzavar/
http://www.nlcafe.hu/noklapja/20121209/vadaskert/
http://www.nlcafe.hu/noklapja/20070711/elkiserlek_szulni_szoptatni_gyaszolni/


Nem való az ilyen gyerek egy iskolába sem! 

Közben az iskolában tetőfokára hágott a zűrzavar, az én elsős kislányommal küzdött a fél 

tantestület, de a két tanítónéni mindenképp. Az egyikük szerencsémre amellett, hogy tanító, 

még tehetséggondozó szakember is, ő fogott gyanút, hogy zseni lehet ez a gyerek, ráillenek a 

tünetek. Így már két irányba indulhattunk, és végül össze is értek a szálak, hiszen az 

Aspergert hívják a zsenik autizmusának is, magas IQ-val jár és bizony a szociális készségek 

elmaradásával. 

 

Aztán elhangzott március tájékán, hogy nincs tovább, el kell vinni a gyereket az iskolából, 

nem tudnak mit kezdeni vele, keressek neki helyet. De milyet? A Waldorfot ajánlották, amit 

amikor felhívtam, egyből elutasítottak látatlanban, mondván, hogy ők problémás gyerekkel 

nem foglalkoznak. Így jártam több alapítványi sulival, amiket a neten is ajánlanak az 

aspergeres és ADHD-s gyerekeknek, már a telefonos érdeklődésemnél elzárkóztak, mert hát 

zavara van annak a gyereknek, ők így nem, nem való oda. De akkor hova való? Vigyem a 

magas IQ-jával fogyatékos gyerekek közé? Legyen magántanuló? De akkor hogy fejlődnek a 

szociális készségei? Menjen a magatartászavarosok iskolájába? Nem ártok neki? 

 

Fény az alagút végén 

A tanító néni ismerősének, aki a SOTE főorvosa, köszönhetjük végül, hogy jó kezekbe 

kerültünk, meglett a diagnózis, és a terápiás lehetőségek útja kitárult előttünk. Arról is 

kaptunk hivatalos szakvéleményt az iskola felé, hogy az ilyen gyerekeket nem szabad 

kimozdítani a megszokott környezetükből. Enyhén autisztikus és enyhén hiperaktív, ezért 

integrálni kell a rendes iskolai rendszerbe, mert így lesz teljes majd az élete. Mivel nincs 

súlyos magatartászavara, ezért csak rosszabbodna az állapota egy speciális iskolában. És 

ugyan a hiperaktivitás miatt úgy tűnik szükség lesz gyógyszeres kezelésre, nem 

antidepresszánsra. Arról pedig szó sincs, hogy traumák sora okozná ezt a tünetegyüttest a 

gyereknél, sokkal inkább a születése közben fellépő oxigénhiány, és az öröklött tényezők 

együttállása a ludas. 

 

Most itt tartunk egy év kálvária után. Még semmi sem történt, még nem javult az állapota, de 

már látszik a fény az alagút végén. Napról napra próbálunk kitartani, ahogy a lányom is 

napról napra küzd saját magával és a körülötte lévő világgal. 

 

A történetünkből jól látszik, hogy ma, ha baj van, és csak magadra és az alapellátásra vagy 

utalva, akkor semmi esélyed. Magadra vagy hagyva, nem fogja meg senki a kezed, hogy 

segítsen. Márpedig segítség kell, én magamtól nem tudom kilogikázni, hogy mi a problémája 

a gyerekemnek, erre vannak elvileg a szakemberek. Ha nem erre, akkor mire? Tehát ma, ha 

nincs pénzed és ismerősöd, lehetőleg a kettő együtt, sok és magas pozícióban, akkor nem 

gyógyulsz meg? Vagy félrekezelnek? Számtalan megválaszolatlan kérdés kering bennem, és 

nagyon várom, mi lesz a saját történetünk vége.  
 

