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Félünk az értelmi sérültektől, alig vannak integrált munkahelyek 

 
Legfeljebb egy évtized alatt megnyolcszorozódott az autisták száma hazánkban a 

legfrissebb hivatalos adatok szerint. Ugyan az autisták nem feltétlenül értelmi sérültek, 

azonban számukra is óriási probléma, csakúgy, mint értelmi sérült társaiknak, ami már 

egy évtizeddel ezelőtt is fehér folt volt: mi lesz velük 23 éves koruk után, amikor 

kikerülnek a rendelkezésükre álló képzési rendszerből?                     

                   
A kérdés, ha valamikor, most ismét időszerű. Annál is inkább, mert nem csak az autisták, de 

az egyéb értelmi sérüléssel küzdők is egyre többen vannak. A somogyi szakemberek ma azt 

mondják, ugyan történtek előrelépések az utóbbi tíz évben, már sokkal több a pályázati pénz 

ilyen célokra, ám még korántsem elég. Már több, persze még nem elég munkahely fogad 

megváltozott munkaképességű embereket. A társadalom azonban még mindig előítéletes, 

gyakorlatilag félnek az értelmi sérültektől, reakcióiktól. Pedig akik velük élnek, állítják: az 

értelmi sérültek sokkal nagyobb alázattal fordulnak a munka felé, mert tisztában vannak a 

korlátaikkal. 

 
A kaposvári Bárczi módszertani központban működik az értelmi sérültek szakiskolája, 

jelenleg 68 enyhe és 22 középsúlyos értelmi sérült tanulójuk van. Tavaly indítottak először 

autista csoportot kísérleti jelleggel, ám annyi már bizonyos, hogy jövőre is indul ilyen 

csoport, mert óriási igény van rá. – Azt még nem látjuk, hogy a szakiskola után hogyan tudjuk 

majd elhelyezni ezeket a fiatalokat a munkaerőpiacon, mert most kezdődött nálunk ez a 

képzési forma – mondta Benczéné Csorba Margit, a Bárczi módszertani központ főigazgatója 

–, ám hogy óriási az igény, az biztos. A szakiskolát végzett értelmi sérültek elhelyezkedési 

esélyeiről azonban már vannak tapasztalataink. Speciális szakiskolánkba enyhe értelmi 

fogyatékosok járnak, míg a készségfejlesztő speciális szakiskolánkba a középsúlyos értelmi 

fogyatékosok. Előbbiek közül sokan tanulnak tovább normál szakképzésben, ahol egyszerűbb 

képesítéseket meg tudnak szerezni. Utóbbiak esetében viszont nem igazán beszélhetünk 

szakképesítésről, inkább programokban vesznek részt, melynek során bizonyos 

munkafolyamatokat sajátítanak el. Hogy a képzések elvégzése után mi történik a fiatalokkal, 

az természetesen függ az értelmi fogyatékosság fokától is. Legutóbb egy rendkívül sikeres 

program keretében a szakképző intézmények vezetőit próbáltuk érzékenyíteni, hogy fogadják 

a gyerekeinket. Különféle képzési formákban látogattunk el munkahelyekre, hogy 

tájékozódhassanak gyerekeink, s a munkaadók is megismerkedhessenek velük.  

 

– Sajnos a társadalom még mindig nem igazán ismeri a fogyatékkal élőket, tartanak tőlük, mi 

lesz velük a munkahelyen – tette hozzá Kovács Attila főigazgató-helyettes. – Ám a 

programunk talán legnagyobb eredménye, hogy a munkahelyi gyakorlat során a munkaadók 

megismerhetik a sérülteket. Rájöhetnek, hogy rengeteg olyan egyszerűbb, monoton 

munkafolyamat van, amit a mi gyerekeink sokkal precízebben végeznek, mint ép társaik. 



