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Megváltozott munkaképességűek kompetencia-felmérése és alapvető képzése a 

Nagykanizsai Szociális Foglalkoztatónál 
 

Negyvenkilencmillió forintos támogatásban részesítette az irányító hatóság a 

Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁMOP 

5.3.8.A2-13/1-2013-0033 konstrukció keretében 2013. december 2-án benyújtott 

pályázatát. A „Megváltozott munkaképességűek kompetencia-felmérése és alapvető 

képzése Nagykanizsán” címet viselő projekt célja a megváltozott munkaképességű 

személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek a javítása.  

 

Az újonnan induló munkaprogramról Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, 

Dénes Sándor polgármester és Lérántné Mátés Valéria, a szociális foglalkoztató ügyvezetője 

tájékoztatta a sajtó képviselőit. 

 

 

Cseresnyés Péter a város életében fontos szerepet betöltő pályázat előzményeiről elmondta: az 

Európai Unió egyik fontos elve, hogy azok az emberek is, akik bizonyos hátrányokkal élnek, 

megtalálják az életben az örömüket, az élet értelmét, amit sokaknak a munka jelent. Az a 

munka, amit szívesen végeznek, amiből meg tudnak élni, és ehhez mindenkinek biztosítani 

kell a lehetőséget. Azoknak pedig, akik valamiféle hátránnyal viseltetnek, segítséget kell adni. 

A pályázat alapötlete ezen elvek alapján jött létre – hangsúlyozta Cseresnyés Péter. 

Magyarországon jelentős azok száma, akik valamiféle hátrányt szenvednek vagy azért, mert 

fogyatékosak, vagy azért, mert megváltozott munkaképességűek. A honatya utalt arra is, öt 

évvel ezelőtt a magyar kormányzati politikában egy olyan komoly elv került kimondásra, 

hogy aki akar dolgozni, az találjon magának munkát, és a lehetőségek szerint 

Magyarországon nulla közelivé kell leszorítani a munkanélküliséget. Tehát olyan állapotokat 

és helyzeteket kell teremteni az országban, hogy lehetőség szerint megszűnjön a 

munkanélküliség. Abszolút munkanélküliség soha nem érhető el – tette hozzá, de ha 3-4 

százalékra sikerül leszorítani, az azt jelenti, hogy a 2010-ben megfogalmazott alapelv 

megvalósulhat, vagyis aki szándékozik dolgozni, az talál magának munkát. Remélhetőleg a 

pályázat – így a nagykanizsai is –, sok-sok embernek tud segítséget nyújtani. Az új ismeretek 

birtokában 50 ember tud magának eredményesen munkát keresni a munkaerőpiacon, így a 

megélhetésük biztosításán túl, az önbecsülésüket is erősíthetik. 

 

Dénes Sándor polgármester hozzászólásában utalt arra is, hogy elődeink 1967-ben alapították 

a Szociális Foglalkoztatót, mely vállalat éppen két év múlva lesz 50 éves. Hogy akkor ők jól 

döntöttek, azt az elmúlt évek eredményei is bizonyítják. A Szociális Foglalkoztatóban jelenleg 

több mint százan dolgoznak, a munkavállalók mintegy háromnegyede megváltozott 

munkaképességű. Működik a varroda, a nyomda, a vegyes részleg, a Vasemberházban 

közelmúltban megnyílt mintaboltban pedig különleges, szép termékekhez juthat a vásárló. 



Megerősítve Cseresnyés Péter szavait: „Munka nélkül semmi sincs!” – hangsúlyozta a 

polgármester, majd szólt a cég működéséről, és mindazokról a pályázatokról, melyben élen 

járnak. Végül gratulált a mostani pályázati eredményhez, melyet legnagyobb részben képzésre 

fordíthatnak. 

 

Lérántné Mátés Valéria a többfordulós pályázati programról többek között elmondta: a 85 

megváltozott munkaképességű dolgozóból 50-en vesznek részt a képzésben. A pályázat 

alapcélja, hogy azokat a dolgozókat, akik rehabilitálhatóak, illetve azok közül, akik a nem 

rehabilitálható minősítési kategóriába esnek, próbáljanak meg minél több személyt 

visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra, visszaintegrálni őket a hagyományos piaci 

foglalkoztatásba. Ehhez nagyon sok készség, tudás, kompetencia szükséges. A projekt 

közvetlen célja a komplex felmérésre épülő képzés megvalósítása, mely segítségével javítani 

lehet a foglalkoztatónál dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munka-

erőpiaci elhelyezkedésének esélyeit. A tanulás során megismerkednek a személyiség, 

önismeret kialakulásával, fejlődésével, az érzelmek és viselkedések szabályozásával, a 

kommunikáció fogalmával, szabályszerűségével, továbbá foglalkoznak a konfliktus 

fogalmával, annak okával, s az elkerülés lehetőségeit is elsajátíthatják. A projekt lezárásáig 

lesz még szó többek között a munkahelyi légkör kialakításáról, a csoportos munkavégzés 

alapvető munkahelyi szabályairól, az önálló gondolkodásról, s továbbá szó lesz még a 

szociális és jóléti ellátásokról, s az esélyegyenlőség kérdéseivel is megismerkedhetnek. Sok 

pozitív hozadéka lehet a május végén, június elején befejeződő képzésnek, mely négy 

csoportban történik, napi négy órában és heti öt napon. 

                     
forrás: kanizsaujsag.hu                   

 

 

 

“Rájöttem, hogy magától nem fog változni semmi” 

 
“Mutassuk meg, hogy vagyunk, hogy sokan vagyunk… hogy van egy kritikus tömeg, 

amivel muszáj foglalkoznia a hatalomnak” – ezzel a gondolattal indult útjára az első 

Rehab Critical Mass, a fogyatékossággal élő emberek felvonulása tavaly októberben, 

ahol mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszédükben, értelmükben vagy 

mentálisan akadályozott emberek, és ép társaik közösen vonultak a fogyatékossággal élő 

emberek jobb életminőségért. 

