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Megtalálta a zsák a foltját! 
 

 

Nagyhalász - Harminc megváltozott munkaképességű foglalkoztatottal emelkedett a 

PIREHAB Nonprofit Kft. nagyhalászi zsákgyárának alkalmazotti létszáma, valamint 

egy 600 négyzetméteres üzemcsarnokkal is bővült. 
 

 

– A debreceni központú PIREHAB Nonprofit Kft. Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyében közel 

1000 fő munkavállalót foglalkoztat. A nagyhalászi zsákgyárában közel 300 fő talál 

megélhetést, ugyanakkor folyamatos beruházásokkal az üzemet korszerűsítik, bővítik, a 

termelési folyamatokat racionalizálják – tudtuk meg Jóvér Csilla rehabilitációs igazgatótól. 

További 30 fő megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében 

munkahelyteremtés támogatása keretében a PIREHAB Nonprofit Kft. új üzemcsarnokot 

létesített, amely papíralapú csomagolóeszközök gyártására alkalmas. A február 20–án 

átadásra kerülő több mint 600 négyzetméteres üzemcsarnok beruházásának összege több mint 

80 millió forint, amelyből 59.640.000 Ft–ot biztosított a Magyar Állam az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, az önerő 21.600.000 Ft volt. 

Az új üzemcsarnokot a használatba vétel előtt, ünnepélyesen pénteken adja át a cég 

vezérigazgatója, Becker György, dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Czibere 

Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. 
 

 

forrás: szon.hu 

 

 

 

70.000 magyar siket és nagyothalló tudna tolmács nélkül KONTAKT-álni 

 
 A KONTAKT Tolmácsszolgáltatás bizonyított: mára már 1179 regisztrált ügyfél 

használja a videó alapú rendszert kommunikációjuk akadálymentesítésére. A 

magyarországi közel hetvenezres siket és nagyothalló társadalom számára kifejlesztett 

rendszer nemcsak a fogyatékkal élők, de a társadalom egésze számára nyit új ablakot 

egymás megértésének, elfogadásának és az érintettek integrációjának irányába.                     

                   
Végéhez ért a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) Európában is 

rendkívüli kezdeményezésnek számító KONTAKT Tolmácsszolgáltatásának közel egyéves 

tesztidőszaka. A tesztidőszak lezárultával a SINOSZ záró szakmai konferencia keretében 

számolt be a nyilvánosságnak, szakmai partnereinek és a SINOSZ tagjainak a program 

eredményeiről, és határozta meg a célokat a jövőbeli fejlesztésekre vonatkozóan.  

 



Az Új Széchenyi Terv keretében, az Európai Unió finanszírozásával 2014. márciusban útjára 

indított KONTAKT Tolmácsszolgáltatás a siketek és nagyothallók számára lehetővé teszi a 

jelnyelvi tolmács személyes jelenléte nélküli önálló ügyintézést, így kommunikációjuk 

akadálymentessé válik úgy a munkahelyeken, mint az oktatásban, az egészségügyben, vagy 

bármely közszolgáltatás igénybevételekor. A szolgáltatás közel egy éves tesztidőszaka 

keretében 1250 kölcsön tabletet biztosítottak kipróbálásra azoknak a lelkes jelentkezőknek, 

akik nem rendelkeztek a teszteléshez megfelelő saját számítógéppel vagy okostelefonnal, és 

vállalták a teszteléssel járó minden egyéb kötelezettség teljesítését. A közreműködő 

személyek tapasztalataikról és a szolgálat használata során felmerülő igényeikről beszámolva 

hozzájárulhattak a szolgáltatás fejlesztéséhez és véglegesítéséhez.  

 

A KONTAKT szolgáltatás egy rendkívüli lehetőség a siket-vakok akadálymentesítése terén is  

 

A szakmai konferencia keretei között vehette át Czibere Károlytól, a szociális ügyekért és 

társadalmi felzárkózásért felelős államtitkártól és Héjj Dávid miniszterelnöki biztostól a két 

siketvak készülék átadásáról szóló emléklapot Kedves Éda, a Siketvakok Országos 

Egyesületének ügyvezetője. A siketvak-klienskészülék egy hordozható számítógép, amely a 

KONTAKT Tolmácsszolgáltatáshoz illesztett Braille kijelzőből áll, melynek segítségével a 

képernyő „láthatóvá‖ válik, a KONTAKT fejlesztésének köszönhetően pedig a felhasználó 

szöveg alapú kommunikációt folytathat. Az kijelző továbbá lehetővé teszi, hogy a siketvakok 

is bátran böngészhessenek a világhálón, így ők is értesülhetnek a világ dolgairól.  

 

Az eseményen dr. Kósa Ádám SINOSZ elnök és európai parlamenti képviselő elmondta: „A 

projekt tavaly márciusi elindulása óta egyenletesen nőtt az ügyfélszám és mára már elérte az 

1179 regisztrált főt. A jelenlegi felhasználószám mellett havi átlagban közel 8000 hívást 

bonyolítanak le a rendszernek köszönhetően, ami közel 700 óra tolmácsolást jelent. Ez is jól 

mutatja, hogy a KONTAKT Tolmácsszolgáltatás új szolgáltatóként jelenik meg a piacon – az 

infokommunikációs akadálymentesítés hatékonyabban működik a párhuzamosan megvalósuló 

személyes jelnyelvi tolmács-szolgáltatással együttműködve.‖  

 

„Nem csupán egy üzleti szempontból jól átgondolt, egyedülálló fejlesztés megvalósításához 

járulhattunk hozzá, de már az együttműködés kezdetekor is biztosak voltunk abban, hogy a 

projekt pozitív hatással lesz az Invitel szemléletmódjára. A program iránti elkötelezettségünk 

az elmúlt időszakban még erősebbé vált, ezért szinte természetesnek éreztük, hogy az Invitel 

ügyfélszolgálati irodáiban is elérhetővé kell  tennünk ezt a megoldást. Az együttműködés 

keretében már megtörtént a szegedi, valamint a veszprémi Invitel Pont dolgozóinak 

érzékenyítő képzése, valamint az Invitel Pontok szükséges eszközökkel történő felszerelése. 

Így a KONTAKT Tolmácsszolgálatot saját eszköz nélkül is igénybe vehetik mindazok a 

hallássérültek, akik felkeresik ezeket az Invitel Pontokat.‖ – hangsúlyozta Mártha Imre, az 

Invitel operatív főigazgatója.  