 

forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az igazi lóerő gyógyít 
 

 

 
 

 

 

A lovasterápiás kezelések széles körben segíthetnek: a tanulásban akadályozott és 

értelmi fogyatékos gyermekek mellett mozgáskorlátozott , vagy éppen hiperaktív, 

magatartás- és beszédproblémás gyerekek fiatalok állapotát is látható mértékben 

javíthatják. A Rádió Orient műsorában Bozori Gabriella, a Lovasterápiás Központ 

vezetője beszélt a lovakban rejlő gyógyerőről. Hozzátette, a gyerekek a kezelések pozitív 

hatása mellett a ló személyében barátra is lelnek. 

 

A lovasterápia három ága módszereit, terapeutáit és célcsoportját tekintve eltérő: 

hippoterápiát gyógytornász alapvégzettségűek végeznek, mozgásukban akadályozott 

gyermekek és fiatalok körében, gyógypedagógiai lovaglást és lovastornát óvodás és iskolás 

gyermekek igényelhetnek, míg a pszichológiai lovasterápiát pszichológus alapvégzettségűek 

vezetnek, serdülőknek, kamaszoknak és fiatal felnőtteknek. A Rádió Orient műsorában Bozori 

Gabriella elmondta, a terápiát szakértők ajánlják a rászorulóknak - ezt neurológusok, ortopéd 

orvosok, pszichológusok, nevelési tanácsadók is megtehetik. 

 

A páciensek köre szintén igen széles: a tanulásban akadályozott, az értelmi fogyatékos 

gyermekek mellett autista, látássérült, hiperaktív, magatartás- és beszédproblémás, továbbá 

hangulati zavarokkal vagy táplálkozási problémákkal küzdő fiatalok vehetnek részt a 

terápiákon. A Lovasterápiás Központ vezetője kiemelte, a kezelések és a módszerek a három 



eltérő ág szerint különülnek el, de a folyamat mindenhol hasonló: a bemelegítő, ráhangoló 

szakaszt általában a terápia, majd egy lezáró, levezető fázis követi. 

 

A hippoterápia speciális, hátulról hosszú száron vezetett lóval zajlik, s a kezelés során a 

páciensre a ló mozgása által közvetített háromdimenziós mozgásimpulzusok hatnak. „A 

medencemozgás tekintetében ezek a mozgásimpulzusok nagyon hasonlítanak az emberére, 

így stimulálják a központi idegrendszert, normál mozgásmintát alakítanak ki az agyban. Ezen 

a terápián az egyensúly, a mozgáskoordináció, a fej- és a törzskontroll, továbbá a 

nagymozgások fejlesztése áll a középpontban.” 

 

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna foglalkozásai igen változatosak, a hippoterápiával 

szemben itt már csoportos terápiák is lehetségesek. A lovakat általában kézen vezetik, de a 

haladó gyerekek futószáron és önállóan is lovagolhatnak. Bozori Gabriella hozzátette, a 

lovaglás mellett a ló körüli munkák is előtérbe kerülnek. „Minden ágban törekszünk arra, 

hogy a páciensek és a terapeuták közösen ápolják, szereljék fel a lovakat.” 

 

A terápia során a gyerekek szinte minden esetben a ló hatása alá kerülnek – nincsenek 

hozzászokva ilyen nagy állatok közelségéhez, és gyorsan megérinti őket a lovak varázslata. A 

ló a legnagyobb terapeuta, hiszen a kicsik miatta vállalják a nehezebb feladatokat is, amit a 

szakember kedvéért nem tennének meg. Az állatok nagyon toleránsak, komoly barátság alakul 

ki a gyerekek és a lovak között – jelenlétük stresszoldó, ráadásul, a ló ringató mozgása az 

anyaméhben átélt állapotot idézi meg.. 

 

A terápia eredményei nehezen mérhetőek, mivel a fogyatékosságok nem szimpla betegségek, 

bizonyos mértékben maradandó állapotot jelentenek. Bozori kiemelte, ennek ellenére a 

fogyatékossági típuson belül jelentősen javítható a beteg élethelyzete. A lovasterápia 

megkezdése előtt részletes felmérést végeznek, bekérik a korábbi kezelések dokumentációját 

és interjút készítenek a szülőkkel. A fejlődési eredményeket egyénileg tekintik át, és a terápia 

végén felmérik, mennyire teljesültek a kitűzött célok. A terápiát követően sok gyermek nem 

tud elszakadni a lovaktól – ez indokolta a fogyatékos személyek szabadidős lovaglásának és 

lovassportjának kialakítását. Bozori Gabriella elmondta, van, aki terápiával kezdte, de már a 

versenyzés irányába kacsingat. 