Ugyanis jobb a monotónia tűrésük. A mi gyerekeink kevésbé küzdenek magatartászavarokkal, 

tisztelettudóbbak, alázatosabbak a munka iránt, jobban végrehajtják az utasításokat, mert 

tudják, érzik, hogy kevesebbet tudnak, mint társaik.  

 

Nem hivatalos adatok szerint a szakképzőt végzett értelmi sérültek 30-40 százaléka tud 

elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, például kertészetben, állatgondozóként, pizzériában, 

barkácsüzletben. Annyi azonban bizonyos, jóval nagyobb az esély, hogy egy értelmi sérült 

dolgozhat majd a gyakorlati helyén, ha megismerik. Ugyanis őket az utcáról, ismeretlenül 

nem igazán veszik föl egyetlen munkahelyre sem. 

Felmerül tehát a kérdés, mi lesz a fennmaradó 60-70 százaléknyi fiatallal? Akik legkésőbb 23 

évesen kikerülnek a szakiskolai képzésből, s szembesül a család a problémával: hogyan 

tovább? Mert ha a fejlesztés nem folytatódik, ha otthon ül a négy fal között a fiatal, annak 

egyértelműen visszafejlődés a vége.  

– Találkoztam olyan fiatallal, aki az iskolás évei alatt viszonylag jó szinten olvasott, majd 

négy – öt év múlva, amikor ismét találkoztam vele, két betűt is csak nehezen tudott 

összekapcsolni – mondta Sándor Ildikó, a kaposvári SzocioNet Szociális Gondozási Központ 

Gyöngyfa Napközi Otthon nappali ellátás vezetője, egyben az otthont támogató Kaposvári 

Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány titkára.  

 

– Én hiszek az integrált munkahelyekben, ahogy az integrált oktatásban is. Csak más 

feltételekre volna szükség a hatékony működtetéshez. Ahhoz, hogy egy értelmileg 

akadályozott személynek betanítsunk egy adott munkafolyamatot, speciális segítség 

szükséges a sérülés mértékétől függően. Kell, hogy legyen mellette egy személyi segítő vagy 

egy mentor, aki az egyén képességeihez, tempójához illeszkedő betanulási folyamatban nyújt 

komplex segítséget számára, illetve koordinálja szociális kapcsolatait, a beilleszkedését, a 

járulékos tennivalók elintézését. A szakiskolai képzés alapvetően jó, annál is inkább, mert egy 

értelmi sérült fiatal életritmusa ebben az időszakban hasonlít leginkább a korosztályához. A 

gond előtte van, ha nem tudják igénybe venni valamilyen korai fejlesztő intézmény segítségét, 

illetve utána, amikor kikerül az oktatási rendszerből.  

 

Aggályosnak tehát az iskola utáni elhelyezést tartom, mert nincsenek meg egyelőre 

maradéktalanul ehhez a feltételek. Nincs annyi védett munkahely, amennyi szakiskolai 

hallgató végez. A nyílt munkaerőpiacon zökkenőmentesen csak akkor illeszthetőek be az 

értelmi sérült személyek, ha erre a fogadó munkahelyek is megfelelően felkészülnek és 

szükség szerint – legalább az első időszakban – a munkavállalót személyi segítő is támogatja 

a beilleszkedésben. 

 

A Gyöngyfában nem a munkahelyteremtés az elsődleges feladat, ám most van lehetőség 

dolgozni 

 

Az alapfokú vagy a szakiskolai képzésből kikerülő értelmi sérült fiatalok Kaposváron igénybe 

vehetik a Gyöngyfa Napközi Otthon szolgáltatásait, viszont ott nem a munkahelyteremtés az 

elsődleges feladat. Ennek ellenére jelenleg 13 főnek van lehetősége az otthon falain belül 

tényleges munkavégzésre, amelyet egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cég, 

a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. biztosít számukra. Ezt a lehetőséget az 

önkormányzat is támogatta, így ez a napköziben akkreditált munkahelyként működik. – A 32 

férőhelyes intézménybe most 33 beírt fiatal jár – tudtuk meg Sándor Ildikó nappali ellátás 

vezetőtől. – Ők egy helyileg kifejlesztett, ún. MOZAIK program által megvalósuló 

fejlesztésben részesülnek. A program 2007-ben a legjobb gyakorlat címet is elnyerte. 

