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Fogyatékosságbarát munkahely díjat kapott a CSMRFK 

 
Fogyatékosságbarát munkahely díjat vehetett át a Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányság vezetője az Emberi Erőforrások Minisztériumában. A díj indokolása 

szerint a CSMRFK elkötelezett a megváltozott munkaképességű emberek 

alkalmazásában és egyedülálló foglalkoztatási programot hajtott végre. 

                     
A díjjal kapcsolatban Lukács János dandártábornok csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: a 

program a CSMRFK-n tavaly február 17-én indult, azóta két ciklusban 100 megváltozott 

munkaképességű embert foglalkoztattak átlagosan 9 és fél hónapig.  

 

Adatrögzítőként, ügyfélszolgálati munkatársként, adminisztrátorként, raktári alkalmazottként 

segítik a rendőrök munkáját, ezáltal a bűnügyi és a közrendvédelmi területen dolgozó 

rendőrök adminisztrációs terhei csökkentek. – A CSMRFK mentességet élvez a megváltozott 

munkaképességű emberek foglalkoztatásában, ám úgy véljük, hogy kötelességünk segíteni 

munkához jutásukat. Ez kedvező hatást gyakorolt kollégáimra is, ezáltal a rendőrök még 

empatikusabban, türelmesebben viselkednek intézkedéseik során – mondta Lukács János.  

 

A rendőrség célja, hogy a határozott idejű munkaszerződés letelte után a náluk dolgozókat 

felkészítsék a versenyszférában való elhelyezkedésre.  

Megváltozott munkaképességűként dolgozik a rendőrségen Farkas Gellért is. A férfi 

cukorbeteg, pikkelysömöre van, a Szegedi Nemzeti Színházban dolgozott 15 évig, majd 

leszázalékolták. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 

segítségével dolgozik január 1-jétől irodai munkakörben a rendőrségen napi 4 órában.                   

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

Húsz új munkahelyet létesítettek Apátfalván 

 
Ünnepélyes keretek közt csütörtökön átadták a szegedi Szefo Zrt. apátfalvi fióktelepét. 

A beruházásnak köszönhetően húsz megváltozott munkaképességű apátfalvinak lett 

újból kenyérkereseti lehetősége. Hamarosan újabb tíz dolgozót vesznek fel az üzembe, 

ahol villanykapcsolókat és egyéb elektromos eszközöket szerelnek össze. 

 
- Szekeres Ferenc polgármester megkeresett, hogy telephelyet biztosítana nekünk Apátfalván, 

ha vállalkoznánk a foglalkoztatásra - mondta Kiss Sándor, a Szefo Zrt. vezérigazgatója. Az 

ajánlat szerencsés időben érkezett, mert a szegedi társaság szerződést kötött egy másik céggel, 



különféle elektromos eszközök összeszerelésére. Emiatt bővíteniük kellett. Apátfalván ideális 

helyszínt találtak erre. 

 

Az új fióktelep átadó ünnepségét csütörtökön tartották. A vezérigazgató és a polgármester 

Ádók Jánossal, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnökével vágta át a nemzeti színű szalagot. 

A szegedi vállalkozás együttműködési megállapodást kötött az apátfalvi önkormányzattal és 

kibérelte a községháza közvetlen szomszédságában álló épületet, melyben kialakították a 

telepet. 

 

A megrendeléseknek köszönhetően a lehető legrövidebb időn belül újabb tíz megváltozott 

munkaképességű apátfalvit szeretne felvenni a Szefo. A későbbiekben pedig varrodával 

bővülne a fióktelep, ami újabb harminc munkahelyet jelentene. Erre azért van szükség - tette 

hozzá a vezérigazgató -, mert 60 ezer darab ruhadarabra érkezett hozzájuk előrendelés. 

 

- Ebben az épületben úgy 7-8 évvel korábban is hasonló munka folyt, de megszűnt az üzem - 

tudtuk meg Szekeres Ferenc polgármestertől. A helyeik közül többen is felkeresték a község 

vezetőjét, hogy ismét alakítsanak ki csökkentett munkaképességűek számára helyben 

álláslehetőséget. Innen indult el az a kezdeményezés, melyből csütörtökre üzemátadás lett. 

 

Makó és kistérsége hátrányos helyzetben van, ezért az itt élőknek nagyon fontos, ha új 

munkahelyek létesülnek. Az átadásra ezért is jött el több szomszédos település vezetője. 

Többek között Gyarmati András nagylaki, Farkas János magyarcsanádi polgármester és 

Czirbus Gábor makói alpolgármester. 

 
forrás: promenad.hu 

 

 

Megelőlegezett „szocpol” csak házaspároknak 

 
Nemcsak a magzat, de az előre vállalt, még meg nem született gyermekek esetén is 

igénybe vehető lesz a családi otthonteremtési kedvezmény. Igaz, ezzel csak a házaspárok 

élhetnek, a használt lakásra pedig ugyanannyi pénz jár majd, mint az újra – derül ki a 

Nemzetgazdasági Minisztérium lapunk által megismert tájékoztatójából. Ha igénybe 

akarjuk venni a támogatást, az Alföldön nem vehetünk huszonötmillió forintnál 

drágább házat, Budapesten azonban akár harmincötmillióért is vásárolhatunk. A 

lakásban mindkét szülőnek tulajdonrésze kell, hogy legyen. 

 

Az új vagy nagyobb otthonra vágyó családok számos kérdésére ad választ a Nemzetgazdasági 

Minisztériumnak a családok otthonteremtési kedvezményéről szóló írásbeli tájékoztatója. Bár 

a szocpol utódjának is nevezett, idén július 1-jétől igényelhető támogatás néhány eleméről 

már tudhattunk, most már ismert a teljes feltételrendszer és az igénybe vehető támogatások 

pontos összege. 

 

A kormány honlapján közzétett dokumentum részletesen felsorolja a támogatás igénylésének 

feltételeit és azok összegét, és számos újdonságot tartalmaz. Az igénybe vehető támogatás 

összege függ a meglévő, s a vállalt gyermekek számától, a lakás nagyságától és 

energiafogyasztásától, nem számít viszont, hogy új vagy használt ingatlant veszünk-e, esetleg 

a meglévőt bővítjük. Mind új, mind használt lakás, mind bővítés után a teljes támogatás 

igénybe vehető, szemben a korábbi, még a Bajnai-kormány által felfüggesztett, használt 

lakásra csak fele pénzt fizető félszocpollal. 