 

A konferencián egy szakmai kerekasztal-beszélgetés keretében Kiss Virág, az Auchan 

Magyarország Kft. HR vezetője, Rosner Imre, a Szerencsejáték Zrt. karitatív osztályvezetője, 

Tóthmárton Vera, a TESCO_GLOBÁL Áruház Zrt. atipikus foglalkoztatási specialistája, 

Kovács Ildikó, a Nolato Magyarország Kft. HR igazgatója és Gerlei Gyöngyvér, az Invitel 

vállalati értékesítési igazgatója arra keresték a választ, hogy ma egy vállalatnak mekkora a 

felelőssége a megváltozott munkaképességű munkatársak integrációjának elősegítésében. A 

résztvevő szervezetek képviselői szerint – akik szintén több száz megváltozott 

munkaképességű alkalmazottat foglalkoztatnak – a halló munkatársaiknak is fejlődési 



lehetőséget jelent siketekkel és nagyothallókkal együtt dolgozni, és megtapasztalni azt, hogy 

akadálymentesítéssel teljes értékűen tudnak egymással kommunikálni.  

 

A KONTAKT Tolmácsszolgálat bizonyított  

 

 

 

 

 

Az elégedettségi méréseknek köszönhetően a felhasználókkal közösen fejlesztik és javítják a 

rendszert, akik tapasztalataikról és a szolgáltatás használata során felmerülő igényeikről 

beszámolva – egy elektronikus kérdőív kitöltésével – maguk is hozzájárulhattak a szolgálat 

fejlesztéséhez és véglegesítéséhez. Az elégedettségi mérések alapján egyetértés van a 

felhasználók között, hogy a KONTAKT Tolmácsszolgáltatás összességében bárhonnan 

elérhető, hasznos, előnyös, költséghatékony, modern és közkedvelt akadálymentesített 

megoldás a kommunikációra.  

 

Ügytípusok vonatkozásában az ügyfelek többségében az önálló életvitel elősegítése céljából, 

rövid, személyes ügyek intézése során kezdeményeztek hívásokat, mellyel lerövidülhetett az 

idáig megszokott, jelnyelvi tolmács személyes jelenlétével történő ügymenet. A rendszer 

nagyon népszerű volt az egészségügyi ellátások igénybevételekor is, hiszen alkalmas az 

orvossal történő időpont-egyeztetésekre, illetve a kórtünettel vagy a vizsgálattal kapcsolatos 

konzultációkra, így a privát és intim szférát meg tudják őrizni az ügyfelek. A hivatali 

ügyintézések alkalmával pedig nagyobb önállóságot tesz lehetővé a rendszer, hiszen ebben az 

esetben sem kell arra az alig 15 perces hivatali ügyintézésre külön személyes jelnyelvi 

tolmácsot igényelnie a siket vagy nagyothalló felhasználónak, hiszen a KONTAKT 

Tolmácsszolgáltatás segítségével egyedül is képes elintézni azt. Nem utolsó sorban pedig a 

munkavállaló és a munkáltató közötti kommunikációt is megkönnyíti, ezzel is hozzájárulva a 

siketek és nagyothallók munkaerő piaci integrációjához. Így a KONTAKT nem pusztán 

„szolgáltatás‖, hanem a siket és jelnyelv használó nagyothallók identitásának, önálló 

életvitelének egyik alapvető elemévé vált.  

 

 

 

 

 

KONTAKT Tolmácsszolgálat fejlesztéseiről  

 

A márciusi indulás óta a SINOSZ tervei között szerepelt a rendszer továbbfejlesztése, 

melynek érdekében olyan fejlesztéseket kívántak integrálni a már meglévő rendszerbe és a 

felhasználókkal tesztelni, amik nagyban megkönnyítik a siketek és nagyothallók 

mindennapjait, hiszen a rendszer eddigi kiváló eredményei mellett a KONTAKT jelenlegi 

szolgáltatásaival csak a jelnyelv-használó személyek akadálymentesítési igényeit volt képes 

maradéktalanul ellátni. Így a tesztidőszak alatt olyan további fejlesztések is megvalósultak, 

mint például a videó-üzenet küldésére alkalmas szolgáltatás, amely a tolmácsok számára 

lehetővé teszi, hogy a halló fél által telefonban közölt „hangposta‖ üzenethez hasonló üzenetet 

jelnyelvi videóban küldje el az ügyfél részére; vagy a beszédet automatikusan írott szöveggé 

alakító technológia, amely elsősorban jelnyelvet nem ismerő nagyothallók számára lesz majd 

nagy segítség. „Ezen fejlesztések a szolgáltatás tesztidőszakának végére készültek el, ezért 

ezek tesztelése is okot ad a projekt hosszabbítására‖ – hangsúlyozta Kósa. Hozzátette, hogy a 



KONTAKT teljesítette az alapvető célkitűzéseket és bebizonyította, hogy a tolmácsolási 

típusok egy részét ki lehet váltani költséghatékony infokommunikációs módszerekkel úgy, 

hogy a hagyományos tolmácsolási rendszer minősége és népszerűsége is megmaradjon.  

 
forrás: itextreme.hu 

 

 

 

Itt a nyelvújítás, lehet újracímkézni a műveket! 

 
Bár ránk nem tartozik, hallgatunk az Emberi Erőforrások Minisztériumának levelére, 

és száműzzük az olyan szavakat, amelyek csak zavarják a kommunikációt. A 

„szegénység” például nemkívánatos. Nem, mi sem szeretjük, csak másképp. 

 
Az a fránya nyelv, az tehet mindenről. Az EMMI-ben és háttérintézményeiben dolgozók e-

mailben tudhatták meg, melyek a nemkívánatos szavak – a VS.hu információi szerint 

többoldalas a lista. A sajtóosztály szerint azért szükséges kivenni a szóhasználatból bizonyos 

szavakat, hogy a kommunikáció „egységes‖ legyen. Vagyis ezentúl nemkívánatos egymás 

között, illetve a kedvezményezettekkel – értsd: a minisztérium által kezelt uniós pályázatok 

nyerteseivel – használni olyan teljesen megszokott köznyelvi, ám negatív dolgokra utaló 

szavakat, mint szegény, szegénység, mélyszegénység, gyermekszegénység – helyettük a 

rászoruló és rászorultság javallott. Már nem hangzik olyan nyomasztóan, ugye? 

 

Nem úszták meg az olyan semlegesnek tűnő szavak sem, mint az esélyegyenlőség, az ápoló, a 

gondozó, amelyekkel ki tudja, mi lehet a probléma. Annak, hogy a fogyatékos helyett a 

fogyatékkal élőt kell használni, csak örülni tudunk, bár jóérzésű ember legalább nyilvánosan 

odafigyelt arra, hogy ne sértsen meg embereket. A rokkant és a terhes szót is kivonták a 

forgalomból: ezután a várandós és a mozgáskorlátozott az elfogadott. Focirajongók pedig 

felejtsék el a stadionozást, helyette barátkozzanak a fedett sportlétesítmény szófordulattal. A 

zsírszegény szóra pedig mondjon mindenki azt, amit akar, a nyelvzsonglőrködés létező műfaj. 