 

A lovasterápia költséges kezelési forma: drága a lovak kiképzése, a szakértők felkészítése és a 

felszerelés is. A kezelések költsége helyszínenként változik az országban, Fóton például a 

szülők dönthetnek, mennyit tudnak a terápiára költeni. A lovasterápiás központok 

működtetését és finanszírozását a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat végzi, míg a Magyar 

Lovasterápia Szövetség célja a szakemberképzés biztosítása.  

 

A hippoterápiás és a gyógypedagógiai lovaglás képzések a pedagógus továbbképző program 

keretében zajlanak, a pszichológus, a lovasedző és a lovasoktató képzések pedig a 

felnőttképzés hatálya alá tartoznak. Bozori Gabriella legnagyobb problémaként a lovaglás és a 

gyakorlat elsajátításának nehézségét nevezte meg: komoly lovas vizsgákat kell teljesíteni a 

képzés során, azonban a szakemberek zöme korábban nem ült nyeregben. Jelenleg 70-80 

terapeuta van az országban, és sok szakértőt jelenleg is tanítanak. 

 

A Magyar Lovasterápia Szövetség nyitott szervezet, szívesen várják azok csatlakozását, akik 

azonosulnak a képviselt szakmaisággal és célokkal. Bozori nyilvános programjaikat is 

kiemelte: a szövetség nyílt napokat, lovasterápiás versenyeket, háziversenyeket és táborokat 

szervez. „Szoros kapcsolatban állunk a felsőoktatási intézményekkel, oktatóink sok helyen 



óraadó tanárok. Rajtuk keresztül próbáljuk népszerűsíteni a terápiát, emellett önkénteseket is 

szívesen várunk.” 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

 

Budapest Pride: idén is beindult a Nyitottak vagyunk mozgalom 
 

 

Az idei Pride-on is közös kamiont indítanak azok a szervezetek, amelyek csatlakoztak a 

Nyitottak vagyunk mozgalomhoz. A résztvevők között van a Prezi, az espell és a Google 

is. Kamionjuknál várják a támogatókat, korábbi résztvevőket és azokat is, akik először 

vesznek részt a felvonuláson. 
 

A Nyitottak vagyunk kezdeményezéshez eddig majdnem 700 cég, szervezet és közösség 

csatlakozott, az új tagok pedig a nyitottakvagyunk.hu honlapon jelentkezhetnek. Olyan 

csatlakozását várják, akik alapértéküknek tekintik, hogy másokat csak tetteik és 

teljesítményük alapján ítélnek meg, tekintet nélkül bármi másra – olvasható a szervezők 

közleményében. 

 

A kezdeményezést egy éve indította Magyarországon a Prezi, az espell és a Google a 

nyitottságért. Már az indulás utáni hetekben négyszáz cég, szervezet és közösség csatlakozott. 
 

 

A kezdeményezéshez csatlakoztak világhírnévre szert tett magyar start up-ok, nemzetközi 

nagyvállalatok, magyar sajtóorgánumok és bloggerek, fesztiválok, felsőoktatási intézmények, 

sok vállalkozás, egyesületek, alapítványok, köztük emberi jogi szervezetek, a roma kultúra 

megismertetéséért dolgozó szervezet, a mozgás örömét a fogyatékos emberekkel megosztó 

vagy éppen a hajléktalanokat segítő alapítvány. A HVG és a hvg.hu ugyancsak csatlakozott. 

 

Tavasszal „Nyitottnak lenni megéri. Ne hallgass az előítéletekre” mottóval közösségi 

videóakciót indítottak a szervezők. A videoüzenetekben a nyitottságért álltak ki, és saját 

élményeik megosztásával emelték fel szavukat cégek, szervezetek, ismert emberek és 

internetezők többek közt a romákkal, zsidókkal, fogyatékos emberekkel szembeni előítéletek 

ellen. A YouTube-ra feltöltött videókat alig két hét alatt több mint 200 ezerszer nézték meg. 