 

 

Egy gyermek esetén például 40–55 négyzetméteres lakás vásárlásához félmillió forint jár, de 

ha a lakás ennél nagyobb és alacsony energiafogyasztású, 780 ezer forintot is lehet igényelni. 

Két gyermek esetén már legalább 50 négyzetméteres lakást kell vásárolni, a támogatás 

minimális összege 800 ezer forint, de egy 80 négyzetméternél nagyobb, energiatakarékos 

ingatlan esetén ez az összeg 1,69 millió forint. Három gyermeknél a támogatáshoz szükséges 

minimális lakásméret 60 négyzetméter, a legkisebb támogatási összeg 1,2 millió forint, egy 90 

négyzetméter feletti, alacsony energiafogyasztású lakáshoz azonban már 2,6 millió forint jár. 

Ha négy vagy annál több gyerek van, legalább 70 négyzetméteres lakás után 1,6 millió 

forintos támogatást kaphatunk, de száz négyzetméter feletti energiatakarékos ingatlan esetén 

már 3,25 millió forint igényelhető, ez a vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege. 

 

Új lakás építéséhez akkor lehet igénybe venni a kedvezményt, ha az ingatlan legalább B 

energetikai minősítésű és összkomfortos lesz, venni pedig csak olyat lehet, amely 

használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági 

bizonyítvánnyal rendelkezik, és szintén legalább B energetikai minősítésű. Új lakáshoz csak 

akkor vehető igénybe a kedvezmény, ha a lakóépület nettó alapterületére számított, egy 

négyzetméterre jutó, általános forgalmi adó nélküli bekerülési költség nem haladja meg a 300 

ezer, alacsony energiafogyasztású lakásnál a 350 ezer forintot. 

 

Használt lakás esetében még differenciáltabb a kép, nem mindegy ugyanis, hogy az ország 

mely részén vesszük meg. Az ország nyugati felén hárommillióval drágább lakást vehetünk, 

mint keleten, a fővárosban pedig 10 millióval léphetjük túl az alföldi limitet. Mindenhol 

kikötés, hogy a használt lakásnak legalább komfortosnak kell lennie, a nettó alapterülete 

alapján számított vételár négyzetméterenként legfeljebb 350 ezer forint lehet. 

 

Budapesten a támogatás igénybevételéhez legfeljebb 35 millió forintos ingatlant 

vásárolhatunk, a Pest megyei városokban 28 milliós, a megye egyéb településein 23 millió 

forintos lakást, házat lehet venni. A Dunántúlon (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, 

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Tolna és Somogy megyében) a megyeszékhelyeken 

legfeljebb 28 millió, a városokban 23 millió, egyéb településeken 18 millió forintért 

vásárolhatunk. Az Alföldön és Észak-Magyarországon (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, 

Nógrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés 

és Csongrád megyékben) még ennél is kevesebbet költhetünk az otthonunkra: a 

megyeszékhelyeken 25 milliót, egyéb városokban 19 milliót, míg a többi településen 16 

millió forintot. A lakás legfeljebb 160 négyzetméteres lehet. Meglévő lakás kibővítésénél 

kitétel, hogy legalább a bővítéssel komfortossá kell válnia, és alapterületének legalább egy 

lakószobával bővülnie kell. Bővítés esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a 

számlával igazolt bekerülési költség 50 százalékát. Ha valakinek a szerződés megkötése után 

újabb gyermeke születik, a később születettek után gyermekenként 400 ezer forintos 

támogatást igényelhet. 

 

Gyermeknek számít a magzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, a 16. életévét be nem 

töltött eltartott, az oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, 25 évnél fiatalabb diák vagy a 

16. életévét betöltött, de legalább egy éve megváltozott munkaképességű személy. A 

támogatással érintett lakásban a támogatott személynek legalább 50 százalékban 

tulajdonosnak kell lennie, házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek 

tulajdonjoga kell, hogy legyen. A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak 

az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont. A kedvezményt életkori megkötéstől 



függetlenül igényelhetik a házastársak, élettársak, egyedülálló szülők már meglévő 

gyermekeik, és a terhesség betöltött 24. hetét követően magzat vagy ikermagzat után. 

 

A még meg nem született, előre vállalt gyermekek után járó „családok megelőlegezett 

otthonteremtési kedvezményét” azonban csak a 40. életévüket be nem töltött házaspárok 

vehetik igénybe, legfeljebb két gyermek vállalása esetén. Ennek támogatási összege 

megegyezik a családok otthonteremtési kedvezményével. A gyermekvállalás teljesítésére 

előírt határidő egy gyermek vállalásakor 4, két gyermeknél 8 év. Ha a házaspár a 

gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, de a megadott időn belül nem jár 

sikerrel, a határidő lejárta előtt a hitelintézetnél be kell mutatnia a gyámhivatal 

örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát, és a határidő két évvel 

meghosszabbodik. 

 

A támogatással érintett lakásvásárlás esetén saját erőként kell számításba venni az 5 éven 

belül értékesített lakás eladási árát, amit különböző tételekkel – például devizahitel 

végtörlesztésével – csökkenteni lehet. A kedvezménnyel vásárolt lakásra 10 évre a magyar 

állam javára jelzálogjogot, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek 

be. Ha ezen időszakon belül a lakást elidegenítik, úgy a támogatást vissza kell fizetni. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

Átadták a Fogyatékosság-barát Munkahely elismeréseket 

26 szervezet kapta meg az elismerést 

 
Idén is kiosztották a Fogyatékosság-barát Munkahely címeket, immáron hatodik 

alkalommal. Évről évre egyre többen pályáznak az elismerésre: idén 26 szervezet 

érdemelte ki a díjat. 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az American Chamber of Commerce in Hungary, a 

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a Salva Vita Alapítvány közösen osztotta 

ki a Fogyatékosság-barát Munkahely elismeréseket.  Összesen 26 szervezetnek nyújtotta át a 

címet Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkára. 