Az EMMI sajtóosztálya egyébként el is ismerte a levél létezését. 

 

Eljátszottunk a gondolattal, mi történne akkor, ha irodalmi művek, filmek vagy közmondások 

frontján is alkalmaznánk a tárca iránymutatását. 

 

Posztumusz átírjuk a vers címet: 

 

Rászoruló Zsuzsi a táborozáskor 

Aki rászoruló, az a legrászorulóbb 

 

A szólásokon is lenne mit barkácsolni: 

 

Szegény ember vízzel főz. 

Szegény, mint a templom egere. 

Szegénységi bizonyítvány állít ki magáról. 

A szegény ember nem csak böjtben koplal. 

A szegénység nem szégyen. 

 



Ha a könyvtárakra, kiadókra, archívumokra és gyakorlatilag mindenki másra vonatkozna ez a 

szabály, akkor a következő EMMI-kompatibilis címekkel találkozhatnánk. 

 

   
 

   
 

 
forrás:  nlcafe.hu 

 



Több mint 200 fogyatékos diák úszóversenye 

 
Debrecen - Magyarország legnagyobb fogyatékos diákok számára rendezett 

úszóversenyének ad otthont a Debreceni Sportuszoda szombaton. 

 
A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége által működtetett diákolimpiai 

versenyrendszer részeként szervezendő Országos Úszó Diákolimpiai Döntőre rekord létszámú 

nevezés érkezett, az eseményen több mint 200 fogyatékos diák részvétele várható. 

A FODISZ elnöksége egyértelmű célként tűzte ki maga elé, hogy minél több olyan esemény 

kerüljön megrendezésre a szövetség égisze alatt, ahol több sérülés specifikum diákjai 

találkozhatnak egymással, hiszen a sporton keresztül megvalósuló közösségépítés így 

hatékonyabban megvalósítható. Ezen célkitűzés mentén, a Debrecenben megrendezendő úszó 

döntőn több mint 200 fogyatékos diák vesz részt, akik között értelmi fogyatékos, 

mozgássérült, hallássérült és látássérült diák egyaránt megtalálható lesz. Az esemény 9.30-kor 

kezdődik, s várhatóan 16 óráig tart. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

Varga-Damm: Meg kell becsülni a fogyatékkal élőkkel foglalkozókat 

 
Megalázó béreket kapnak a fogyatékkal élőkkel foglalkozók - jelentette ki a Jobbik 

országgyűlési képviselőjelöltje kedden Veszprémben, miután önkéntes munkát végzett 

egy helyi intézményben. 

 
Varga-Damm Andrea a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében töltött 

nap után az ott dolgozókról szólva kiemelte: "szinte ezek az emberek is önkéntesek". Szavai 

szerint meg kell becsülni őket, mert reményt adnak mind a fogyatékkal élő embereknek, mind 

a családtagjaiknak arra, hogy valóban emberhez méltó, szép életet tudjanak élni mindannyian. 

 

A képviselőjelölt elmondta, a nap folyamán hatvan fizikai vagy szellemi fogyatékkal élő fiatal 

felnőttel beszélgetett, közreműködött az ételosztásban, valamint segített például fonalat 

befűzni, hajtogatni. 

 

Veszprém megye 1-es számú országgyűlési egyéni választókerületében azért kell időközi 

választást tartani, mert Navracsics Tibort, a választókerület korábbi fideszes országgyűlési 

képviselőjét uniós biztossá nevezték ki, ezért lemondott országgyűlési mandátumáról. 

 

Az időközi voksolás - melyre a választási bizottság 12 jelöltet vett nyilvántartásba - huszonöt 

település választópolgárait érinti: szavazhatnak Bakonynána, Bánd, Csehbánya, Csetény, 

Dudar, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Jásd, Királyszentistván, Kislőd, Lókút, Márkó, 

Nemesvámos, Olaszfalu, Öskü, Sóly, Szápár, Szentgál, Tés, Úrkút, Városlőd, Veszprém és 

Vilonya választói. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 



Ötezer kiló krumplit ajánlott föl a holland gazda 

 
SIÓFOK | Ötezer kiló krumplit ajánlott fel rászorulóknak a tizenöt éve Siófokon élő és 

gazdálkodó, holland származású Harm Kalfsbeek. Négyszáz siófoki és környékbeli 

családnak jutott a burgonyából. 

 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat siófoki csoportja, a város családsegítő- és gyermekjóléti 

szolgálata, valamint a ferences szegénygondozó nővérek helyi közössége koordinálta, hogy az 

adomány a megfelelő helyekre jusson. A máltaiak siófok-kiliti konyhája is kapott a 

krumpliból; a Gondviselés Háza negyven időskorú és harmincöt fogyatékos ellátott 

étkeztetéséről gondoskodik. 

 
Harm Kalfsbeek 1999-ben került Magyarországra, korábban lapunknak adott interjújában 

elmondta, hogy Ádándon krumpliimporttal kezdte, egyetlen targoncával. Ezt követően 

vásárolt egy olyan kft.-t, amelyiknek volt 280 hektár földje, majd a korábbi siófok-kiliti téesz 

jogutódjában vett üzletrészt. Cége a lehető legkorszerűbb gépekkel kizárólag bérmunkát 

végez a térség földjein gazdálkodóknak. A Siófokhoz tartozó hajdani papkutai téeszmajor egy 

részét újították fel, ott él a holland-magyar. 

 
forrás: sonline.hu 

 

 

 

Down-kóros színésznő és végtaghiányos modellek a divathéten 

 
Miután Carrie Hammer dizájner egy Down-szindrómás modellt küldött ki a kifutóra 

múlt hét csütörtökön, hétfőn az FTL Moda divatház döntögetett tabukat azzal, hogy 

kerekes székes és végtaghiányos embereket bújtatott kollekciójába a New York-i 

divathéten. 

 

Hammer már tavaly is tabukat döntögetett, amikor egy kerekes székes szépségkirálynőt 

szerepeltetett a showjában. Idén még tovább ment: modellje a 30 éves Jamie Brewer 

színésznő volt, akit a sorozatrajongók az Amerikai Horror Story több évadjából is 

ismerhetnek. Brewer 14 éves kora óta színészkedik és több éve részt vesz az Arc of the United 

States nevű, értelmi fogyatékos embereket segítő szervezet munkájában. Mint mondja, a 

veleszületett génmutációja sosem adott okot arra, hogy ne merje megmutatni magát. A Down-

kóros színésznő szeretné, ha az őt figyelő lányok és fiatal nők azt mondanák: ha ő is meg 

tudja csinálni, akkor nekünk is sikerülhet. 