 



A mozgáskorlátozottak egyesülete száznál is több megváltozott munkaképességűt foglalkoztat 

 

Somogyban a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Szervezete foglalkoztatja a legtöbb 

megváltozott munkaképességű embert. Hegedüs-Beleznai Csilla koordinációs igazgatótól 

megtudtuk, jelenleg 171 főt alkalmaznak, ebből 103 megváltozott munkaképességű. – Van 

köztük informatikus, előadó, könyvelő, pénztáros, gyógypedagógiai asszisztens, gondozó – 

mondta –, de masszőr, gépkocsivezető, üdülővezető, recepciós, takarító, udvaros, kőműves, 

villanyszerelő, víz-gázszerelő is. A megváltozott munkaképesség oka többnyire 

fogyatékosság, hallás-, mozgás-, értelmi sérülés, különböző belgyógyászati, ortopédiai, 

idegrendszeri betegség.  

Hegedüs-Beleznai Csilla szerint 2015 őszén újabb intézményük nyílik új munkalehetőségeket 

biztosítva 11 megváltozott munkaképességű embernek, köztük autistáknak. 

 
forrás: sonline.hu 

 

 

Özvegyi nyugdíjra házastárs, elvált házastárs és élettárs is jogosult lehet 

 
A jogalkotó az özvegyi nyugdíj intézményével próbál segíteni azoknak, akik párjuk 

elvesztésével kedvezőtlenebb anyagi helyzetbe kerültek. A D.A.S. JogSzerviz szakértője 

szerint az özvegyi nyugdíjra a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs (a 

továbbiakban együtt házastárs) is jogosult lehet, ha megfelel a jogszabály által 

támasztott követelményeknek. 

 

Élettárs után akkor állapítható meg az özvegyi nyugdíjra való jogosultság, ha fennállnak a 

törvény által a házastársra előírt feltételek, és a jogosult élettársával annak haláláig egy év óta 

megszakítás nélkül együtt él és gyermekük született; vagy megszakítás nélkül legalább tíz év 

óta együtt él – fejtette ki elöljáróban dr. Bekk Judit. 

 
Milyen feltételek szükségesek az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megállapításához? 

Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek a házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy 

akinek a házastársa jogszabály által meghatározott szolgálati időt megszerezte. 

 

Meddig jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj? 

 

Az ellátás a házastárs halálától legalább 1 évig, vagy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, 

másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának 

betöltéséig, illetve fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén a gyermek harmadik 

születésnapjáig folyósítható. 

 

Ki kaphat az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjat? Özvegyi 

nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító 

korhatárt betöltötte, megváltozott munkaképességű, házastársa jogán árvaellátásra jogosult 

fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek 

eltartásáról gondoskodik. 

 

Mikor részesülhet ideiglenes özvegyi nyugdíjban az, aki elvált vagy házastársától külön él? 

Az elvált, továbbá a házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személynek ideiglenes 

özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha házastársától annak halálig tartásdíjban részesült, vagy 

részére a bíróság tartásdíjat állapított meg – ismertette a D.A.S. JogSzerviz szakértője. 



 

Létezik több kivétel 

 
Az özvegyi nyugdíjra vonatkozó egyes részletszabályokat a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, illetve az ennek végrehajtására kiadott 

168/1997. (X.6.) Kormányrendelet tartalmazza. 