  

A pályázók száma évről évre nő, 2010 óta közel 50 szervezet birtokolja ezt a címet. Az idén 

14 szervezet először pályázott a díjra, 12 pedig megújította a 2 évvel korábban elnyert 

pályázatát. Olyan cég is van a pályázók között, pl. az Auchan, a Spar, vagy a Szerencsejáték 

Zrt. amelyik már 3. alkalommal pályázott az elismerés megszerzésére. 

  

A pályázattal pénzjutalom nem jár, a korábban díjazott cégek visszajelzései alapján azért éri 

meg nekik pályázni erre a díjra, mert: „Értéke, rangja van ennek a címnek." 

  



 
  
„Fejvadász, munkaerő-közvetítő cégektől kaptunk pozitív visszajelzést és ők többször is 

jelezték, hogy ez a díj munkaerő-piacon egyre fontosabb és ennek a címnek kapcsán ők is 

könnyebben tudnak minket ajánlani leendő kollégáknak." 

  

A díjat a Salva Vita Alapítvány 2010-ben vezette be azzal a céllal, hogy támogassa az 

álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók 

kapcsolatfelvételét. Az elismerés egyre inkább védjeggyé válik, köszönhetően a pályázati 

rendszer szigorú előírásainak és a minőségbiztosítási eljárásnak. A logót használó szervezet 

azt üzeni magáról, hogy örömmel fogadja a megváltozott munkaképességű álláskeresőket, és 

felkészült a fogadásukra. 

  

A Fogyatékosság-barát Munkahely logó használatát elnyerő munkáltatóknak az Európai 

Minőségmenedzsment Alapítvány (EFQM) Kiválóság Modellje alapján kidolgozott 

koncepciónak kell megfelelniük. 

  

A díjat azon szervezetek nyerhetik el, amelyek vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik a 

fogyatékkal élő munkavállalók toborzásával, foglalkoztatásával, megtartásával kapcsolatos 

gyakorlatukat. A pályázóknak be kell mutatniuk, milyen rövidtávú, három hónapon belül 

megvalósítandó, és középtávú (2 éven belül megvalósítandó) fejlesztéseket terveznek a 

fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése érdekében. 

  

A rövid- és középtávú fejlesztések megvalósulását szakértők ellenőrzik. A nyertes pályázó az 

elismerés megszerzését követően két évig használhatja a Fogyatékosság-barát Munkahely 

logót. Ez az időszak a középtávú fejlesztések igazolását követően további két évre többször is 

meghosszabbítható. 

  

Az ünnepélyes díjátadó keretében, ahogy eddig is minden évben, fogyatékos művész is 

fellépett. Idén egy fiatal tehetség, Jánoki Márió, vak zongorista, előadóművész bűvölte el a 

közönséget. 

  

 

 

http://hirek.prim.hu/viewattachment/view/111445/1/65/


Elismerésben részesült cégek 

  

Első alkalommal pályázó vállalatok: 

  

Bakosfa Kft. 

FleXoco Termelő Kft. 

II.  Kerületi  Városfejlesztő Zrt. 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal 

GE Hungary Kft. Power & Water divizió 

HAVI Logistics Kereskedelmi Anyaggazdálkodási és Szolgáltató Kft. 

Söke Hungária Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 

Parafix Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Horvát-Service Betéti Társaság 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Sanmina-SCI Magyarország Kft. 

Taravis Baromfi és Élelmiszeripari Kft. 

Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt. 

  

Korábbi pályázatot megújító vállalatok: 

  

Auchan Magyarország Kft. 

SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Johnson Controls Mezőlak Kft. 

Szerencsejáték Zrt. 

Eurest Étteremüzemeltető Kft. 

Magyar Posta 

Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft. 

JOB személyzeti Tanácsadó Kft. 

Alko-soft Szolgáltató Bt. 

Budapest Főváros XVIII ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Somogyi László 

Szociális Szolgálat 

E.ON Hungária Zrt. 

KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Pesti út) 

 
forrás: hirek.prim.hu 

 

 

 

Élelmiszeradományt vittek Kislétára 

 
Kisléta –  A Coop Segély Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

együttműködve idén 7095 különleges ellátást igénylő gyermek étkeztetését támogatja 

országszerte. A Coop Segély kamionja 748 gyermek részére jutatta el 

élelmiszeradományát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. 

 

 

 

 



A Coop Segély Alapítvány a 2011. és 2013. évi támogatási programját folytatva, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával együttműködve, idén 7095 „különleges ellátást igénylő” 

gyermek étkeztetését segíti 60 tonna súlyú, 20 millió forint értékű élelmiszeradomány 

országszerte. Az Alapítvány az adományozási program keretében valamennyi, állami 

gondozásban élő különleges szükségletű gyermeket – három év alatti, illetve kortól 

függetlenül fogyatékos és tartós beteg – támogat függetlenül attól, hogy intézményben vagy 

nevelőszülőknél nevelkednek. „Az idén 20 éves COOP üzletlánc igazgatóság tagjainak 

személyes részvételével, COOP saját márkás termékekből összeállított egységcsomagokon 

keresztül valósítjuk meg az adományozás. Az alapélelmiszereket tartalmazó (liszt, olaj, tej, 

tészta, rizs stb.) termékek minőségéért a COOP üzletlánc felelősséget vállal és egyben 

gondoskodunk a logisztikáról, az adományok megyékbe történő eljuttatásáról. Miután 2 éve 

elmentem innen, jól tudtam, hogy nagyon jó helyen voltam és jó helyre jövök vissza” – kezdte 

beszédjét Pekó László, a Nyírzem Zrt. vezérigazgatója és a Coop Segély Alapítvány 

képviselője Kislétán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthonban tartott, 

adományátadással egybekötött sajtóeseményen. 

Majd folytatta: „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 748 főt, 6,26 tonna súlyú 

élelmiszeradománnyal támogatunk. A gyermekközintézmények támogatásával célunk hogy 

ráirányítsuk a figyelmet a hátrányos helyzetű, különleges szükségletű gyermekek 

támogatásának fontosságára, mellyel példát kívánunk nyújtani más vállalatok számára is a 

további segítségnyújtásra”. 