 

Ha valaki a Budapest Pride-on is a mozgalommal tartana, ezt jelezheti az 

info@nyitottakvagyunk.hu e-mail címen. A közösség legfrissebb híreit a Facebookon és a 

Google+ oldalukon lehet követni. 
 

 

forrás: hvg.hu 

 

 

                     

                   

 

 

 



Nem a kerekesszékért, hanem annak ellenére érdemelte ki az ösztöndíjat´ a 

tehetséges győri zenész 

 
Balog Zoltán miniszter első ízben a Széchenyi-egyetem végzős hallgatójának, Hegedüs 

Petrának adta át a Vásáry-ösztöndíjat. A fiatal, mozgássérült nő fellépett az Öt 

Templom Fesztiválon is. 

 
Olvasóink közül biztosan sokan emlékeznek Hegedüs Petrára, arra az egyetemista 

kerekesszékes nőre, akinek szemszögéből bemutattuk az akadálymentesítésre évek óta váró 

győri vasútállomást tavaly ősszel. 

 

Első ízben a győri klarinétos vehette át a Vásáry Tamásról elnevezett díjat   

 

Cikkünkben megemlítettük, hogy Hegedüs Petra tavaly ősszel a Széchenyi-egyetem 

klasszikus klarinétművész mesterszakos hallgatója volt. 

 

Arról azonban nem esett szó, hogy személyében az egyik legtehetségesebb fiatal művésznek 

örülhetünk a magyar komolyzenében. Idén tavasszal elsőként nyerte a világhírű 

zongoraművész és karmester, Vásáry Tamás tiszteletére alapított, több mint egymillió forintos 

ösztöndíjat. 

 

"Óriási érzés volt, hogy első ízben nekem szavaztak bizalmat a díj alapítói. Ennél már csak az 

esett jobban, amikor az átadó ünnepségen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 

hangsúlyozta: ezt az ösztöndíjat olyan embereknek szeretnék ítélni most és a jövőben, akik 

valamilyen formában adni tudnak az embereknek" - elevenítette fel a minisztériumi ünnepség 

legszebb pillanatát Hegedüs Petra. 

 

Egy barátom pedig az mondta: "nem a kerekesszékért, hanem annak ellenére érdemeltem ki 

az ösztöndíjat". 

 

 
 
Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és karmester, az ösztöndíjbizottság elnöke gratulál 

Hegedűs Petrának - fotó: MTI 

 



Fellépés az Öt Templom Fesztiválon népes közönség előtt 

 

Az év eddigi másik csúcspontját az Öt Templom Fesztiválon való fellépés jelentette. "Nagyon 

megtisztelő volt, hogy a győri Zsinagógában kétszáz ember előtt tarthattam a 

diplomahangversenyemet. 

 

Egy évek óta nívós rendezvényen Mozart klarinétversenyét előadni úgy, hogy közben a Győri 

Egyetemi Zenekar kísért: ennél szebben talán nem is búcsúzhattam volna az iskolától. 

 

Mozart az egyik nagy kedvencem. Pedig a könnyednek ható műveit, különösen a 

klarinétversenyt, a nehéz technikai megoldások és a súlyos gondolatok, érzelmek miatt óriási 

feladat előadni" - mondta Hegedüs Petra. 

 
Irány Brno és Újvidék! 

 

"A diplomaosztó után igyekszem kicsit feltöltődni, majd nyáron szeretnék felkészülni két 

nemzetközi versenyre. Az egyiket a csehországi Brnóban, a másikat Újvidéken rendezik. 