 

 A második RCM május 17-én indul a Clark Ádám térről, a “0” kilométerkőtől.  

 

A mozgalom ötletgazdájával, Kiss Csabával saját lakásában beszélgettünk. 

 

Csaba évek óta egyedül él egy IX. kerületi garzonlakásban, amely teljes mértékben 

akadálymentesített, ahogy maga a társasház is. Magyarországon ma viszonylag ritka, hogy 

egy súlyos mozgásszervi fogyatékossággal élő ember önállóan él, távol a családjától, vagy 

bármilyen intézménytől. 

 

“Amikor belevágtam ebbe az egészbe, akkor nem tudtam, hogy ez működik, vagy sem, csak 

hittem, hogy ennek működnie kell” 

- mondja erről Csaba, aki megjárta a marcibányi téri Mozgássérült Emberek Rehabilitációs 

Központját (MEREK), majd egy átmeneti lakóotthonba került, ahol 1+1 év alatt felkészítik a 

fogyatékossággal élőket a kiköltözésre. 



 

A fiatalember szerint nagyon sok fogyatékossággal élő lakhatási problémáját megoldaná, ha 

az önkormányzatok szociális bérlakásokat ajánlanának fel nekik – természetesen 

akadálymentesítve, ahol a támogató szolgálatok segítségével élhetnének normális életet. 

 

MAMUTINTÉZETEK HELYETT TÁMOGATOTT LAKHATÁST 

 

A marcibányi téri intézet (korábbi nevén MÁI) számos előnye mellett – érettségit, 

szakképesítést lehet szerezni – mégis csak intézményi keretek között működik. Kötött 

napirendje van: az ébredés és lefekvés ideje, az étkezések, a mosakodás, minden pontosan 

szabályozott. Ehhez kell alkalmazkodnia a bentlakó több mint 100 mozgássérült fiatalnak. 

Csaba, mint minden rendes kamasz, időnként áthágta a szabályokat, komoly botrányt okozva 

az intézményben. 

 

“Egyik este Krisztiánnal – aki korábban ápoló volt a MEREK-ben – elmentünk bulizni, és 10 

után érkeztünk vissza. Ehhez tudni kell, hogy a Marcibányin 10-kor van takarodó, akkor 

mindenkinek le kell feküdni. Krisztián átmászott a kapun, és szólt a portásnak, hogy engedjen 

be. Amikor bejutottam, Krisztián fel akart kísérni a szobákba, hogy ápolót már ne kelljen 

lehívni hozzám, meg vacsorázni is szerettem volna, de annak már rég vége volt. Persze a 

portás ezt nem engedte, mégis felmentünk. Erre a portás iszonyú dühös lett, üvöltözni kezdett, 

hogy ezt nem lehet, végül kitiltotta Krisztiánt az intézetből” – mesél marcibányis élményeiről 

Csaba. 

 

Annak ellenére, hogy a rehabilitáció szerepel a nevében, Csabának itt kevés lehetősége 

adódott a mozgásra: heti 1-szer 2 órában volt rehabilitációs tornán, egyébként egész napját 

kerekesszékben, vagy az ágyon fekve töltötte. Otthonában ezzel szemben egy gurulós, irodai 

székkel közlekedik, a lábával tolja magát, “ami nagyon sokat számít az én állapotomban. Ez 

nem egy statikus állapot: ha nem mozognék, akkor folyamatosan épülnék le” – magyarázza 

Csaba. 

 

A MEREK-ben ráadásul nagyon kevés ápolóra jut a temérdek feladat: “lelkiismeretesen ott 

sokáig nem lehet dolgozni, mert azt fogod tapasztalni, hogy kidolgozod a beledet, de akkor se 

tudod úgy csinálni, ahogyan szeretnéd” – állítja Csaba, és ezt megerősíti barátja, a MEREK 

egykori ápolója is. 

 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSE 

 

Ezért döntött úgy, hogy intézményi keretek helyett más megoldást keres: önálló lakásba 

költözik. Ehhez azonban szükséges a támogató szolgálatok segítsége, amelyek a 

szolgáltatások széles palettáját kínálják: pl. ügyintézés, reggeli mosakodás, étkezések, kis 

házimunka, de “egyéntől függ, hogy mi fér bele, és mi nem, de általában nagyon jó fejek”- 

mondja Csaba, és kifejti, hogy nem a szolgáltatást végzőkkel van a baj, hanem a rendszerrel. 

 

“A támogató szolgálat csak munkanapokon és munkaidőben, vagyis 8-4-ig működik.” Egyéb 

időszakokban és hétvégén, Csaba barátoktól, ismerősöktől kap segítséget, vagy fizetett 

szolgáltatást vesz igénybe. 