Az országos szintű rendezvénysorozat megyei átadási eseményén Pekó László jelképesen 

átadta az élelmiszer-adományt Hasulyó Szabolcsnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Területi Gyermekvédelmi Központ igazgatójának, aki gondoskodik annak megyei 

elosztásáról. „A szakellátásban részesülő gyermekeknek is jól jön minden segítség” – kezdte 

hozzászólását az igazgató. Hasulyó Szabolcs bízik abban, hogy az üzletlánc folytatja a már 

szinte hagyománnyá vált országos szintű támogatási programját, amellyel évek óta példát 

mutat a hazánkban működő vállalkozói és civil szférának. 

„A gyermekek fiatal koruk ellenére számtalan megpróbáltatáson mennek keresztül, mielőtt a 

szakellátásba kerülnek” – mondta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségének gyermekvédelmi referense. Vitéz Éva a gyermekek 

számára történő, személyes adományátadás különleges értékét is kiemelte. „Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megye sajnos az elmaradott megyék közé tartozik, ahol 748 különleges 

szükségletű gyermekről gondoskodunk, amely az országos létszám mintegy tizede. Ezekért a 

gyermekekért mindannyian felelősek vagyunk” – hangsúlyozta a gyermekvédelmi referens. 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló – Gondozó Otthon 3 pavilonból áll, a 220 

férőhelyből 212-en nevelkednek itt. 85-85 fő a két nagy pavilonban, ebben pedig 42-en. 

Középsúlyos, súlyos, illetve halmozottan súlyos szabolcsi lakosok ellátásáról gondoskodunk, 

akik egész életükben felügyeletre szorulnak” – mondta Jakabné Harcsa Erzsébet igazgató, 

majd kiemelte, hogy otthonuk a végső olyan lehetőség a gyermekek számára, ahol 

egészségügyi állapotuknak megfelelő szakellátásban és gondoskodásban részesülhetnek. 

Hálás köszönetét fejezte ki a Coop Segély Alapítványnak, amiért színesíti az otthon lakóinak 

mindennapjait, hozzátéve hogy támogatóik nélkül nem lenne lehetőségük kikapcsolódásra 

alkalmas programokat szervezni. 

„A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten” – kezdte hozzászólását Kocsis Sándor. A 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet vezetője 

Kozma Péter kormánymegbízott nevében tolmácsolta a hivatal köszönetét majd elmondta, 

hogy az üzletlánc szeretetét és gondoskodását fejezi ki azzal, hogy személyesen hozta el 

adományát. 

Pekó László 2 nagy rekesz gyümölcsöt és egy külön összeállított ajándékcsomagot adott át az 

adományon felül az otthonban nevelkedő gyermekeknek. 



- Coop Segély Alapítvány - 

 
forrás: szon.hu 

 

Beiskolázási keretszámok elfogadva 

 
A kormány szerdán fogadta el a 2015-2016-os tanévre érvényes országos beiskolázási 

keretszámokra vonatkozó határozatát. A megyékre lebontott keretszámokról később 

döntenek. 

 
A kormányhatározat értelmében a 2015–16-os tanévben az iskola előtti oktatásban 655 ezer 

helyet biztosít az állam, az elemi iskolákba 925 ezer gyereket vehetnek majd fel állami 

tanintézménybe, a gimnáziumi oktatásban 830 ezer új diákra számítanak. A középiskolai 

oktatásban 208 ezer diákot lehet majd beíratni kilencedik osztályba, szakközépiskolákban 

összesen 53 ezer hely lesz. Középiskola utáni nem egyetemi oktatásban 30.422 hely lesz az 

első évben. A katonai iskolákban a következőképpen oszlanak meg a helyek: 

belügyminisztériumi oktatás 1.085 hely, honvédelmi oktatás 797 hely, 

igazságügyminisztériumi katonai oktatás 240 hely. A középiskolai oktatást leszámítva 

művészeti és sportiskolákban a következő tanévben összesen 38.500 helyet szabott meg a 

kormány. Fogyatékos, speciális oktatást igénylő gyerekek számára a következő tanévben 

28.450 helyet biztosít az állam az induló osztályokban. A felsőoktatásban jövőre 62.400, 

mesterképzőn pedig 35.600 államilag támogatott hely lesz első évben, rezidensképzésen 

négyezer, doktorképzésen háromezer helyet ír elő a határozat. Ugyanakkor a román kormány 

részben vagy egészben támogatja 6745 moldovai köztársaságbeli vagy más országokban élő 

román diákok iskolai és egyetemi oktatását a következő tanévben. A tanügyminisztérium a 

megyékre és tanintézményekre lebontott beiskolázási keretszámokat minisztériumi 

rendeletekkel fogadja majd el. 

Még várnak 

Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő helyettes lapunk érdeklődésre válaszolva elmondta, 

hogy még nem kapták meg a minisztériumtól a Bihar megyének megítélt beiskolázási 

keretszámokat, ezért csak arról tudott tájékoztatni, hogy a tanfelügyelőség milyen igénylést 

küldött fel a szaktárcának jóváhagyásra. Kéry Hajnal elmondta, hogy a megyében a magyar 

oktatást illetően minden olyan helyre kértek magyar tannyelvű előkészítő és ötödik osztályt, 

ahol most is vannak magyar tannyelvű osztályok. Hozzátette: előfordult az, hogy csak egy 

óvodai csoportot kértek oda is, ahol jelenleg két csoport működik, ennek oka a csökkenő 

gyereklétszám. Kéry Hajnal kifejtette továbbá, hogy jelenleg negyvenkét magyar tannyelvű 

kilencedik osztály működik a megyében, ezek között vannak elméleti líceumi, szakiskolai és 

három éves szakképző iskolai osztályok is. A tanfelügyelőség ugyanennyi kilencedik osztályt 

kért a következő tanévre is nagyjából ugyanazokba a tanintézményekbe. Ez alól két eset 

képez kivételt: a szakácsképző magyar tannyelvű osztályát a jövő évtől a nagyváradi Szent 