 

Brewer csütörtöki szereplése nagy sikert aratott, hétfőn pedig már egy olyan bemutatón 

ámulhatott a New York-i divathét, melyen mozgáskorlátozottak léptek fel szép számmal. A 

kerekes székes, végtaghiánnyal született, illetve baleset miatt művégtaggal élő emberek együtt 

vonultak a hivatásos kifutói modellekkel. A show végén a közönség vastapssal ünnepelt. 

 

Egy ideje megfigyelhető egyféle radikális szemléletváltozás a szépségiparban. Az új trendek 

azt hirdetik: a tökéletlen is szép. Ennek bizonyítéka többek közt a molett modellek 

szerepeltetése a „Sports Illustrated" bikinidivat-összeállításában, a hatvan fölötti nők 

megjelenése a kifutón és szépségipari reklámkampányokban és Chantelle Brown-Young 



(polgári nevén Winnie Harlow), a vitiligo nevű pigment-rendellenességgel született „pöttyös" 

szépség befutása. 

 
forrás: nol.hu 

 

 

 

Nem mozgássérült, de odaparkol: mi az? 

 
Olvasónk mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen parkoló önkormányzati autót 

fogott. Az Origo olvasóját 10.000 forintos ClickShop kedvezménykuponnal jutalmazzuk. 

  
Ismét egy példa arra, amikor már a hatóságok sem tartják be a szabályt. Akkor mit várnak az 

autósoktól? - teszi fel a kérdést olvasónk. 

 

Mozgáskorlátozott? 

 

2015. február 16-án, 12 óra 20 perckor készült az alábbi fotó a XIV. kerület Cházár András 

utca 19. szám előtt, ahol az utca bal oldalán van egy figyelmeztető tábla, miszerint 

mozgáskorlátozottak részére fenntartott hely. Ahogy a fotón látszik, ezen a helyen parkol a 

Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának autója. 

 
Fotó: Virág István 

 
forrás: origo.hu 

 

http://www.origo.hu/common/20141021-kuldj-kepet.html?utm_source=origo-nyito&utm_medium=10ezer&utm_campaign=10ezer


Érzékenyítő program indul az I. kerületi iskolákban 

 
Érzékenyítő órákat szervez az I. kerületi iskolákban a Budavári Önkormányzat a 

Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülettel közösen. Az erről szóló megállapodást 

szerdán írta alá Nagy Gábor Tamás polgármester és Ungvári Mihályné, az Egyesület 

elnöke. Az osztályfőnöki órák keretében fogyatékkal élő emberek beszélgetnek a 

diákokkal és különböző szituációs játékok segítségével ismertetik meg helyzetüket.  

 

A Budavári Önkormányzat a 2014/2015-ös tanév második félévétől érzékenyítő órákat 

szervez a kerületi iskolások részére. A program során valamennyi kerületi iskolába, és annak 

valamennyi osztályába ellátogatnak az egyesület tagjai. Az osztályfőnöki órák keretében – 

tehát iskolai keretek között - megtartott foglalkozásokon a gyermekek közvetlenül az 

érintettektől kapnak információt a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. A cél, hogy a gyermekek 

az érzékenyítő foglalkozások után megértőbben, érzékenyebben viszonyuljanak 

környezetükhöz és felnőttként is nyitottabbak legyenek a sérült emberek integrációja iránt.  

 

A több éves programra, amelyben valamennyi kerületi oktatási intézmény részt vesz, a 

Budavári Önkormányzat kétmillió forintot biztosít.  

 

Az érzékenyítő órákat a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete tagjai tartják meg az 

általános- és középiskolai diákoknak.  

 

Az egyesület tagjai a foglalkozásokon többek között beszélnek arról, hogy milyen 

nehézségekbe ütközik a tanulás, a munkavégzés, a szórakozás, a sport, a párválasztás, a 

háztartásvezetés, a gyermekvállalás, gyermeknevelés számunkra. Kiemelten beszélnek az ép 

és sérült emberek közötti kapcsolatteremtés gondjairól (a félelemről, tanácstalanságról: 

milyen módon közeledjenek hozzájuk anélkül, hogy megsértsék őket), a segítés fontosságáról, 

formáiról, a megbámulásukról és az irántuk érzett sajnálat feldolgozásáról.  

 

Tematikájuk része, hogy eljátszatják a fiatalokkal azt a szituációs játékot, hogy képzeletben 

üljenek be egy kerekes-székbe és gondolják végig: így hogyan tudnák végigcsinálni mindazt, 

amit naponta szoktak. Ilyenkor spontán döbbennek rá, hogy: „jaj, nem férek be otthon a 

fürdőszobába, WC-be, nem érem fel a konyhaszekrény felső részét, a villanykapcsolót, az 

ablakkilincset, sőt az ajtót is milyen nehéz becsukni a kerekesszékből. Ha van is lift, nem 

biztos, hogy a mérete miatt beférek, akkor meg hogyan jutok le az utcára?' A gyermekek 

maguktól rájönnek, hogy szinte leküzdhetetlen akadályokat képeznek a járdaszegélyek, a 

középületek lépcsői és a tömegközlekedési eszközök használata sem megoldott minden 

esetben.  

 

A tapasztalatok szerint ilyenkor záporoznak a kérdések, hogy a mozgássérültek hogyan 

mennek el bevásárolni, dolgozni. A kisebb gyermekek nógatás nélkül, aktívan kérdeznek, a 

nagyobbak nehezebben oldódnak.  

 

A tanórákon azokra a balesetekre (fáról leesés, alacsony vízbe fejesugrás, közlekedési baleset, 

stb.) is felhívják a figyelmet, amelyek következményeként kerekes-székes életformára 

kényszerülhetnek a gyerekek. Különösen döbbenetes hatással van rájuk, ha megtudják, hogy a 

beszélgetőpartnerek közül többen ilyen balesetek miatt kerültek kerekes-székbe. A 

pedagógusok visszajelzései alapján a gyermekek az érzékenyítő óra után egymást 

figyelmeztették, hogy ne ugráljanak le, és ne lökdössék egymást le a lépcsőről. 

 



Az órák végén a gyermekek a kerekes-széket is kipróbálják ki. Bemutatják nekik, hogyan 

lehet segíteni a mozgássérülteknek a küszöbön vagy egy-egy lépcsőfokon. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

Esély a megváltozott munkaképességűeknek 

 
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete által meghirdetett képzésekre több 

száz megváltozott munkaképességű ember jelentkezett. Az uniós pályázat lehetőséget 

biztosított a vállalkozói életre való felkészülésre is. A MOZGI – projekt dolgozói arra 

büszkék, hogy erős és kitartó emberekkel találkozhattak. 