 

“Valószínű, hogy a törvényalkotó úgy képzelte, hogy egy tisztességes mozgássérült csak 

ezekben az időszakokban mozgássérült, egyéb időkben meg kipattan a székből” 

- írja le a helyzet abszurditását Csaba a RCM által korábban készített videóban. 



 

INKLÚZÍV OKTATÁS 

 

Csaba nem fogadja el azt az állam által sugallt hozzáállást, hogy egy fogyatékossággal élő 

ember inkább maradjon otthon, akkor a legkevesebb vele a gond. Érettségi után elvégzett egy 

kiadványszerkesztői tanfolyamot, majd távoktatásban elvégezte a teológia szakot. Felvették a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetemre is, de azt otthagyta, ezután informatikusnak tanult. A 

számítógép használatához fejpálcát használ, ami a képernyő érintésére alkalmas eszköz, ezt 

tizenöt évvel ezelőtt Németországban élő rokonoktól kapta. Ma már itthon is hozzáférhető ez 

a segédeszköz, oktatási intézmények közbeszerzés keretében tudnak ilyet rendelni. 

 

Az oktatási rendszerre jellemző, hogy általános iskolai tanulmányait Csaba úgy végezte el, 

hogy nem tanult meg rendesen írni. “Amikor megkaptam az első Commodor gépemet, 

elkezdtem írni,  és tragédia volt. Nem csak helyesírási hibák voltak, hanem betűtévesztés is.” 

Kitartó gyakorlással elérte, hogy már képes helyesen írni és fogalmazni. (A Rehab Critical 

Mass első levele is az ő fogalmazványa.) 

 

 
A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGHOZ VALÓ JOG 

 

A most változóban lévő támogatási rendszerben a fogyatékossággal élő embereket ellátó 

személyek (legtöbbször rokonok) ápolási díjra jogosultak, amelynek legmagasabb összege 

(53.100 Ft) bőven alatta marad a létminimumnak (87.500 Ft). Ennek következményeként a 

súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelő családok több mint 70 százaléka a létminimum alatt 

él. Csaba szerint el kell érni, hogy azok a fogyatékossággal élő emberek, akik képesek rá, 

munkát végezhessenek, ugyanakkor azoknak, akik állapotuknál fogva nem képesek dolgozni, 

alanyi jogon a magyar állam biztosítsa a mindenkori létminimumhoz szükséges havi 

jövedelmet. 

 

A mai, nem motiváló rendszerre jellemző, hogy amikor Csaba érettségi után a munkaügyi 

központhoz fordult, hogy támogatást kapjon a kiadványszerkesztői tanfolyam elvégzéséhez, a 

hivatalban dolgozó hölgy ezzel próbálta lerázni a fiú anyját: “Minek rá támogatást pazarolni, 

amikor papírja van róla, hogy 100%-os rokkant?” 

 

Arra, hogy a szabályozás hogyan akadályozza azokat, akik nem akarnak belesimulni a 

rendszerbe, Csaba egy gimnáziumi példát hozott. 

 

“Amikor gimnáziumba jártam, volt egy olyan törvény, hogy aki napi 4 óránál többet oktatási 

intézményben tölt, az nem kap ápolási díjat. Az, hogy én naponta iskolába járjak, komoly 

költség volt: autóval vittek. Az állam inkább azt támogatta volna, ha otthon maradok, és nem 

csinálok semmit.” 

VALÓDI TÁRSADALMI BEFOGADÁS 

 

Már a fentiekből kiderülhetett, hogy Csaba nem egy otthonülő típus. Naponta útra kel, 

kerekesszékével elgurul a Boráros térig (a lakásától kb. 1.2 km), ahol a főváros egyetlen 

akadálymentes közösségi közlekedési eszköze, a 4-6-os villamos jár, és elmegy bevásárolni, 

vagy éppen találkozni egy ismerőssel. Az emberek reakciója nagyon változó: egyesek 

“elfordulnak, mintha leprás lennék”, mások segítenek. Évekkel ezelőtt egy 

bevásárlóközpontban megpróbálta befizetni a telefonszámláját, akkor levegőnek nézték. Most 



már ismerik, és úgy kezelik, mint bármelyik ügyfelet. “Ez egy lassú folyamat, nem máról-

holnapra megy, de pozitív.” 

 

video: http://szocio.atlatszo.hu/2015/03/13/rajottem-hogy-magatol-nem-fog-valtozni-semmi/ 

 

 

Vitrai Barbara 

 
forrás: szocio.atlatszo.hu 

 

 

 

A halmozottan fogyatékos gyermekek töredékét sem tudják befogadni az iskolák 

 
Több, mint 3000 olyan magyar gyerek van, aki hiába tanköteles, csak nagy szerencsével 

juthat hozzá az őt megillető oktatáshoz. 

 

 Legtöbbjük súlyosan mozgáskorlátoz ott, sokan nem tudnak beszélni és értelmi sérültek is, 

állandó ápolásra szorulnak – de attól még fejleszthetőek. Bár a tanulás joga nekik is jár, 

sokszor még a gyógypedagógiai iskolák sem fogadják őket. Így a szülők vagy nem tudnak 

munkát vállalni, vagy arra kényszerülnek, hogy bentlakásos intézménybe adják 

őket. Elszigetelés helyett érdemi iskolai segítségre van szükségük a teljesebb élethez. 