László Líceum veszi át a Mihai Viteazul Műszaki Szakkollégiumtól, míg a villanyszerelői 

osztály a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumba kerül át a Traian Vuia Műszaki 

Szakkollégiumból. A főtanfelügyelő-helyettes hozzátette, hogy szakácsképzés a következő 

tanévben líceumi és szakiskolai osztályban is indulni fog magyar nyelven. Tudatta továbbá, 

hogy valószínűleg csökkenni fog az elméleti líceumi kilencedik osztályok száma, ezek helyett 

azonban szakiskolai osztályok jelennek meg. Kéry Hajnal aláhúzta, hogy elegendő kilencedik 

osztály fog indulni a következő tanévben ahhoz, hogy minden nyolcadik osztályt elvégző 

magyar diák anyanyelvén folytathassa tanulmányait. A tanügyi elöljáró végezetül elmondta, 

hogy csakúgy mint az idén, a következő tanévben is az előkészítő osztálytól a tizenkettedik 

osztályig mind a tizenhárom évfolyamban átlagban 1200 diák tanul majd magyarul Bihar 



megyében, azaz az előrejelzések szerint jövőre is mintegy 15600 magyarul tanuló diákja lesz 

Biharnak. 

Pap István 

 
forrás: erdon.ro 

 

 

Sokat kell még dolgozni a nagycsaládosoknak a visszajáró útdíjért. 

 
Április 1-től kérhetik vissza a hétszemélyesnél nagyobb kisbuszt használó 

nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak azt a pénzt, amit a D2 kategóriájú e-matricáért 

fizettek ki. Már januárban tudni lehetett, hogy elég lenne D1 matricát venniük, ennek 

ellenére továbbra is többet kell fizetniük, a visszatérítést utólag kérhetik – de keményen 

meg kell dolgozniuk azért, meg a bürokráciának is. 

 
Egy tíznapos e-útdíj matricáért 3000, egy haviért 4780 és egy éves megyeiért 5000 forint jár 

vissza a négy és több gyereket nevelő családoknak, valamint a mozgáskorlátozottaknak. 

Ennyivel kell ugyanis többet fizetni a D2 kategóriába tartozó, vagyis a 7 személyesnél 

nagyobb kisbuszokért, mint egy személyautóért. 

 

Az egész ügy előzménye, hogy amikor az útdíjrendszert bevezették, megváltoztatták az addigi 

kategóriákat. Az újítás kárvallottja az lett, aki 3,5 tonnánál könnyebb, azaz B kategóriás 

jogosítvánnyal vezethető, de 7 személyesnél nagyobb járművet használ. Ezek a kisbuszok 

addig személyautónak minősültek, azután viszont egy drágább kategóriába kerültek. A 

kormány ugyanakkor már januárban elismerte, hogy a különbségtétel nem mindenkinél 

indokolt. 

LASSÍTOTT FELVÉTEL 

 

A nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak a különbséget április 1-től visszaigényelhetik, 

viszont az újonnan megváltott 10 napos, havi és megyei matricákért továbbra is D2 után kell 

fizetniük, a kormányrendelet ugyanis e tekintetben nem változott. 

 

A helyzet várhatóan jövő év végéig így marad, mivel a Magyar Közlönyben kedden megjelent 

jogszabály szerint az útdíjfizetési kompenzációt 2016. január 31-éig lehet kérelmezni a 2015. 

január 1. és 2016. január 31. között megváltott úthasználati jogosultság tekintetében, vagyis 

azok után a matricák után, amelyeket erre az időszakra váltanak. 

 

Túl gyorsan nem érdemes pénzre számítani: az útdíjfizetési kompenzációt kérelmezni kell a 

járási hivatalnál, vagy személyesen kormányablaknál, vagy okmányirodánál, és az írásos 

kérelemhez mellékelni kell a nyugta másolatát. A kormányhivatalnak pedig a kérelem 

benyújtását követően 60 napja van arra, hogy az útdíjfizetési kompenzációt kifizesse. 

A SZABÁLYMÓDOSÍTÁS SE MENT GYORSAN 

 

Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) parlamenti államtitkára január 22-

én jelentette be hogy február elsejétől változik az akkor éppen csak egy hónapos 

útdíjrendszer. Ez a módosítás a visszásságok nagy részét kiküszöbölte: ingyenes lett például a 

ferihegyi gyorsforgalmi út, két Duna-híd, és 4 helyett 3 matrica is elég a Budapest-Siófok 

viszonylatban. 

 



Azt azonban már akkor megmondta az államtitkár, hogy „áprilisra teremthetőek meg a 

jogszabályi feltételek” ahhoz, hogy a 4 vagy többgyermekes nagycsaládok és mozgásukban 

korlátozottak számára visszatérítsék a D2 és D1 kategóriák közti különbséget. A jogszabály 

kedden jelent meg a Magyar Közlönyben és április 1-től teszi lehetővé a pénz 

visszaigénylését. 

ŐK NEM TUDNAK FELHŐTLENÜL ÖRÜLNI 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) egyébként üdvözölte 

a jogszabályt, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az útdíj-kompenzáció a mintegy 

negyedmillió mozgáskorlátozott emberből legfeljebb néhány száz főt érinthet, miközben a 

mozgássérültek közlekedését súlyosan megnehezítő, 2011-től bevezetett kormányzati 

intézkedések változatlanul érvényben vannak. 

 

Ezek közé tartozik például hogy a súlyosan mozgássérült embereket segítő autóvásárlási 

támogatással csak a kerekes székesek nagy részének nem megfelelő gépkocsi választható, 

vagy hogy az elérhető támogatások megszerzéséhez vizsgálják a közlekedőképességet, 

melyen a korábbi jogosultak mintegy 60 százaléka nem megy át. 

 

Ez nem is csoda, hiszen aki nem tud lépcsőn menni, bizonytalanul áll és segíteni kell neki a 

járásban, az a törvény és a hivatal szerint még bőven nem érdemli meg, hogy például 

mozgássérültnek járó parkolási igazolványa legyen. 

 
forrás: vs.hu 

 

 

Mi az, hogy autista? 

 
Ragyogj kéken! Autizmus világnap 2015. április 2. 