 

Egy-egy összetettebb kérdés felmerülése esetén azonban mindenképp érdemes szakemberhez 

fordulnunk, vagy az illetékes hatóság segítségét kérnünk, hiszen az ellátásra vonatkozó 

szabályok meglehetősen összetett rendszert alkotnak, így a fenti főszabályok alól is számos 

kivételt tartalmaznak – figyelmeztetett dr. Bekk Judit. 

 

Milyen mértékű az özvegyi nyugdíj? 

 

Mind az ideiglenes özvegyi nyugdíj, mind az özvegyi nyugdíj mértéke ahhoz az öregségi 

nyugdíjhoz viszonyítva kerül megállapításra, mely az elhunytat halála időpontjában 

megillette, vagy megillethette volna. 

 
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj ennek az ellátásnak a 60 százaléka, míg az özvegyi nyugdíj a 

körülmények függvényében az ellátás 30 százaléka, vagy 60 százaléka. 

 

Mi történik akkor, ha többen is jogosultak az ellátásra? Több jogosult esetén az özvegyi 

nyugdíj a jogosultak között rendszerint egyenlő arányban kerül megosztásra. 

 

Az özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra 

jogosító életkorának betöltése előtt házasságot köt, már nem megváltozott munkaképességű, 

ha korábban erre tekintettel került sor az ellátás megállapítására. 

 

Az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra való 

jogosultság akkor szűnik meg, ha már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás – 

hangsúlyozta a D.AS. JogSzerviz szakértője. 

 

Mikor beszélhetünk az özvegyi nyugdíj feléledéséről? 

 

Feléled az özvegyi nyugdíja annak, akinek az özvegyi nyugdíja nem házasságkötés miatt 

szűnt meg, ha az arra jogosító feltételek valamelyike a házastárs 1993. március elseje előtt 

bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított 15 éven belül, a 

házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála estén az özvegyi nyugdíj 

megszűnésétől számított 10 éven belül bekövetkezik. 

 

A házasságkötés miatt megszüntetett özvegyi nyugdíjra a jogosultság a házasság megszűnése 

után feléled, ha az igénylő a házasságkötéskor az 1998. január 1-jét megelőzően hatályos 

rendelkezések alapján végkielégítést nem vett fel, és az igénylőket a házasság létrejötte nélkül 

az özvegyi nyugdíj egyébként megilletné – mondta végezetül dr. Bekk Judit. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 



Az ételallergia betegség? Sokan nem használják ki az adókedvezményt 

 
A munkavállalók demográfiai összetételétől függően egy rehabilitációs átvilágítás során 

a dolgozók 1,5-6 százalékáról szokott kiderülni, hogy tartós betegséggel élő személyként 

ő maga SZJA-kedvezményre, míg az őt alkalmazó társaság esetleg a rehabilitációs 

hozzájárulás megtartására jogosult – derül ki a Trenkwalder szakértői által elvégzett 

vizsgálatokból. A kedvezmény olyan betegségek után is járhat, mint a cukorbetegség 

vagy a gluténérzékenység. 

 
Minden társaság, amely 25 főnél nagyobb létszámmal működik, ám az általa foglalkoztatott 

megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a teljes állomány 5 százalékát, a 

hiányzó létszám után fejenként évi 964 500 forintot köteles rehabilitációs hozzájárulás címén 

az állam számára fizetni. Ez az összeg, illetve annak jelentős része a tapasztalatok szerint 

megspórolható egy, a meglévő munkavállalók között végzett rehabilitációs audit 

elvégzésével. 

 

Sokan nem tudják, mire jár kedvezmény 

 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy egy ilyen audit során az állomány összetételétől függően a 

munkatársak akár több mint 5 százalékáról is kiderülhet olyan tartós egészségügyi probléma, 

amely őt és cégét is kedvezményekre jogosíthatja – mondta Balog Lajos, a Trenkwalder 

Rehabilitációs üzletágának vezetője. Ez a mérték már a befizetett teljes rehabilitációs 

hozzájárulás teljes összegének megtakarítására elegendő. Előfordulhat, hogy bár a 

munkavállaló és a munkáltató is ismerik a problémát, de azért nem élnek a jogszabály által 

biztosított lehetőségekkel, mert nincsenek tisztában azzal, hogy ez milyen jelentős 

kedvezményeket biztosíthat számukra. 