 
Merényi Dániel rajza 
forrás: 444.hu 

http://szocio.atlatszo.hu/2015/03/13/rajottem-hogy-magatol-nem-fog-valtozni-semmi/
http://indavideo.hu/video/Fogyatekos_suli
http://ataszjelenti.blog.hu/2013/02/25/pariasorban_az_iskolaban


 

ISKOLA NÉLKÜL 

 
A halmozottan fogyatékos gyermekek töredékét sem tudják befogadni az iskolák így 

nem részesülnek közoktatásban. 

 

 
 
Több, mint 3000 olyan magyar gyerek van, aki  tanköteles, csak nagy szerencsével juthat 

hozzá az őt megillető oktatáshoz. Legtöbbjük súlyosan mozgáskorlátoz ott, sokan nem tudnak 

beszélni és értelmi sérültek is, állandó ápolásra szorulnak - de attól még fejleszthetőek. Bár a 

tanulás joga nekik is jár, ők a magyar iskolarendszer páriái, sokszor még a gyógypedagógiai 

iskolák sem fogadják őket. Így a szülők vagy nem tudnak munkát vállalni, vagy arra 

kényszerülnek, hogy bentlakásos intézménybe adják őket. A fogyatékos gyerekek is 

szeretnének kiteljesedni, többet megérteni a világból, többféle emberi kapcsolatot létesíteni. 

Elszigetelés helyett érdemi iskolai segítségre van szükségük a teljesebb élethez. 

 

Ha az iskola nem az a hely lenne, ahol a gyerekek egy padban ülve jegyzetelnek, ha nem egy 

olyan hely, ahol mindenki megtanulja azt, amire szüksége van az élethez, akkor már nem 

olyan nehéz elképzelni, hogy fogyatékosok is járjanak iskolába. 

 

http://ataszjelenti.blog.hu/2013/02/25/pariasorban_az_iskolaban 

 
forrás: tudtade.blog 

 

 

Rokkantsági felülvizsgálat: ˝Szimulánsnak néztek˝ 

 
Szeged - Megvárta a folyamatban lévő rokkantsági felülvizsgálata eredményét Hemm 

Károly, csak utána szólt, hogy betegebb lett. Rosszul tette. Úgy számol, több mint 100 

ezer forintja bánja. 

 

http://tudtade.blog.hu/2015/03/13/iskola_nelkul_548
http://ataszjelenti.blog.hu/2013/02/25/pariasorban_az_iskolaban


– Köszönöm a hatóság nagy tudású orvosainak, hogy ráébresztettek, mekkora kamu szimuláns 

is voltam tavaly 5 hónapig. Szentül meg vannak ugyanis győződve arról, hogy az egészségem 

csak 2014 decemberében romlott le annyira, hogy magasabb rokkantsági fokozatot ítéljenek 

meg. Ezért a fellebbezésemet, amiben kértem, hogy júliustól állapítsanak meg magasabb fokú 

rokkantságot, elutasították – panaszolta a súlyosan látássérült, szegedi Hemm Károly. 

 
– Hiába csatoltam a kérvényemhez szemészeti leleteket és a kórházi jelentést. Megírtam, hogy 

július 1-jén diagnosztizáltak a szememen egy daganatot, de addigra már jócskán romlott a 

látásom. Attól a naptól táppénzre kellett mennem, augusztusban és októberben meg is 

operáltak. A hivatal közben tévesen kiutalt a táppénz idejére kéthavi rehabilitációs járadékot – 

összesen 58 ezer forintot –, úgyhogy majd azt is vissza kell fizetnem – mondta Hemm 

Károly.  

 

– Megjegyzem, az volt a legnehezebb időszakom a második műtét előtt és után, mert a 

világból szinte semmit nem láttam, és a lakásomon belül is nehezen közlekedtem. A hatóság 

szerint 57 százalék volt az egészségkárosodásom egészen decemberig, és csak onnantól 80 

százalék. Hangsúlyozom, nem a romlás megállapított mértékével van problémám, azt 

elfogadom. De hogy júliustól decemberig csak beképzeltem magamnak a daganatot, 

látásromlást, vizsgálatokat, kórházat, műtéteket? Én így értelmezem a hatóság döntését, 

merthogy a másodfok is jóváhagyta. Hamarabb azért nem kértem újabb felülvizsgálatot 

egészségromlás miatt, mert még a legutóbbi, májusi vizsgálatról szóló határozat sem volt a 

kezemben. Azt csak ősszel kaptam meg. December óta 55 ezer forint az ellátásom havonta, 

előtte januártól szeptemberig 34 ezer volt, két hónapra pedig nulla. Ha összeadom, öt hónap 

alatt 173 ezer forinttal kaptam kevesebbet, mint amennyi szerintem járna. Ez nekem rengeteg 

pénz! 