 

 
 



A felszólítás az autizmus hivatalos színére, a kékre utal. Az Autisták Országos Szövetsége, 

hasonlóan a többi nemzetközi, országos, és regionális szerveződéshez ismét csatlakozik a 

„Ragyogj Kéken” kampányhoz. Április 2-án a kampány keretében, a már hagyományos 

módon a Parlament kupoláját világítjuk kékre, mellette számos épület kivilágítása vált kékre a 

világnap alkalmából. 

 
Az országban idén 17 város áll ki az autista emberekért különböző, saját szervezésű 

rendezvénnyel. Évről-évre bővül az elérhető programok tárháza. Lesz, ahol már a 

hagyománynak számító sétával, máshol közös gitározással, bringázással, flashmobbal, 

szakmai fórummal állnak ki az ügy mellett, és van, ahol rendhagyó kék kötésbe burkolják a 

város tereit.  Az események listája és részletes programja megtalálható az AOSZ honlapján:  

 

2007-ben jelölte ki az ENSZ április 2-át az autizmus világnapjaként, hogy felhívja a világ 

figyelmét az autizmus spektrum zavarra, mely tízmilliókat érint a földön. A „Light it up blue” 

(#LIUB), vagyis „Ragyogj kéken!”   

 

Mi az autizmus? 

 

Az autizmus spektrumzavar olyan állapot, mely az átlagostól eltérő fejlődéshez vezet. A 

kifejezésben a spektrum szó arra utal, hogy az autizmusnak számtalan megjelenési formája 

van, az alig észrevehető szinttől az egészen súlyosig. A tudomány pillanatnyi állása szerint az 

autizmus nem gyógyítható. Létezik azonban sokféle fejlesztési mód, amivel az autista 

emberek élete megkönnyíthető, képességeik pedig fejleszthetőek. Minden száz emberből egy 

autista. Ma Magyarországon minimum 100.000 autista ember él. 

 

Az autista emberek agya másképpen dolgozza fel a külvilágból érkező hatásokat, mint a 

miénk. Ez az eltérő fejlődés az oka annak, hogy érzékszerveik sokszor túlságosan 

kifinomultak, vagy éppen ellenkezőleg: nem elég érzékenyek, hogy befogadják a környezet 

ingereit. Ez az eltérő működés ráadásul megnehezíti a társas kapcsolataikat is. Egy autista 

embernek problémát jelent megérteni a közösség írott és íratlan szabályait, nehezen olvasnak 

gesztusokból, mimikából és gyakran nem értik a hasonlatokat, szófordulatokat. 

 

Miben nyilvánul ez meg? 

 

Gyakran előfordul, hogy egy autista ember olyannyira érzékeny a hangokra, hogy számára a 

nagyvárosi közlekedés elviselhetetlen. Előfordulhat az is, hogy bőre fokozottan reagál az 

érintésre, ezért neki egy ölelés, vagy akár egy szimpla kézfogás is kellemetlen lehet. 

Ugyanakkor vannak olyan autizmussal élők is, akik olyan ízeket is megéreznek, amiket mi 

nem, vagy olyan részletekre is felfigyelnek, melyek fölött az átlagos szem elsiklik. Ha 

beszélgetnek valakivel, megeshet, hogy túl közel hajol a másikhoz, vagy éppen nem néz a 

másik ember szemébe. Egy autista emberre az is jellemző lehet, hogy leplezetlenül kimutatja 

érzelmeit, vagy, hogy őszintén megmondja a véleményét másokról. 

 

Az autista emberek láthatóan másképp viselkednek, mint mi. Valószínűleg Ön is találkozott 

már autistával buszon, iskolában, vagy valamilyen társaságban, aki valahogy „furcsán”, nem 

megszokott módon viselkedett. 

 

Mi okozza az autizmust? 

 



A rossz hír az, hogy még nincs pontos válasz. A jó hír az, hogy a világon sok kutató 

foglalkozik a témával. A szakemberek szerint az autizmust genetikai és környezeti hatások 

kombinációja okozza. 

 

Mit tehet Ön? 

 

Ami egy mozgássérült számára a kerekesszék, vagy egy vak ember számára a bot, az egy 

autista embernek az Ön tudása, az Ön elfogadása. Attól, hogy egy autista nem a megszokott 

módon viselkedik még ugyanolyan vágyai, álmai vannak, mint bárki másnak. Egy 

autizmussal élő ember számára akkor akadálymentes a környezet, ha a társadalom 

„akadálymentes”! 

Az Autisták Országos Szövetségét (AOSZ) szülők alapították 1988-ban. Az azóta eltelt 

huszonhét éves működés során az AOSZ meghatározó szereplője lett az autista emberek és 

családjaik érdekvédelmének. Mára 3000 egyéni tagot és 83 szervezetet egybetömörítő 

országos ernyőszervezetté nőtte ki magát.  

 

A szövetség célja a tanácsadás, az érdekvédelem és a szülősegítés.  Szülők számára hasznos 

információkkal, baráti segítséggel, lelki támasszal szolgálnak a Mentorszülő hálózat tagjai. A 

mentorszülők maguk is érintett szülők, aki tanácsadással segítenek a hozzájuk forduló 

családtagoknak, hozzátartozóknak. 

 

Tagszervezeteink rendszeresen kapnak információkat képzésekről, programokról, pályázati 

lehetőségekről. Az AOSZ saját pályázatait kifejezetten tagszervezetei számára írja ki. 

Lehetőségük van arra, hogy az AOSZ honlapján megjelentessünk róluk híreket, a 

rendezvényeiket. Közös kampányokban vegyenek részt az AOSZ szal. A Szövetség 

működésének fontos eleme a „MAJORHÁLÓ együttműködés”, melynek tagjai autizmussal 

élő felnőttek lakhatását, komplex rehabilitációját biztosító szociális szolgáltatásokat nyújtó 

szervezetek. Az oktatási intézmények, diákok számára tartunk interaktív, érzékenyítő 

előadásokat az autizmusról. Számos ingyenes kiadványunk elérhető az aosz.hu-n ingyenesen 

letölthető formában az autizmusról, intézményekről, nevelési-és jogi kérdésekről. 

 
forrás: kiskegyed.hu 

 

 

 

Átadták a megújult Visegrádi utcai szakrendelőt a XIII. kerületben 

 
Átadták a 835 millió forintos beruházás keretében megújult Visegrádi utcai 

szakrendelőt a főváros XIII. kerületében kedden - tájékoztatta a kerületi önkormányzat 

közleményben az MTI-t. 