 
Több száz megváltozott munkaképességű jelentkezett arra a projektre, amelyet a 

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Megváltozott munkaképességűek 

munkahálózata Csongrád megye helyi fejlesztéseiért, „TÁMOP 1.4.3-12/ 1 2012-

0019Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása‖ pályázat keretében indított. 

Az egyesület 2013-ban nyert nagyobb összeget képzésekre, tréningekre és távmunka hálózat 

kialakítására, mellyel még nagyobb esélye van hallgatóiknak munkát találni.  

A hosszadalmas toborzási időszak és a 2013 novemberében megtartott tanévnyitó után 

kezdődtek el az oktatások. Szegeden kilencvenen, Csongrádon húszan kezdhették el a 

képzéseket. A hallgatók között, voltak olyanok, akik egyik-napról a másikra lettek 

munkanélküliek egy, előre nem látható betegség miatt: rák, veseelégtelenség, mozgásszervi 

probléma. A MOZGI – projekt dolgozói büszkék, hogy erős és kitartó emberekkel 

találkozhattak, akiktől ők maguk is sokat tanulhattak.  

A képzéseket tanulástechnikai tréningekkel kezdték, amely a  tanulás újrakezdésében nyújtott 

segítséget. Az oktatás helyi fejlesztési tanulmányokkal folytatódott, mely egy alkalmazott 

menedzsment kurzus volt az Európai Unióról: „Tanuljunk meg Unióul‖ címmel. 



 
A szegedi hallgatók és csongrádiak is az első naptól folyamatosan minden egyes képzésen és 

tréningen részt vettek. Tréningjeik a személyiségfejlesztéséről és a konfliktuskezelésről 

szóltak. Gyakorlati feladatokkal, játékos módon tanulhattak magukról és másokról még többet 

a mentorálltak. Választható volt pályázatírói, közbeszerzési referensi, operátori, sorstársi 

tanácsadói képzés. De a jelentkezők projektek pénzügyi és kommunikációs munkájának 

segítésével kapcsolatos tanulmányokat is folytathattak, és akiknek igénye volt angolul is 

tanulhatott. 

A vállalkozói klubok az érdeklődőket a vállalkozói életre való felkészülésben segítették. 

Bepillantást nyerhettek a könyvelésbe, pénzügyi ismeretekbe, marketing-, és arculat 

tervezésbe, és mindezek mellett önéletrajz- és motivációs levél írással is foglalkoztak. A 

közösségszervezői klubjaikban az egészséges életmódban mutattak új lehetőségeket. 

A projekt áprilisban zárul, de a hallgatók már azt kérdezik, mi lesz később? A munkatársak 

szeretnék továbbra is figyelni és segíteni a kurzusban részt vevő megváltozott 

munkaképességűeket, hogy megtalálják helyüket az életben és a munkaerő-piac területén. 

Az a pozitív gondolkodás, a „nem adom fel‖ felfogás, a projekt munkatársaira is átragadt. A 

megváltozott munkaképességű emberektől ők is sokat tanultak az elmúlt két évben. 

 
forrás: szeged.hu 

 

 

Mentális akadálymentesítéssel kell kezdeni 

 
A megváltozott munkaképességű munkavállalók sikeres alkalmazásához lépésenként 

lehet eljutni, ebben pedig a mentális akadálymentesítés sokszor fontosabb lehet, mint a 

fizikai körülmények megváltoztatása. 

 
―Azt látjuk, hogy míg régebben a pénzügyi ösztönzők bizonyultak elsődlegesnek, ma már 

inkább a segíteni akarás és a cégre gyakorolt pozitív hatások állnak az ilyen jellegű 

megkeresések mögött. A nemzetközi cégeknél nem egyszer az anyavállalat részéről 

fogalmazódik meg az elvárás, a magyar tulajdonú cégek esetében pedig gyakran tulajdonosi, 



felsővezetői elkötelezettség indítja el a folyamatot. Az első lépésekhez viszont segítség kell: 

miközben a nyitottság fokozódik, a cégek nincsenek tudás szempontból felkészülve: nem 

ismerik a bejelentési kötelezettségeket, félnek az adminisztrációs terhektől, nem tudják, 

hogyan kell ebben a témában nyilvántartást vezetni, nem igazodnak ki az orvosi papírokon.‖ – 

mondta Dobár Attila, a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését és integrálását 

segítő RehabJob ügyvezető igazgatója az ügyfeleik körében tavaly végzett érzékenységi 

átvilágítások tapasztalatait összegezve. Ezek a felmérések szolgálnak arra, hogy 

megállapítsák, egy-egy cég milyen mértékben áll készen arra, hogy fogyatékossággal élő és 

egészségkárosodott embereknek kínáljon munkát. 

 

Egyébként tovább támogatják a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását, a 

hosszabbítás után a projekt támogatási szakasza 2015. július 31-ig tart. 

 

Egy adott cég felkészültségének feltérképezése legtöbbször 5 elemből áll. Az összes 

munkavállaló részvételével online kérdőív kerül kitöltésre, a cégvezetőkkel és 

véleményvezérekkel mintegy órás strukturált interjúra kerül sor, a különböző részlegek 

munkatársai fókuszcsoportos beszélgetés formájában osztják meg reményeiket és félelmeiket, 

fizikai értelemben is bejárásra kerül az adott terület, és a munkakörökhöz kapcsolódó fizikai 

jellemzők is felmérésre kerülnek.  Mindezek együtt szolgálják, hogy teljes körű 

állapotfelmérést lehessen végezni. 

 
―A felmérés során sokan nevesítettek olyan előnyöket, amelyeket a megváltozott 

munkaképességűek alkalmazása gyakorolhat a cégre. A megkérdezettek szerint a 

megváltozott munkaképességűek különösen a munkavégzés megbízhatóságát illetően 

emelkednek a többiek fölé, a céghez fűződő lojalitásban, illetve a monotóniatűrésben pedig 

példát lehet róluk venni. Mindez akkor is igaz, ha a megkérdezettek előzetesen tartanak attól, 

hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók a megszokottnál nehezebben 

illeszkednek be és bizonyos feladatok elvégzéséhez több időre van szükségük.‖ – mondta 

Markos Ádám, a RehabJob szakmai vezetője. 