 

A munkavállaló ilyen esetben az érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő 

összeget vonhat le az összevont szja-adóalap adójából. Fontos tudni, hogy a kedvezmény 

visszamenőlegesen is jár a fogyatékosság vagy a betegség diagnosztizálásának napjától 

kezdve, 5 évre visszamenőleg. 

 

A leggyakoribb egészségügyi problémák 

 

A rehabilitációs átvilágítások során a leggyakrabban mozgásszervi, illetve keringési 

betegségek meglétére derül fény, de egyre gyakoribb az olyan problémák beazonosítása is, 

mint különféle immunbetegségek, vagy éppen a Crohn-betegség. Ezekről gyakran az 

érintettek sem tudják, milyen anyagi támogatásra jogosítanak. 

 

Egészségügyi Minisztérium rendelete olyan betegséget is felsorol, amelyeket nem tekintünk 

„súlyos fogyatékosságnak”. Ilyen például a cukorbetegség (szövődmények nélkül is), a laktóz 

intolerancia, a gluténérzékenység, a szénhidrát-anyagcsere betegségek, a fruktózanyagcsere 

betegségek, idült légzési elégtelenség. 

 

A rehabilitációs auditokban rejlő országos potenciált jól mutatja, hogy miközben 2013-ban a 

munkáltatók csupán 67 ezer fő után igényelték vissza a rehabilitációs hozzájárulást, a 

megváltozott munkaképességűek száma jelenleg 700-750 ezer főre tehető. Eközben egy 

néhány évvel ezelőtti dolgozói egészségfelmérés szerint másfél millió aktív korú lakos jelezte, 

hogy tartós, legalább hat hónapja beteg – mutat rá a Trenkwalder rehabilitációs szakértője. 
forrás: privatbankar.hu 



Ismét fogyatékos barát lett a Nolato 

 
2011 óta foglalkoztat megváltozott munkaképességű dolgozókat a mosonmagyaróvári 

székhelyű Nolato Magyarország Kft. 

 
A svéd Nolato cégcsoporthoz tartozó vállalat fontosnak tartja a megfelelő munkakörülmények 

kialakítását és fenntartását. Ennek köszönhető, hogy a vállalat most másodszor is elnyerte a 

Fogyatékosságbarát Munkahely elismerést – írja a Kisalföld Napilap cikke nyomán a 

kisalfold.hu portálján. 

 

Tizenkét hallássérült, nyolc látássérült és tíz szervi problémákkal küzdő munkatársat 

foglalkoztatnak, akik alkatrészek gyártásában és összeszerelésében vesznek részt. A 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására alkalmas, akadálymentesített részlegét 

2011-ben alakította ki a cég. Emellett folyamatosan tréningekkel segítik a megváltozott 

munkaképességű dolgozók beilleszkedését. 

 

A cégnél infokommunikációs akadálymentesítést biztosítanak, jeltolmácsolással, felolvasással 

és Braille-nyomatokkal, valamint évek óta elkötelezett támogatói a Siketek és Nagyothallók 

Országos Szövetségének. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

Fogyatékosok: csak a kormány lát sikert 

 
Törekedni kell a fogyatékossággal élők társadalmi beilleszkedésére, segíteni kell őket 

abban, hogy hasznos tagjai legyenek a közösségnek, hiszen ezzel az egész társadalom 

válik egészségesebbé - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Parlamentben 

pénteken. 

 
A házelnök a Frim Jakab Emlékérem és a Göllesz Viktor ösztöndíj átadásán köszöntőjében 

úgy fogalmazott, olyan társadalomban, olyan közösségben akarunk élni, amelyben mindenki 

annyit ér, amennyit át tud magából adni embertársai részére, mindenki annyit ér, amennyit 

segíteni tud másokon. 