 
A felújított rendelőt Tóth József (MSZP), a kerület polgármestere adta át. A helyi védettség 

alatt álló, háromszintes épület az 1930-as évek végén épült, a felújítás több mint 4 ezer 

négyzetmétert érintett - olvasható a közleményben. 

 

Hangsúlyozták: a felújítás alatt a szakrendelések a lehető legrövidebb ideig szüneteltek, mert 

az épület két szárnyában felváltva dolgoztak. A rekonstrukció idejére az allergológia és a 

nőgyógyászat ideiglenes jelleggel a Szegedi úti szakrendelőbe költözött. 

 



A felújítást a többi között az is indokolta, hogy egyes szakmákban kevés, orvosi 

tevékenységre használható helyiség volt, ezek korszerűtlenek is voltak, az épületet a 

mozgássérült betegek nehezen tudták megközelíteni és a belső területeken mozogni, a 

rendelők egy részének alapterülete pedig nem felelt meg a minimális 18 négyzetméteres 

követelménynek. Az új rendelők mindegyike teljesíti ezeket az alapelvárásokat - közölték. 

 

Hozzátették: a felújítás után a korábbiakkal ellentétben minden fogászati rendelőben egy 

műszakban csak egy orvos dolgozik. Egy újabb háziorvosi rendelőt is kialakítottak, így 

minden praxis különválhatott. 

 

Az épület tetejét újraszigetelték, kicserélték a többi között a teljes vízhálózati 

vezetékrendszert, a fűtési rendszer alapvezetékeit, valamint az elektromos hálózatot. Minden 

rendelő, a várók és a kiszolgáló helyiségek is új bútort kaptak. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

Érdekesen értékelt a népjóléti bizottság - Ami rossz, az nincs 

 
Az Országgyűlés népjóléti bizottsága több mint egy éves csúszással szerdán tárgyalt a 

2015-2025-re szóló országos fogyatékosságügyi programról, amellyel alapvetően egyetért 

a MEOSZ is, ám a szövetség szerint a bizottság által szintén tárgyalt és elfogadott, 2012-

2013-as program megvalósításáról szóló jelentés értékelése azt sugallja, mintha minden 

rendben lenne. 

 
A Országgyűlés népjóléti bizottsága több mint egyéves csúszással szerdán tárgyalt a 2015-

2025-re szóló országos fogyatékosságügyi programról - derül ki a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) közleményéből. Az előző, 2007-2013-as 

időszakra szóló országos fogyatékosügyi programot ugyanis 2014-ben követnie kellett volna a 

következő időszakra szóló stratégiának, azonban azt a kormány csak idén tavasszal nyújtotta 

be az Országgyűlésnek. 

 
Bár az előző program 2012-2013-as évekre szóló intézkedési tervének megvalósításáról szóló 

jelentés - amelyet a népjóléti bizottság szintén szerdán tárgyalt és fogadott el - azt sugallja, 

hogy fogyatékosügyben minden a legnagyobb rendben van, ez koránt sincs így - hívja fel a 

MEOSZ. A jelentésből kimaradt például, hogy a súlyosan fogyatékos embereket iskolába, 

munkába, orvoshoz vagy fejlesztésre szállító, és az önálló életvitelükben segítséget nyújtó 

támogató szolgálatok a folyamatosan csökkenő állami támogatás miatt az elmúlt években 

nagy számban szűntek meg, a többiek pedig az összeomlás szélén állnak. Míg a szolgálatok 

2008-ban 8 milliárd forintból gazdálkodhattak, 2013-ban már csak alig több mint 3 milliárd 

forint jutott nekik. 

 

A gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerét is úgy sikerült felülvizsgálni, hogy 

számos eszköz, köztük az ortopéd cipők térítési díja emelkedett, a súlyosan mozgássérült 

embereknek pedig évek óta csak napi három nadrágpelenkát támogat a társadalombiztosító. A 

beígért segédeszköz-kölcsönző rendszer nem indult el, és a közösségi közlekedés 

akadálymentesítése is alig haladt előre, a vizsgált időszakban a témában leginkább csak 

tanulmányok születtek. 

 



A jelentés az elért eredmények között sorolja fel egy akadálymentesítési adatbázis 

létrehozását 61 millió forintból. A gond az, hogy az adatbázis késve készült el, majd hetekig 

egyáltalán nem volt elérhető, és nem használható arra, hogy a 7 ezer közintézmény felmérését 

tartalmazó rendszerből átfogó, reprezentatív adatok legyenek lehívhatók. Így, hiába költött rá 

az állam. Még 2015-ben sem tudjuk pontosan, hol tart ma Magyarország az 

akadálymentesítésben, amelynek egyébként 2013 tavasza óta törvényi határideje sincsen, mert 

azt is eltörölték. Az új határidőket az új fogyatékosügyi programhoz kapcsolódó intézkedési 

tervnek kellett volna kitűznie, de a kormány mulasztása miatt eddig erre sem került sor. 

 

A MEOSZ reméli, hogy a kabinet nekilát az érdemi munkának, elkészíti a következő évekre 

szóló intézkedési tervet, amelyben elegendő forrást rendel majd a fogyatékos emberek 

oktatásának, foglalkoztatottságának javításához, egészségügyi és szociális ellátásainak 

biztosításához, az akadálymentesítés folytatásához, és meg is valósítja azt. 

 
forrás: napi.hu 

 

 

AZ ÚTDÍJ-KOMPENZÁCIÓ ALIG SEGÍT A MOZGÁSSÉRÜLTEKEN 

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) üdvözli az útdíj-

kompenzációs rendszert, ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a könnyítés a 

mintegy negyedmillió mozgáskorlátozott közül legfeljebb néhány százat érinthet. 

  
Az érdekképviseleti szervezet szerdán az MTI-nek küldött közleményében azt írta: 2011 óta a 

kabinet alig tett valamit a közösségi közlekedés akadálymentesítéséért. 