 

Mindkettő fontos megmérettetés, melyeket komoly műhelymunkák előznek meg. Az itt 

szerzett szakmai kritikákból sokat meríthetek, a díjak is értékesek. Mégis ami talán a 

leglényegesebb: szeretem a kihívásokat, az olyan helyzeteket, amikor a legtöbbet tudom 

magamból kihozni" - búcsúzott a tehetséges győri zenész. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

"Ferenc pápa! Kérünk állj meg itt, hogy láss egy angyalt, aki rád vár." – állt a 

táblán, amit az út szélén tartottak. 
Ferenc pápa hazafelé tartott kíséretével, amikor észrevette az összegyűlt tömeget az út 

szélén. A pápa megállt, és az autóból kiszállva megáldotta és megcsókolta a mozgássérült 

fiatal lányt - adta hírül a Live Info. 

 
Roberta Mauro családja egy feliratot függesztett ki a házuk elé, és remélték, hogy ezzel 

üzenni tudnak az egyházfőnek. Az üzenet így szólt: "Ferenc pápa! Kérünk állj meg itt, hogy 

láss egy angyalt, aki rád vár." 

 

A huszonegy éves Roberta genetikai betegségben szenved, nehezen lélegzik. Nem tud 

messzire utazni otthonától, de minden álma az volt, hogy találkozzon a pápával. Ez most 

teljesült. 

 
forrás: hir.24.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Világerős Ozy 

 

 

 
 

Ozy – így ismeri mindenki erősember- és rocker-körökben egyaránt. 

 
 Hősünk két kedvenc tartózkodási helye ugyanis minden sportjával kapcsolatos edzőterem és 

dobogó, valamint az ugyancsak erőt sugárzó rock-koncertek. Szabó Ozor János néhány napja 

tért vissza Izlandról, ahol immár második alkalommal nyerte el a világ legerősebb 

mozgássérült embere (The World Strongest Disabled Man) címet. És a 42 éves szelíd óriás 

még nem tekinti ezt a sikert pályafutása csúcsának. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Újabb fejlesztésekkel ismerkedhettek a Marczibányi téren a rehabilitációs 

központban 

 
Huszonhét európai uniós tagországból érkeztek vendégek a Mozgássérült Emberek 

Rehabilitációs Központjába (MEREK), a Marczibányi térre június 20-án, hogy 

megismerkedjenek a Guruló Projekt eredményeivel. 

 

A delegációt Láng Zsolt polgármester köszöntötte a – szavai szerint – legszebb budapesti 

kerületben. A polgármester beszédében kiemelte a II. Kerületi Önkormányzat és a MEREK 

között létrejött kiváló együttműködést, kapcsolatot. Beszélt a fogyatékkal élő polgárok életét 

segítő beruházásokról, így például a kerületi intézmények akadálymentesítéséről és az Értelmi 

Fogyatékosok Nappali Otthonának felújításáról - számol be az önkormányzat. 

 

A vendégek megtekintették a Marczibányi téren működő Guruló Műhelyt, és megismerkedtek 

a GyroSet elnevezésű eszközzel is, amelyet a fejlesztő, Juhász Márton mutatott be. A műszer 

lényege, hogy a mozgássérült használó fejének mozgatásával irányíthatja a széket, illetve 



számítógépes egérként is használhatja azt. A kerekes székben ülő így nemcsak mozgásában 

válik önállóvá, hanem számtalan navigációs és kommunikációs alkalmazást is elérhet. 

 

Kogon Mihály, a MEREK igazgatója elmondta: a központ fő törekvése, hogy a mozgássérült 

emberek önálló, teljes életet élhessenek. A Guruló Projekt eredményeként létrejöttek és 

sikeresen működnek a kerekesszékek gyártását, illetve javítását végző műhelyek, most pedig a 

kölcsönzési rendszer kiterjesztése szerepel a MEREK hosszú távú céljai között. 

 
forrás: 2.kerulet.ittlakunk.hu 

 

 

Horti István válaszolt a mozgássérült hölgy nyílt levelére 

 
A napokban helyt adtunk Szedlák Zsuzsa olvasónk nyílt levelének, melyben a kerület 

jegyzőjét szólította meg. Miután a jegyző úr levélben válaszolt a mozgássérült hölgynek, 

az ő sorait is megosztjuk veletek: 

 

"Tisztelt Szedlák Zsuzsanna Asszony! 