 
Az Országgyűlés elnöke beszédében kiemelte, törekedni kell arra, az ország és a társadalom 

akadálymentes legyen, szó szerinti és átvitt értelemben is, és hogy a hátrányosabb helyzetben 

lévő embertársaink elé ne gördítsünk olyan akadályokat, amelyek hátráltatják őket 

érvényesülési törekvéseikben. A házelnök kitért arra, hogy 2001 és 2011 között 52 ezerről 66 

ezerre nőtt a fogyatékossággal élő foglalkoztatottak száma. 

 

A házelnök szavait némileg árnyalja az a közlemény, amelyet a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) adott ki az Országgyűlés Népjóléti 

bizottságának szerdai ülése után. A szövetség alapvetően egyetért a 2015-2025-re szóló 

Országos Fogyatékosságügyi Programmal, kár viszont, hogy az, a kabinet mulasztása miatt, 

több mint egy évet késett. A szövetség reméli, hogy a stratégia megvalósítását szolgáló 

intézkedési tervet a kormány minél hamarabb kidolgozza a fogyatékos embereket képviselő 

érdekvédelmi szervezetek bevonásával, és nekilát a felzárkóztatásuknak, mert az 

életkörülményeik az elmúlt években csak romlottak. 



 

Az előző, 2007-2013-as időszakra szóló Országos Fogyatékosügyi Programot 2014-ben 

követnie kellett volna a következő időszakra szóló stratégiának, azonban azt a kormány csak 

az idén tavasszal nyújtotta be az Országgyűlésnek. Bár az előző program 2012-2013-as évekre 

szóló intézkedési tervének megvalósításáról szóló jelentés – amelyet a Népjóléti bizottság 

fogadott el – azt sugallja, hogy fogyatékosügyben minden a legnagyobb rendben van, ez 

koránt sincs így. 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 nyolcmilliárd forintból gazdálkodhattak, 2013-ban már csak alig 

több mint hárommilliárd forint jutott nekik. A gyógyászati segédeszközök támogatási 

rendszerét is úgy vizsgálták felül, 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 jelentés az 

elért eredmények között sorolja fel a 61 millió forintból létrehozott akadálymentesítési 

adatbázist, amellyel csak annyi a gond, hogy késve készült el, majd hetekig egyáltalán nem 

volt elérhető, és nem használható arra, hogy a hétezer közintézmény felmérését tartalmazó 

rendszerből átfogó, reprezentatív adatok legyenek lehívhatóak. 

 

Így, hiába költött rá az állam, nem tudni 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. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

Ferenc: Az alázatosság útja járhatóbb 

 
A szenvedések közepette is embertársait szerető Jézus példájáról beszélt a katolikus 

egyházfő virágvasárnapi szentmiséjén 

 
Az alázatosság és a világiasság között vont párhuzamot Ferenc pápa a római Szent Péter téren 

virágvasárnap bemutatott szentmisén, amellyel megkezdődtek a húsvéti szent hét egyházfő 

vezette szertartásai. 

Ferenc pápa töretlen népszerűségnek örvend a gyermekek körében is. Virágvasárnap az idén 

egyúttal a 30. ifjúsági világnap ünnepe is volt (Fotó: Reuters - Giampiero Sposito) 

Ennek az ünnepélyes szertartásnak a középpontjában – kezdte virágvasárnapi homíliáját a 

római Szent Péter téren Ferenc pápa – az az ige áll, amely a Filippiekhez írt levél 

himnuszában olvasható: Jézus megalázta magát. „Ez a szó feltárja nekünk Isten stílusát, az 

alázatot, és következésképpen azt is, amilyennek a keresztény stílusának kell lennie: 

alázatosnak. Ez a stílus szüntelenül meglep bennünket és válságba sodor: soha nem tudunk 

hozzászokni egy alázatos Istenhez!” – folytatta a szentatya a Vatikáni Rádió tudósítása 

szerint.  