 

―Attól, hogy látunk egy mozgássérült vagy fogyatékos embert a buszmegállóban, vagy az 

ismerőseink között vannak súlyos betegséggel élők, nem biztos, hogy a munkahelyen is 

kellően érzékenyek vagyunk egy ilyen jellegű, állandó helyzet kezelésére. Mindehhez 

érzékenyítésre, a másik helyzetének megértésére és elfogadására van szükség, amit tréningek, 

felkészítések és folyamatos nyomon követés formájában lehet biztosítani. Mindenkinek 

ugyanis az a célja, hogy a megváltozott munkaképességű új kolléga sikerrel illeszkedjen be, 

és jól tudja végezni a munkáját.‖ – mondta a Dobár Attila, a JobGroup részét alkotó RehabJob 

ügyvezetője. 

 

A tavalyi felmérések eredményeként a cégnél dolgozók megváltozott munkaképességű 

munkavállalókhoz fűződő elvárásai legtöbbször megegyeznek a bármely más kollégával 

szembeni elvárással. Alkalmanként felmerül a fogyatékossági etikett elkészítésére vonatkozó 

igény, és szinte mindenki elvárja, hogy kapjon előzetes felkészítést az újszerű helyzetek 

kezelésére. 

 
Az említett üzleti tanácsadó cégnél dolgozók háromnegyedének van baráti körből származó  

pozitív élménye a sokszínűséggel kapcsolatban, több mint egyharmaduk pedig az ismerősi 

körben élő fogyatékossággal élő emberrel kapcsolatban élt már meg jó tapasztalatot. Az ő 

esetükben is azt látjuk, hogy az érintettekkel történő leggyakoribb találkozási tér a közösségi 

közlekedés, a megkérdezettek alig 30%-a mondta, hogy nem találkozott még ilyen keretek 



között fogyatékossággal élőkkel. Itt viszont pozitív és negatív tapasztalatokkal szinte 

mindenki rendelkezik‖. – mondta Markos Ádám. 

 

Az érzékenyítési programokban fontos a teljes akadálymentesítés elősegítése, vagyis fizikai, 

info-kommunikációs és pszichés felkészítésre egyformán sor kerüljön. Az előzetes felkészítés 

és átélés lehetősége jelentős mértékben hozzájárul az új munkavállalók beilleszkedéséhez. 

―Azt pedig már az együtt végzett munka nyomán halljuk a régebben ott dolgozóktól, hogy az 

új tapasztalatok nyomán gyakran átértékelik saját helyzetüket is, és lényegesebben 

rugalmasabban tudják a munkájuk során és az életükben felmerülő problémákat kezelni.‖ – 

mondta Dobár Attila. 

 
5 TIPP A SIKERES BEILLESZKEDÉSÉRT 

1. Találjuk meg, kik azok a kulcsszemélyek, akik a cégnél a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának szószólói lehetnek 

 

2. Egyből nem dobhatjuk a munkatársakat mélyvízbe: segítsünk nekik felkészülni a speciális 

helyzetű munkatársakkal való együttműködésre 

 

3. Ne rontsunk ajtóstul a házba, a fizikai akadálymentesítést csak lépésenként lehet 

megvalósítani 

 

4. Álljunk rugalmasan a megváltozott munkaképességű munkavállalódhoz, közösen alakítsuk 

ki az elvárásokat, hogy a rábízott feladatot a lehető leghatékonyabban tudja elvégezni 

 

5. Nincs feloldhatatlan konfliktus, csak kibeszéletlen problémák léteznek – a nyílt 

kommunikáció vezet egymás megértéséhez 

 
forrás: piacesprofit.hu 

 

 

EU-s forrás a megváltozott munkaképességűeknek Békéscsabán 

 
Megkezdődött a Békés megyei Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv békéscsabai 

épületének akadálymentesítése és korszerűsítése. A munkálatok 2015 nyarán fejeződnek 

be. A létesítmény átalakítását és működésének korszerűsítését az Európai Unió 221 

millió forinttal támogatja. A fejlesztés a megváltozott munkaképességű személyek 

komplex rehabilitációjának infrastrukturális feltételein javító, közel 4 milliárd forintos 

program része. 

 

 A projekt keretében hét modern vizsgálóhelyiséget alakítanak ki a békéscsabai 

létesítményben. A felújított ingatlan a látás- és a hallássérült, az értelmi fogyatékossággal élő, 

valamint a mozgásukban korlátozott személyek számára egyaránt akadálymentes lesz. Az 

építkezés befejezését követően informatikai fejlesztésekre, új vizsgálóeszközök beszerzésére 

is sor kerül. A szolgáltatások színvonala az ügyfélkör speciális igényeihez igazodik majd. 

 

Békéscsabán jelenleg a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő emberek 

ellátásaival és támogatásával kapcsolatos ügyek különböző szakaszait a város két pontján 

intézik. A rehabilitációs szakigazgatási szervek döntenek első fokon többek között a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátási jogosultságáról, valamint a 



közlekedőképesség akadályozottságának mértékéről is. A Munkácsy utcai létesítmény 

elkészültével az ügyintézés minden fázisa egy épületbe kerül. 

 

Az európai uniós program keretében 17 megyeszékhelyen korszerűsítik a megyei 

rehabilitációs szakigazgatási szervek épületeit és felszereléseit. A beruházások értéke 40 

millió és 390 millió forint között, helyszínenként változik. 

 

A „Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése‖ elnevezésű 

projektet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a 18 érintett megyei 

kormányhivatal konzorciumban irányítja. A tervezett fejlesztések a „Széchenyi 2020‖ 

program keretében valósulnak me 

 
forrás: hir6.hu 

 

 

Milyen szociális ellátás jár rokkantként? 

 
B2 kategóriás rokkantsági ellátásban részesülök, havi 45.490 forintot kapok. Az a 

kérdésem, hogy üdülési kedvezmény jár-e részemre vagy más szociális juttatást 

kaphatok-e és milyen módon. Valamint azt is szeretném megtudni, hogy a SZJA kódom 

alatt szereplő "M" betű mit takar? 

 
A szociális ellátások rendkívül széles körűek, melyek között találhatóak pénzbeli szociális 

ellátások, természetben nyújtott ellátások, szociális szolgáltatások, szakosított ellátások, 

lakhatási, gondozási támogatások stb., melyek függenek életkortól, jövedelemtől, a család 1 

főre jutó jövedelmétől, egészségi állapottól, s van olyan eset, amikor a települési 

önkormányzat határozza meg a jogosultsági feltételeket. Javasoljuk, hogy keresse fel a 

lakóhelye szerinti önkormányzati hivatalt és ott érdeklődjön személyre szabottan a 

lehetőségekről. 