 

A látássérült Hemm Károly alulmaradt a hatósággal folytatott macska-egér harcban. Fotó: Kuklis István 



 
Elküldtük kérdéseinket a megyei kormányhivatalnak. Az ügyfél meghatalmazása alapján a 

hivatal leírta, hogy rehabilitációs szakigazgatási szerve mindent szabályszerűen csinált, hiszen 

a másodfokú hatóság is megerősítette a döntést. A szakértő a tavaly májusi soros 

felülvizsgálat alapján augusztusban rehabilitációs járadékot állapított meg októbertől az addigi 

rokkantsági ellátás helyett. Azért csak októbertől, mert a jogszabály előírja, hogy ha a 

felülvizsgálat állapotváltozást állapít meg – mint Hemm Károlynál –, akkor azt a döntést 

követő második hónaptól lehet rögzíteni. Az ügyfél szeptemberben kérte az újabb 

felülvizsgálatát súlyos állapotrosszabbodásra hivatkozva, és tájékoztatta a hivatalt, hogy július 

1-je óta betegszabadságon van. Ezért a hatóság októbertől szüneteltette az ellátását. Ezt 

törvény írja elő, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő keresőképtelen.  

 

A kormányhivatal azt is leírta, hogy az újabb vizsgálatot gyorsan elvégezték, és decembertől 

ismét rokkantsági ellátást állapítottak meg az ügyfélnek. Az állapotrosszabbodás ugyan 

vélhetően július 1-jétől állhat fenn, de a jogszabály tiltja az ellátás visszamenőleges 

megállapítását. Tanulság: Hemm Károlynak júliusban kérnie kellett volna a rendkívüli 

felülvizsgálatot. Akkor hamarabb végzik el, igaz, az ellátást akkor is az állapotváltozásról 

szóló döntés utáni második hónaptól állapították volna meg, azaz augusztustól. Onnantól 

ketyegne a magasabb ellátása. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Svédországi magyar lány: Tüntetés lesz Budapesten Fruzsináért 

 
Egyre fogy a remény és az idő. Az értelmi fogyatékos magyar lány Svédországban élő 

nagynénje szervez tüntetést a budapesti svéd nagykövetség elé kedd délutánra. 

 
Wilhelm Fruzsina történetéről mi is többször írtunk már. A lány 11 éves volt, amikor 

édesanyja öngyilkos lett, hat évvel később pedig édesapját is elvesztette. Ekkor apai 

nagynénje vette magához, Svédországban élő anyai nagynénje pedig anyagilag támogatta. Két 

és fél évvel ezelőttFruzsi nyaralni ment hozzá Malmőbe, ám kiderült, onnan többé nem várják 

haza magyarországi rokonai. A most 20 éves árva lány egy 8 éves gyerek értelmi szintjén áll. 

Malmői nagynénje hajlandó lenne továbbra is gondját viselni, ám a svéd hatóságok úgy vélik, 

túl nagy költséggel járna a svéd államnak Fruzsina gondozása. Ügyében Szijjártó Péter 

külügyminiszter is megpróbált közben járni, de nem sok sikerrel. 

Ha a lányt kiutasítják, Magyarországon intézetbe fog kerülni, valószínűleg Csobánkára vagy 

Pátyra. Nagynénje lapunknak többször is elmondta, hogy a végsőkig harcolni fog azért, 

hogyunokahúga vele maradhasson. 

Ruff Ágnes ezért most március 17-én, kedden délután ötre békés gyülekezést hirdetett a 

budapesti svéd nagykövetség Kapás utcai épülete elé. Ő maga is ideutazik, hogy részt 

vehessen a tüntetésen. Az esemény Facebook-oldalán azt írta, vár mindenkit, mert ez lehet 

Fruzsi esélye, hogy ne utasítsák ki. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150225/fogyatekos-svedorszag/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150305/fogyatekos-svedorszag/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150305/fogyatekos-svedorszag/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150312/svedorszag-fogyatekos/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150304/svedorszag-fogyatekos/
https://www.facebook.com/events/421066588055454/


Legyen szép estéd, amivel segíthetsz! 

 
Egy lelkes, fiatal művészekből álló csapat ezzel a címmel várja mindazokat, akik péntek 

estéjüket tartalmas kikapcsolódással töltenék, és ezzel együtt segíteni szeretnének. 

Dr. Újhelyi Ilona súlyosan mozgássérült társunk, írják közleményükben, aki az életét a 

jogi diploma megszerzése után annak szentelte, hogy mozgássérült társainak segítsen. 

Tevékenysége révén több fogyatékkal élő ember élete vált könnyebbé. 

 
Ilona jelenlegi állapota megkívánja a lélegeztető gép folyamatos használatát, a gép beszerzése 

azonban komoly költségeket jelent számára.  

Ebben szeretne segíteni az a fiatal tehetséges és lelkes csapat, mely március 20-án 

jótékonysági koncertet ad, annak reményében, hogy a befolyt összeggel hozzájárulhassanak a 

gép megvásárlásához. Ezúton szeretettel szeretnék Önt is meghívni!  

AKIK SZERETTEL VÁRJÁK: 

Varga János 'James' 

James, aki az Úgy fúj a szél c. dalból is ismert, három éve zenével foglalkozik, 2014 

novemberében pedig megkapta két zenei diplomáját Rómából. Több nyelven énekel, a jazztől 

az operáig. (Crying Time; Piu Su; Úgy fúj a szél; Arfonsina Yel Mar...) 

Gelencsér Balázs 

Pár dal erejéig Gelencsér Balázs ragad gitárt, és könnyűzenei repertoárjából ad elő dalokat 

érdeklődésének megfelelő stílusokból, mint jazz, blues, pop, stb.  