 

Elektronikus úton és a nyilvánosságon keresztül érkezett levelére ügyét személyesen 

kivizsgáltam és a következő tájékoztatást nyújtom Önnek. 

 

Először is szeretném kifejezni együttérzésemet nehéz helyzetében, megértem a leveléből 

érezhető indulatait. 

 

A Polgármesteri Hivatal nyilvántartása nem tartalmaz az Ön levelében említett, hozzám 

intézett megkeresést, vagy fogadóórámra történő bejelentkezést. Emiatt meglepőek - és 

álláspontom szerint alaptalanok - a levelében foglalt, személyemet érintő minősítések. 

 

Hitelre vásárolt gépjárműve ügyében tájékoztatom, hogy a végrehajtási eljárásban a 

jegyzőnek nincs lehetősége beavatkozni, és a végrehajtás alá vont vagyontárgy elhelyezését 

érintő rendelkezést hozni. 

 

Hivatalom valamennyi munkatársa, és személyesen én magam is minden jogi eszközzel a 

hivatalhoz forduló emberek érdekének leginkább megfelelően igyekszünk munkánkat 

végezni. Sokan vannak, akik fogadóórára bejelentkeznek és találkozom velük, azonban 

alapvetően nem a találkozás, hanem a jogi lehetőségek eredményezhetik egy-egy ügy 

megnyugtató megoldását. 

 

Gratulálok ahhoz, hogy perét sikeresen megnyerte, remélem mihamarabb hozzájut az Ön 

részére megítélt jóvátétel összegéhez. Élethelyzete megkönnyítéséhez - ahogy az Ön előtt is 

ismert, - az Önkormányzat több jogcímen is rendszeres pénzbeli támogatást nyújt Önnek. 

 

Kívánok Önnek megnyugvást, állapotában javulást és jó egészséget. 

 

Tisztelettel 

 

dr. Horti István 

jegyző" 
forrás: 11.kerulet.ittlakunk.hu 



Különleges kontrollerek mozgássérültek számára 

 
A Special Effect olyan játékvezérlőket készít, melyekkel még a súlyos izomsorvadásban 

szenvedők is képesek játszani. 

 
Lee Knight egykor sportos, egészséges kisfiú volt, aki imádott focizni. Négyéves korában 

spinális izomatrófiát, vagyis gerinc eredetű izomsorvadást diagnosztizáltak nála, ami egy 

ritka, örökletes betegség. Az ebben szenvedő beteg gerincvelő mozgató idegsejtjei 

folyamatosan pusztulnak, minek következtében nem képesek továbbítani az agy utasításait az 

izmokhoz, így azok fokozatosan elsorvadnak. Az értelmi képességekre nincs kihatással ez a 

betegség, idővel mégis egyre behatároltabbá válik az izmok mozgása 

 
Lee Knight 11 éves kora óta immár nem képes focizni, 12 évesen pedig végleg tolószékbe 

kényszerült. Azóta új szórakozást talált magának, mégpedig a videojátékokat, ám ahogy egyre 

jobban leromlott az állapota, már nem képes kezelni a hagyományos játékvezérlőket sem. 

Mára bal karját egyáltalán nem tudja használni, jobb kezén pedig csak a mutató- és 

hüvelykujját képes mozgatni. Viszont, hála a Special Effect nevű jótékonysági intézmény által 

kifejlesztett különleges játékvezérlőnek, Lee Knight immár újra tud játszani kedvenc 

programjaival. 

 

Az intézmény folyamatos kapcsolatot ápol a betegekkel, hiszen ezeket a speciális 

játékvezérlőket egyfolytában módosítani kell, annak függvényében, ahogy romlik a páciens 

állapota. Lee Knight esetében például egy XBOX360 kontrollert alakítottak át úgy, hogy 

használható ujjaival tudja kezelni a gombokat, szájával pedig az irányítókart (joystick), 

amiben különösen érzékeny kapcsolók vannak. Mellette egy Special Effect által kifejlesztett, 

különleges egeret is kapott, ami egy fejhallgatóban kapott helyet, azzal egybeépítve, 

hangvezérléssel aktiválódó gombokkal. 