 

Az Erzsébet program keretében akkor tudna üdülési támogatáshoz jutni, ha fogyatékossági 

támogatásban részesülne, de mivel ön rokkantsági ellátásban részesül, nem kaphat 

fogyatékossági támogatást. Szintén Erzsébet program keretében ingyenes fürdőbelépőre, 

nyaralásra lehet jogosultságot szerezni a nyugdíjasoknak. Tehát ennek a juttatásnak feltétele, 

hogy 60. életévet betöltött öregségi nyugdíjas legyen a magánszemély. 

 

Az SZA kód „M‖ jelölése amennyiben a rokkantsági ellátás mellett szerepel, adómentes 

bevételt jelent. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

Kaphatok utazási kedvezményt? 

 
B2 rokkantsági ellátásban részesülök. 58 éves vagyok. Jogosult vagyok-e utazási 

kedvezményre? 

 

 



Rokkantsági ellátásban részesülő személy akkor jogosult utazási kedvezményre ha 

magánszemély a 65. életévét még nem töltötte be és 

- aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos 

rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítése alapján 30 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy 

- aki rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte 

és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális 

járadékra volt jogosult. 

 

A megadott információk alapján a második opciót nem lehet Önre alkalmazni mivel 2011-ben 

még nem töltötte be a 57. életévét, így az első feltételt vizsgáljuk. Arról nincs információnk, 

hogy Ön 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra jogosult volt-e, azt 

viszont meg lehet állapítani, hogy egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján 30 százalékos vagy kisebb mértékű-e. A Ön B2-es kategóriája azt jelenti, 

hogy az egészségi állapota 51-60 százalék között van, tehát ez alapján nem jogosult az utazási 

kedvezményre. Így csak akkor lehet jogosult az utazási kedvezményre ha 2011. december 31-

én I. illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

Már a fogyatékosok is konzultálhatnak a magyar internet sorsáról 

 
Jelnyelven tehetik fel kérdésjavaslataikat a siketek és nagyothallók az internetről szóló 

nemzeti konzultációban csütörtöktől március 26-áig – jelentette be a folyamat 

előkészítéséért és lebonyolításáért felelős miniszterelnöki biztos Deutsch Tamás.  

 

Az InternetKon vezetője a konzultációra létrehozott weboldal gyengénlátók számára 

akadálymentesített változatát is bemutatta, és arról beszélt, a kormány mindenkinek, így a 

fogyatékossággal élők számára is biztosítani akarja a részvételt már a konzultáció 

előkészítésében, tehát a majdani kérdőíven szereplő kérdések megfogalmazásában is. 

 

Tájékoztatása szerint a www.internetkon.hu elindítása óta 37 ezer egyedi látogatója volt az 

oldalnak, a látogatók több mint húsz százaléka mobil eszközről csatlakozott, továbbá több 

mint 3200 kérdést, javaslatot fogalmaztak már meg eddig a polgárok. Jelezte, bár a honlap 

indulásakor a kérdés-javaslatok részben „trollkodások‖ voltak, azóta hétszáznál több kérdést 

tettek fel azok, akik valóban élni kívántak a konzultációra szóló kérdésjavaslat lehetőségével 

— írja az MTI. 

 

video: http://www.minuszos.hu/mar-a-fogyatekosok-is-konzutalhanak-a-magyar-internet-

sorsarol/ 

 
forrás: minuszos.hu 

 

 

 

 

 

 



Fogyatékossággal élőkön segít a kormány 

 
Czibere: a kormány elkötelezett az önálló életvitelt segítő szolgáltatások támogatásában. 

 
A kormány elkötelezett a fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelét, autonómiáját segítő 

szolgáltatások támogatásában – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális 

ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára egy szerdai budapesti szakmai 

konferencián. A rendezvényen ismertették a 70 ezer magyar siket és nagyothalló számára egy 

éve elindított videó alapú távjeltolmács-szolgáltatás tesztidőszakának eredményeit. Czibere 

Károly arról beszélt, minden olyan fejlesztést üdvözölnek, ami ahhoz járulhat hozzá, hogy a 

látás-, vagy hallássérültek, a mozgáskorlátozottak könnyebben hozzá tudjanak férni a 

közszolgáltatásokhoz. Az államtitkár történelmi lépésnek nevezte a siket és nagyothalló 

emberek számára könnyű kommunikációt biztosító Kontakt Tolmácsszolgáltatást, melyet a 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (Sinosz) indított útjára tavaly márciusban. 

 
  
Az 526,5 millió forintos uniós támogatással elindított szolgáltatás lényege, hogy – egy 

mobilinternetezésre alkalmas tablet segítségével – az érintettek számára ingyenes 

videotolmácsolást biztosítanak jelnyelvi tolmácsok közreműködésével gyakorlatilag bárhol és 

bármikor, akár hivatali ügyintézésnél, akár vásárlásnál vagy a mindennapi élet bármely 

területén. A szolgáltatás előnye, hogy a jelnyelvi tolmács személyes jelenlétére nincs szükség; 

a tableten keresztül akár jelnyelven, akár hangzó nyelven vagy írásban is tudnak 

kommunikálni. Egy ügyintézésnél például így hárman vannak „jelen‖: az ügyintéző és az 

ügyfél személyesen, míg a tolmácsolást végző diszpécser távolról, a tablet képernyőjén 

keresztül kommunikálva mindkettejükkel. A jeltolmácsolást végző diszpécserek 

közreműködését kérhetik a hallássérültek például az orvosnál, de akár ahhoz is, hogy 

időpontot kérjenek fodrászhoz, ételt rendeljenek vagy az autószerelővel egyeztessenek. 

http://www.technokrata.hu/uploads/2015/02/kormany1.jpg


 
A távjeltolmácsolást szerte az országban összesen csaknem harminc diszpécser végzi, egy 

időben hárman-öten. Kétórás váltásokban átlagosan 15-20 hívást fogadnak, a legtöbben 

konkrét ügyintézés lebonyolításához kérnek közreműködést. Kósa Ádám, a Sinosz elnöke, 

EP-képviselő az Új Széchenyi Terv keretében tavaly márciusban elindított projekt szerdai 

zárókonferenciáján azt közölte, regisztrált ügyfélszámuk mostanra 1150-re nőtt, a 

szolgáltatást leginkább a 39-58 közötti korosztály használja, és diszpécsereik havonta 

átlagosan 4 ezer tolmácsolt hívást bonyolítanak. Tájékoztatása szerint a tesztidőszakra 1250 

tabletet kaptak kölcsön, ezeket azok a jelentkező Sinosz-tagok használhatják, akiknek nincs 

erre alkalmas eszköze vagy okostelefonja. Kósa Ádám arra is felhívta a figyelmet, hogy a 

tabletekkel a siketek korlátozás nélkül egymást is hívni tudják személyes 

videobeszélgetésekre. 

 
forrás: technokrata.hu 

 

 

Fogyatékossággal élőknek hirdet művészeti pályázatot egy dombóvári egyesület 

 
Fogyatékossággal élőknek hirdetett képzőművészeti pályázatot a dombóvári Presidium 

Közhasznú Egyesület, az alkotásokból országos vándorkiállítást rendeznek. 