Bíró Balázs 

Balázs 2012 óta játszik ukulelén, és a kis hangszer saját dalok szerzésére ösztönözte. Idén 

januárban jelent meg első lemeze. Zenéje Instrumentális crossover; ami annyit takar, hogy 

megérzéseire hagyatkozva kísérletezik különböző műfajok stílusjegyeivel /pop, reggea, latin, 

jazz, bluegrass, country, stb. (https://www.facebook.com/birobalazsukulele)/ 

Intu 

Dinamika, harmónia, csend, suttogás, majd, tomboló vihar: ez az Intu együttes. Különböző 

európai népek kultúrájából merítenek. Magával ragadó, intuitív és improvizatív. 

(https://www.facebook.com/intuband) 

Akik átutalással kívánnak segíteni úgy azt is köszönettel elfogadjuk: OTP 11773315-

01258361 

 
forrás: pecsiujsag.hu 

 

 

 

Eredmények a kerekes székes kosárlabda bajnokságból 

 
Sopron - A Törekvés mindkét meccsét simán nyerte, a Sopron legyőzte a DVTK-t. 

 
A Törekvés továbbra is menetel, de a második helyért nagy küzdelem várható. Jenen 

pillanatban 2:2 az állás a Sopron, illetve a DVTK között, a végleges helyezés az ötödik, 

illetve hatodik fordulóban dől el. 

 

Magyar Nemzeti Kerekesszékes Férfi Bajnokság IV. forduló, Sopron 

 

Eredmények: 

 



Bp. Törekvés - Soproni Tigrisek 56-6 (14-0, 14-2, 14-2, 14-2) 

Bp. Törekvés: Tóth 4, Farkas 8, Domonkos 14, Weisz 2, Kis-Juhász Éva 12. Csere: Schober 

12, Czibóka 4. 

 

Soproni Tigrisek: Taschner 2, Iszló 2, Molnár -, Gál -, Nyúl -. Csere: Benei 2 Brendon -, 

Söveges -. 

 

Bp. Törekvés - DVTK 59-11 (16-3, 13-6, 12-0, 18-0) 

Bp. Törekvés: Tóth 6, Weisz 6, Farkas 13, Domonkos 10, Kis-Juhász Éva 12. Csere: Schober 

4, Czibóka 8. 

 

DVTK: Tóth -, Fábián -, Gergely 7, Nagy 2, Sipko -. Csere: Antal -, Mézes 2. 

 

Soproni Tigrisek - DVTK 46-36 (15-8, 8-12, 14-8, 9-8) 

Soproni Tigrisek: Iszló 16, Gáll 6, Molnár2, Nyúl 2, Taschner 18. Csere: Benei 2, Söveges -, 

Brendon -. 

 

DVTK: Nagy 4, Tóth 6, Gergely 12, Fábián 14, Matusek -. Csere: Sipko -, Antal -, Mézes -. 

 

A hátralévő fordulók helyszínei:  

2015. április 18.: Miskolc  

2015. április 19.: Budapest 

 
forrás: bb1.hu 

 

 

 

A kerekes székesekkel egyenlő jogokat követel a babakocsisoknak egy anya 

 
Egy Michelle Parker nevű chicagói nő online petíciót indított azért, hogy a 

tömegközlekedési eszközökön a babakocsisok is olyan jogokat kapjanak, mint a kerekes 

székkel közlekedők. 

 
Az anya néhány napja babakocsit tolva akart felszállni egy buszra, ám a sofőr felszólította, 

hogy csukja össze a babakocsit, különben nem engedi fel a járműre. Parker ezután döntött 

úgy, hogy elindítja a petíciót. 

 

A chicagói tömegközlekedés járatain elvárják a babakocsis utasoktól, hogy ha a járat zsúfolt, 

csukják össze a babakocsit és a gyereket a karjukban tartva utazzanak. A rászorulóknak 

fenntartott ülések előtt ugyan nyitva maradhat a babakocsi, ám csak addig, míg egy idős vagy 

mozgáskorlátozott ember fel nem száll, ugyanis nekik még a kisgyerekeseknek is át kell 

adniuk a helyüket. 

 

Parker azt akarja elérni, hogy a babakocsisokat is ugyanolyan jogok illessék meg a járatokon, 

mint a kerekes székkel közlekedőket. Többek között soha ne kelljen összecsukniuk a 

babakocsikat, a buszokon és a vonatokon a rászorulók számára fenntartott  helyeket ugyanúgy 

használhassák, a sofőrök pedig nyissák ki a fel- és leszállást segítő rámpákat a 

babakocsisoknak is. 

 



Te egyetértesz a kezdeményezéssel? 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

Kilenc magyar érem a para-asztalitenisz Hungarian Openen 

 
Két arany-, két ezüst- és öt bronzérmet szereztek a magyarok az Egerben péntektől 

vasárnapig rendezett Hungarian Open nemzetközi para-asztalitenisz-versenyen. 

 

Az első helyen végző csapatban Kaiser János és Major Endre (1-es sérültségi kategória), 

illetve Csonka András és Zborai Gyula (8) játszott. Másodikként zárt egyéniben Major és 

Berecki Dezső (9). 