 
A Special Effect már betegek ezreinek tette lehetővé, hogy különleges játékvezérlőik 

segítségével újra álélhessék azokat az élményeket, melyeket fokozatosan romló állapotuk 

miatt máshogy nem képesek megtapasztalni. Az intézmény technológiája lehetővé teszi, hogy 

olyanokon is segíthessen, akik az izomsorvadás előrehaladott stádiumaiban szenvednek. 

Filozófiájuk szerint mindenkinek lehetővé kell tenni, hogy videojátékokkal szórakozhasson. 

 

Amennyiben izomsorvadásban szenvedsz és többé nem vagy képes videojátékokkal játszani, 

keresd fel a Special Effect intézményét, akik mindenképp segíteni fognak neked. 

 
videó:  http://gamepod.hu/hir/kulonleges_kontrollerek_mozgasserultek_szamara.html 

 
forrás: gamepod.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://gamepod.hu/hir/kulonleges_kontrollerek_mozgasserultek_szamara.html
http://www.meosz.hu/


 

 

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

 

-HÍREK- 

 

III. GYULAI CIVIL HÉT 
 

2014. június 12-én III. alkalommal rendezték meg Gyulán a Civil Egyesületek 

rendezvényét. 

 

2014. június 12-én III. alkalommal rendezték meg Gyulán a Civil Egyesületek rendezvényét a 

„Civil Hét” címmel.A rendezvény több célt szolgált egyrészt a civil egyesületek 

megismertették a nagyközönséggel munkájukat ,segítő tevékenységüket ,hírt adhattak 

magukról továbbá a civilek egymás munkáját is megismerhették. Több mint húsz egyesület 

mutatkozott be közte a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete is.A 

programon a 20 egyesület bemutatóján kulturális rendezvény,íjászat , kézműves 

bemutató,egészségügyi bemutató és szűrések,családi nap, társasjáték, fogyasztóvédelmi 

tanácsadás,könyv bemutató,és horgászverseny szerepelt.Külön hangsúlyt kapott az önkéntes 

munka mint tevékenység.A Civil rendezvényt utolsó nap egy civil parti zárta ahol 120-an 

vettek részt. Záróakkordként pedig a civil szervezetek képviselői a Gyulai Szent László utcai 

hídon lakatjaikat helyezték el ami kifejezi a civil szervezetek közötti kapcsolat erősségét is. 

  
forrás: Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális Egyesülete 

  

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Betanított munka Budapesten és Vidéken 
 

Jelige: "BETA" 

A több mint 60 éves múlttal rendelkező állami tulajdonú nagyvállalat az alább felsorolt 

településeken élő, illetve ezek vonzáskörzetéből bejárásra képes és bejárásra hajlandó 

megváltozott munkaképességű személyek részére kínál Betanított munkás munkakörben 

történő foglalkoztatásra lehetőséget.  

 

Budapesten és Pest megyében található telephelyeink, ahol a  

munkavállalók foglalkoztatása megvalósul:  

 

-Budapest, Laky Adolf u 41-49  

-Budapest, XIX. ker Bercsényi u. 18.  

-Budapest, Fehér u 10 (X ker)  

-Budapest, Templom tér 8-11. (XIX ker)  

-Dabas, Vasút u 105.  

-Budakalász, Szentendrei u.24  

 



Vidéken: Bejcgyertyános, Bicske, Csongrád, Csorvás, Dabas, Jánosháza, Karancsság, Komló, 

Körmend, Kőszeg, Martfű, Mezőkövesd , Mezőtárkány, Mohács, Nógrádszakál, 

Őriszentpéter, Pápa, Poroszló, Rétság, Szentgotthárd, Szombathely, Tápiószentmárton, 

Táplánszentkereszt, Tereske, Tiszafüred, Tiszaszentimre, Vámosmikola, Vasvár  

 

A munkakör 8 általános iskolai végzettséggel betölthető.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "BETA" 

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! 

 

 

Keresett szakma, munkakör: betanított munka 

Foglalkoztatási jogviszony: teljes munkaidős főfoglalkozású 

Szükséges végzettség: 8 általános 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