 

Az egyesület művészeti ág és téma megkötése nélkül várja a hazai és a határon túli magyar 

alkotók, alkotócsoportok jelentkezését április 11-éig, a fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek 

fotóval, festménnyel, szoborral, művészi igényű kézműves munkákkal egyaránt részt 

vehetnek a pályázaton - mondta Nyisztor Adrienn, az egyesület terápiás munkatársa az MTI-

nek. 

    Az összegyűlt anyagból júniusban országos vándorkiállítást rendeznek, amelynek első 

állomása Dombóvár vagy Budapest lesz; a fővárosban két helyszínen mutatják be a tárlatot, 

az összeállítást később művelődési házaknak, galériáknak ajánlják - tette hozzá. 

http://www.technokrata.hu/uploads/2015/02/kormany2.jpg


    A kiállítás célja az, hogy a hétköznapi embereket "érzékenyítsék" a fogyatékossággal élők 

iránt, akik megmutathatják, hogy ők is értékes emberek és különleges dolgokra képesek - 

mondta. Az egyesület felhívására már most több művészeti érdeklődésű mozgáskorlátozott, 

vak, gyengén látó fiatal jelezte, hogy fotóval, fotógrafikával, plasztikával, festménnyel venne 

részt a tárlaton. A pályázat Weöres Sándortól kölcsönzött mottója: "Benned a létra..." arra 

utal, hogy a fogyatékossággal élőkön múlik, mit érnek el alkotásaikkal. 

    Az egyesület által Dombóváron működtetett Reménység Napközi Otthon nyolcvan 

fogyatékossággal élő gyerekkel és felnőttel foglalkozik. Ők zenei, drámai, táncfoglalkozások 

mellett textil- és nemezképeket készítenek az otthon műhelyeiben. Az intézmény legismertebb 

művészeti csoportja, a Reménysugár zenekar a Zeneakadémián is koncertet adott. 

    A Presidium egyesület 2008-ban alakult, 2009 óta működteti a Reménység otthont. Az 

egyesület munkáját a Tolna Megyei Önkormányzat 2015-ben az év Tolna megyei civil 

szervezete különdíjjal ismerte el. 

 
 
forrás: infodombovar.hu 
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Nagy gyomrost küld a kormány a ritka izombetegségben szenvedő magyaroknak 
 

 

Az egészségügyi intézmények összevonásával nagy eséllyel megszűnik az a laboratórium, 

amely egyedül végzett az országban diagnosztikai és genetikai vizsgálatokat ritka 

izombetegségekkel kapcsolatban. Ha az osztály bezár, a betegek, gyermeket váró anyák 

ellátás nélkül maradnak. Az érintett családoknak ez súlyos csapás, de még az összegyűjtött 

aláírásokat sem sikerült személyesen átadniuk az illetékeseknek. Az Emmi válasza még 

homályos ígéretnek sem tekinthető. 

A kórházösszevonásokkal megszüntetheti a kormány a ritka izombetegségeket is kutató 

Molekuláris Genetikai és Diagnosztikai Osztályt az Országos Környezetegészségügyi 

Intézetnél (OKI) - közölte csütörtökön a Gyógyító Jószándék - DMD-Izombeteg Gyermekek 

Alapítvány.  

 

Mint írták, az illetékesek nyilatkozata szerint a rendszer az átalakítással egyszerűsödik és 

ügyfélbarátabbá válik. Szerintük azonban az ügyfél- és emberbarát jelleget nem igazán erősíti, 

ami az intézetben történik március 1-jétől. Az OKI-t két másik intézettel vonják össze, és ez 

vethet véget a genetikai osztálynak.  

  

Mivel bizonyos izombetegségeket az országban egyedül ebben a laboratóriumban 

diagnosztizálnak és szűrnek, ha az osztály bezár, a betegek, gyermeket váró anyák ellátás 

nélkül maradnak, amelynek súlyos következményei lesznek - írták a közleményben. Az 

érintett családokban újabb Duchenne izomdisztrófia, illetve spinális izomatrófia betegségben 

szenvedő gyermekek születhetnek. Megszűnik a betegadatbázis, megszakadnak azok a 

nemzetközi kapcsolatok, amelyek révén a betegek terápiás kipróbálások lehetőségeihez 

juthattak. Csonkul a két éve megalakított Budapesti Neuromuscularis Centrum működése is, 

amely a betegek komplex ellátását segítette elő - sorolták.  

 

Az alapítvány reméli, hogy az OKI Molekuláris Genetikai és Diagnosztikai Osztálya 

fennmaradhat, és továbbra is elvégezheti a neuromuszkuláris betegségek genetikai vizsgálatát, 

a DNS-sérülések azonosítását, a magzati diagnosztikával segítheti az újabb gyermekvállalást, 

hasznos információkkal, gondozási tanácsokkal láthatja el az érintett családokat.  

 

Hiába gyűjtöttek aláírást?  

 

Az intézmény fennmaradása érdekében gyűjtött több mint ezer aláírást az alapítvány, 

valamint a RIROSZ (Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége) 

napokon keresztül igyekezett személyesen átadni az ügyben illetékes döntéshozóknak, de a 

közlemény szerint hiába. Ezért a kérelmet emailben és postán elküldték az Emberi 

Erőforrások Minisztériumába. A Gyógyító Jószándék Alapítvány reméli, hogy "ott úgy 

értékelik, az izombetegek is egyenlő értékű magyar állampolgárok, s megérdemlik az 

egészségügy szolidáris támogatását".  

 



Emmi: Valami lesz  

 

Az üggyel kapcsolatban a hvg.hu megkereste az Emmi Egészségügyért Felelős 

Államtitkárságát, amely a következőket közölte.  

 

A közeljövőben valóban átalakulnak az államtitkárság szakmai irányítása alá tartozó 

háttérintézmények, de a rendszer az átalakítással egyszerűsödik és átláthatóbb lesz. Az 

intézmények tevékenysége az ügyfélbarát közigazgatást is szolgálja - írta a minisztérium.  

 

Az átalakulás ugyanakkor azt is megköveteli, hogy az egészségügyi háttérintézményektől 

elvárt funkciók mindegyike teljesüljön. Arról viszont, hogy mindez milyen szervezeti 

formában működik, még nem született döntés - írták.   
 
forrás:  Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 
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