 

Bronzérmesként fejezte be a viadalt Arlóy Zsófia (8), Csonka, Szigeti Béla (10) és csapatban 

Barabás Balázs a japán Josida Szinicsivel (3), valamint Retter Barnabás az osztrák színekben 

induló Gárdos Krisztiánnal (10). 

 

"A tavaly őszi világbajnokság óta ez az első komoly verseny, többen kategóriát váltottak, 

játékosaink hozzáállásával és játékával is elégedett vagyok" - mondta Aranyosi Péter, a 

magyar csapat szakvezetője, hozzátéve: a paralimpiai aranyérmes Pálos Péter térdműtéte után 

lábadozik, pár hetet még várni kell a visszatérésére, de ha elindult volna a versenyen, biztosan 

ő is érmet szerzett volna. (MTI) 

 
forrás: sportgeza.hu 

 

 

Ismét róluk, nélkülük – Nem lehetne másképpen? 

 
Nívós program híre jutott el mozgássérültek köreibe. Filmbemutató és 

pódiumbeszélgetés lesz a fogyatékosság és a design összefüggéseiről. És hol máshol, mint 

a magyar iparművészet fellegvárában, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Aztán az 

öröm hamar ürömmé változott. 

 

 
 
A résztvevők közt feltüntettek kulturális antropológust (Vörös Miklós), jogászt (Varjú 

Márton), bioetikust (Sándor Judit), agykutatót (Gulyás Attila), orvosprofesszort (Kullmann 

Lajos) és rehabilitációs környezetvédőt (Bartos Adél). A rendezvény középpontjában egy 

2013-as film állt, amelyet úgy harangoztak be, hogy élénk figyelmet keltett 

dokumentumfilmes szemlén. És bár angol nyelvű alkotásról van szó, magyar felirattal fogják 

http://rehabportal.hu/media/k2/items/cache/e26eae0fe5e1bf16404637e19c0f95b4_XL.jpg


vetíteni. A Fixed: The Science/Fiction of Human Enhancement című film többek közt olyan 

kérdést vet fel, mint hogy a fogyatékossággal élő személyek jövőről alkotott elképzeléseiben 

milyen szerepet játszik a normalitáshoz felzárkózás igénye, az ezt követő diskurzus pedig 

olyat, hogy a dizájn milyen katalizátor szerepet tölthet be ezeknek az igényeknek a 

kielégítésében. 

 

Nem csoda ezek után, hogy a mozgássérült emberek- nevezzük őket érintetteknek - lelkesen 

fogadták a meghívót, amely a fenti, egyébként ingyenes eseményre szólt. Sokan bekarikázták 

naptárukban a március 9-i időpontot, és tervezgetésbe fogtak, hogy számolnak majd be 

tárgyakkal kapcsolatos tapasztalataikról.  Végre itt az alkalom, megannyi hozzáértő fogja 

szomjasan inni a szavaikat! 

 

A lázas előkészületet aztán egy hidegzuhany hűtötte le. Nevezetesen, amikor körlevélben 

ment a figyelmeztetés: A helyszín nem akadálymentes! Ez persze eleve benne volt a 

meghívóban, de nem mindig olvassa el az ember az ilyesmit az utolsó betűig. 

 

Sokan nem is akartak hinni a szemüknek. Létezik ez most, a XXI. század elején, a fogyatékos 

emberek önálló életért vívott harcai után? Azután, hogy számtalan nemzetközi nyilatkozat 

született arról, hogy „Semmit rólunk nélkülünk”? Azután, hogy a fogyatékos jogokat emberi 

jogokká minősítette számos fórum, nem utolsó sorban az ENSZ? 

 

Hogy nem jutott eszébe egyetlen előadónak sem, hogy ez így nem helyénvaló? Hiszen nem 

szűk körű szakmai tanácskozásra hívták őket, hanem nyilvános pódiumbeszélgetésre! Hogy 

nem szólalt meg bennük a vészcsengő: valami itt nagyon nincsen rendben? 

 

Végignézve a felkért tekintélyek háza táján, a MOME-n kívül - amely ezek szerint még ma 

sem akadálymentes egyetem- bármelyik másik anyaintézmény rendező lehetett volna, hiszen 

mind a CEU, mind az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, mind a Mexikói úti 

Mozgásjavító és az MTA több épülete is könnyedén használható kerekes székesek számára. 

A súlyos mozgássérült emberek tehát kényszerűségből kihagytak egy jó alkalmat. Nem tudták 

gyarapítani saját ismereteiket, és nem tudták gyarapítani a velük foglalkozó szakemberek 

tudásbázisát sem. 

 

De ami ennél is elkeserítőbb, az a jelenség maga. Az odafigyelés permanens hiánya, a 

„tudósok majd egymás közt megbeszélik” jelenség további virulása. Amiből az érintettek azt 

a fájdalmas következtetést tudják csak levonni: ők személyükben tovább sem érdekesek, 

maximum tárgyak lehetnek a tudomány felkent papjainak asztalán. Mert mindez nem 

szűkíthető lesz a MOME rendezvényszervezőjének érzéketlenségére, hiszen joggal várható el 

mindenkitől, aki fogyatékos személyek ügyeivel foglalkozik, hogy tájékozódjon fellépésének 

körülményeiről, és ne hagyja, hogy ilyen méltatlan helyzetbe kerüljenek azok, akikért ő – 

elviekben- munkálkodik. 