Emlékeztettek arra, a kedden megjelent kormányrendelet szerint a D2 kategóriába tartozó 

kisbuszokkal közlekedő, parkolási kártyára jogosult mozgáskorlátozott embereknek 

kérelmükre visszatérítik a megyei és országos, 10 és 30 napos matrica árának felét. 

Arra hívták fel a figyelmet, hogy ez ugyan könnyebbséget jelent majd néhány száz, súlyosan 

mozgáskorlátozott embernek, akiknek az elektromos kerekesszéke csak nagyobb járművekben 

fér el, de a januártól kiterjesztett útdíjat továbbra is fizetniük kell, ahogy közel negyedmillió 

"sorstársuknak" is. 

A MEOSZ azt közölte, nem értik, hogy a kormány miért nehezíti meg a mozgáskorlátozott 

emberek közlekedését, ahelyett, hogy minden eszközzel támogatná a munkába, iskolába 

járásukat. 

Azt is írták, a kormány úgy alakította át a súlyosan mozgássérült embereket segítő 

autóvásárlási támogatást, hogy a választható új gépkocsik egyike sem felel meg a 

kerekesszékesek jelentős részének. 

Emlékeztettek, a MEOSZ évek óta jelzi problémáit és a megoldási javaslatait a kormány felé, 

és remélik, hogy szakmai egyeztetés kezdődik végre a mozgáskorlátozott emberek 

közlekedési lehetőségeinek javításáról. 

 
forrás:  autokalauz.hu 

 

Akadálymentes tanösvény és kalandpark a Deseda-tónál 

 
Tanösvényeket, erdei tantermet, játszótereket, tornapályát, madármegfigyelőt építettek 

európai uniós forrásból a Kaposvárhoz közeli Deseda-tavat övező arborétumban és 

parkerdőben – tájékoztatta az MTI-t a SEFAG Zrt. 



Deseda-tóFotó: Orsolics Zsolt / flickr 

 

A több mint 17 ezer hektáron 130 millió forintból megvalósuló Kalanderdő fejlesztése során a 

kivitelezők tájba illeszkedő, természetes anyagokat használtak. A tanösvények mentén számos 

művészeti alkotást helyeztek el a környék élővilágát, valamint Kaposvár és a megye 

leghíresebb személyiségeit bemutató információs táblákkal együtt. A táblákra a vakok 

tájékozódását segítő Braille-írásos felirat is került. 

A környék kerékpárral is bejárható, és kialakítottak egy ún. guruló tanösvényt a mozgásukban 

korlátozott, kerekesszékkel, vagy babakocsival kirándulók számára. 

A változatos élővilágú, több mint negyven éve völgyzáró gáttal felduzzasztott, 8 kilométer 

hosszú, 245 hektáron elterülő Deseda-tó Magyarország leghosszabb mesterséges tava. A 

túrázók, horgászok és strandolók által egyaránt kedvelt tónál kialakított, áprilistól birtokba 

vehető Kalanderdő a tervezők szándéka szerint egyaránt szolgálja a kikapcsolódást és a 

környezeti nevelést. 

Az érdeklődők a Kalanderdő látványos honlapján is tájékozódhatnak a látnivalókról és a 

szolgáltatásokról. 

 
forrás: travelo.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.desedakalanderdo.hu/
http://www.meosz.hu/


 

 

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

 

-HÍREK- 
 

Kerekesszékből a világ - Érzékenyítő program gyerekeknek 

 
A Viktória Rehabilitációs Központ és a Talentum Református Általános Iskola közös 

szervezésében elkezdődött egy ún. érzékenyítő programsorozat, melynek célja, hogy 

minél több információt kapjanak az iskola tanulói és pedagógusai a fogyatékkal élők 

életéről, örömeikről és nehézségeikről. 

A programsorozat februárban indult és azóta minden héten pénteken érkezik a Viktória 

Központba az iskolából egy kisebb csoport.  

 

A program keretében a gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen kerekesszékben közlekedni egy 

akadálypályán, ahol - akár csak egy tanteremben – állandó akadályokba, székekbe, asztalokba 

ütköznek. Azt is megtapasztalhatták a fiatalok, milyen nehéz egy kerekesszéket irányítani 

vagy azzal közlekedni. A gyerekek az egymásra utaltság érzését is átélhették, amikor egymást 

kellett tolniuk, segíteniük az állandóan változó akadályok között.  

 

Ezután egy beszélgetés keretében elmondhatták, milyen érzés volt számukra mind az önálló, 

mind a segítséggel való közlekedés. A gyermekek egytől egyig nagyon ügyesen ráéreztek a 

bizalom és a felelősség fontosságára ezekben a helyzetekben.  

 

A program igazi különlegessége a kutyás terápiás foglalkozás volt, ahol a gyerekek már-már 

barátként üdvözölték Nita és Mézi kutyát, akik türelmesen és jókedvűen fogadták a hatalmas 

érdeklődést, a sok simogató kezet. A kutyák által a gyerekek szembesülhettek azzal a rengeteg 

lehetőséggel és segítségadási formával, amivel egy segítő kutya könnyebbé teheti egy 

fogyatékkal élő ember mindennapjait. A gyerekek kipróbálhattak egy igazán érdekes 

sportágat, az ún. agility-t is, amikor a kutyáknak felállított akadálypálya mellett 

kerekesszékkel haladva kellett különböző utasításokat adni. A gyerekek nagyon élvezték a 

kutyákkal való feladat végrehajtását.  

 

A program az eddigi résztvevőknél sikeresen zárult. A pedagógusok elmondása szerint a 

program célja megvalósult, „érzékenyültek” a gyermekek. Érdeklődéssel vettek részt minden 

feladatban és játékban, sok-sok kérdéssel fűszerezve. A program és a két intézmény közötti 

együttműködés folytatódik.  

 

A Viktória Rehabilitációs Központ pedig szívesen várja további általános iskolák, 

gimnáziumok jelentkezését. 

 
forrás:  Viktória Rehabilitációs Központ 

www.egyesulet-viktoria.hu 

 
 

 
  



-RENDEZVÉNYEK- 

 

 
 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