 
Szerző: Gy. Dobos Mariann 

 

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

 

-HÍREK- 

 

Kutyák képesek kiszagolni a pajzsmirigyrákot 

  
A kutya az ember legjobb barátja - szokták mondani. Azt azonban eddig kevesen gondolták, 

hogy akár a rák diagnosztizálásában az ember segítségére lehetnek. Most kiderült: egy kutya 

képes emberi vizeletből azonosítani a pajzsmirigyrákot. 

A csodakutya: Frankie, egy németjuhász. A hiperérzékeny eb 90 százalékos pontossággal 

jósolta meg az emberi vizelet szaga alapján, hogy az illetőnek van-e pajzsmirigyrákja vagy 

sem.  

 

Az arkansasi orvosi egyetemen készült kutatásban egy németjuhász keverék kutyát, Frankie-t 

arra tanítottak be, hogy az emberi vizeletből képes legyen kiszagolni a pajzsmirigydaganatot. 

A kutya eredményei a diagnózis pontosságát illetően fantasztikusak - számolt be a Medical 

News Today. A pajzsmirigyrák a nyakunkon, a pajzsporc előtt található pajzsmirigy 

rosszindulatú megbetegedése. Az Egyesült Államokban évente megközelítőleg 62 450 új 

esetet diagnosztizálnak, és évi 1950 ember hal bele a pajzsmirigyrákba. Ez a daganat 

kifejezetten a fiatalabb korosztálynál jellemző: a diagnosztizált esetek kétharmadában 55 év 

alatti a páciens.  

 

A pajzsmirigyrákot hagyományosan pajzsmirigy-biopsziával tudják diagnosztizálni. A 

vizsgálat során egy vékony tűt szúrnak a páciens pajzsmirigyébe, és onnan szövetmintát 

vesznek. A szövetminta citológiai elemzése pedig megmutatja, hogy vannak-e daganatsejtek a 

mintában. A diagnózishoz tehát egy drága és invazív beavatkozást kell elvégezni.  

 

A kutya által az emberi vizelet alapján végzett diagnózis nagy előnye az lenne, hogynagyon 

olcsó és nem invazív. Most pedig az is kiderült, hogy a kutya eredményei majdnem olyan 

pontosak, amilyen pontosan a biopszia alapján lehet megjósolni a betegséget.  

 

Frankie-t előzetesen arra tanították be, hogy az emberi vizelet szaga alapján felismerje a 

pajzsmirigyrákot. 34 pajzsmirigy-betegségben szenvedő páciens vizeletmintáját mutatták meg 

a kutyának. A betegek korábban mind átestek biopsziás vizsgálaton, és kiderült, hogy közülük 

15-nek rákja van, míg 19-nek jóindulatú tumora. Frankie tehát ezeken a vizeleteken 

gyakorolt: megtanulta a rákosok és a nem rákosok vizeletének a szagát megkülönböztetni.  

 

Amikor a rákos ember vizeletét szagolta meg, le kellett feküdnie, míg amikor a nem rákos 

páciensét, akkor elfordította a fejét. A tanulási folyamat során sem a kutya, sem pedig a a 

kutyával levő tréner nem tudta, hogy melyik vizelet a rákos, és melyik a nem rákos ember 

vizelete. Közben azonban adtak neki olyan vizeletmintákat is, amelyekről a tréner tudta, hogy 

rákos embertől származott-e. Ha ezt a kutya helyesen ítélte meg, akkor megjutalmazta.  

 

Az eredmények végül azt mutatták, hogy 34 esetből Frankie 30-ban helyesen ítélt. Kétszer 

hamis-pozitív, kétszer pedig hamis-negatív eredményre jutott. 
 
  
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 



 

  

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Pénztáros 
 

Jelige: "PENZ" 

 

Budapesti Magánkórház keres munkatársat részmunkaidős pénztáros munkakörbe.  

 

Feladat: a magánkórház pénztárában a napi feladatok ellátása: számla készítése, pénz 

kezelése, napi zárások, pénzfeladások, házi pénztári teendők ellátása, vevő számlák postázása, 

szállító számlák rendezése, költségtérítések kifizetése, nyilvántartása, excel táblák kezelése, 

pénzügyi kimutatások előkészítése  

 

Elvárások:  

•minimum középfokú végzettség  

•angol nyelv kommunikációs szintű ismerete  

•pontosság, precizitás, alaposság,  

•megbízhatóság, önálló munkavégzés,  

•stresszhelyzetek hatékony kezelése,  

•kiváló kommunikációs képesség  

•hasonló területen szerzett tapasztalat előnyt jelent  

•felhasználói szintű MS Office ismeret (Word, Excel)  

•büntetlen előélet, magyar állampolgárság,  

 

Amit kínálunk:  

•kulturált munkakörülmények,  

•részmunkaidős, (munkaidő 7-től 13 óráig), határozatlan idejű foglalkoztatás a Munka 

törvénykönyve szerint,  

•változatos, izgalmas munkavégzés,  

•akadálymentesített munkahely  

 

Munkavégzés helye: Budapest, bejárós  

Jelentkezési határidő: 2015. március 31.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet „PENZ” 

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! 

Jelentkezési határidő: 2015 március 31. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