 

Ferenc pápa beszélt arról is, hogy a megalázkodás mindenekelőtt Isten stílusa – folytatta a 

pápa –, Isten megalázkodik, hogy együtt járjon a népével, hogy elviselje hűtlenségeiket. 



„Ezen a héten, a nagyhéten, amely a húsvéthoz vezet minket, Jézus megalázkodásának ezen 

az útján megyünk. Csak így lesz az számunkra is »Szent!«” – hangsúlyozta Ferenc pápa, arra 

is figyelmeztetve, hogy Isten útja az alázat útja. „Nincs alázat megalázkodás nélkül!” – 

folytatta homíliáját Ferenc pápa.  

 

Az egyházfő szerint van egy, a Jézus útjával ellentétes másik út: a világiasság útja. „A 

világiasság a hiúságnak, a gőgnek és a sikernek az útját ajánlja nekünk. Ez egy másik út. A 

gonosz ezt javasolta Jézusnak negyvennapos pusztai tartózkodása idején. De Jézus habozás 

nélkül elutasította. Vele együtt, de csak az ő kegyelmével és segítségével együtt, mi is le 

tudjuk győzni a hiúságnak és az evilágiságnak ezt a kísértését, nemcsak a nagy alkalmak 

során, hanem az élet normális keretei között is” – érvelt Ferenc pápa, majd azzal buzdította 

hallgatóságát: „Segítsen bennünket ebben sok-sok férfi és nő példája, aki csöndben és 

rejtettségben, mindennap lemondanak önmagukról, hogy másoknak szolgáljanak: egy beteg 

rokont, egyedülálló öreget, fogyatékos személyt, egy hajléktalant.” 

 

Virágvasárnap az idén egyúttal a 30. ifjúsági világnap ünnepe is volt, ezért a körmenet elején 

fiatalok haladtak, kezükben pálmaágakkal. „Domenica delle Palme” – az ünnep olasz neve 

pálmavasárnap, mert a zöld pálmaág a győzelem és megdicsőülés jelképe. Másrészt a 

szenvedés és a halál ünneplése is ez a nap, amelynek látható jele a vértanúságra emlékeztető 

piros miseruha és a szentmise során felhangzó passió, Jézus szenvedéstörténete. 

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

Tapsifüleseket vetnek be a gyógyításhoz 

 
Az I. sz. Gyermekklinika kis betegei gyógyulhatnak a Magyarországi Kerekasztal 

Egyesület nyuszi akciója révén 

 
Beteg gyermekek vizsgálatát, gyógyulását elősegítő berendezések megvásárlását támogató 

adománygyűjtés lesz április 2-4. között Budapesten, az Arena Plaza földszintjén. A tervek 

szerint, az összegyűlt felajánlásokból a szervező Magyarországi Kerekasztal Egyesület 

lélegeztetőt, csontfúrót, újraélesztő készüléket vásárol majd a Semmelweis Egyetem I. sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika sürgősségi osztályának - közölték a szervezők. 

 

A támogatók sem távoznak üres kézzel: minden adományozó egy egyedi plüss nyuszit kap 

ajándékba, amelyet értelmi fogyatékos fiatalok készítettek Budapesten. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

Látás- és mozgássérült kisfiú énekel az új magyar vírusvideóban 

 
Magyarország az én hazám Kóti János előadásában már több mint 300 ezer 

megtekintésnél jár. 

 

 

 



Van egy klip, amit imádnak a magyar netezők. Az egyik legújabb hazai vírusvideónak is 

mondhatjuk – a rengeteg facebookos megosztásnak köszönhetően már több mint 300 ezren 

látták. 

 

A YouTube-on a leírásban (többek között) ezt olvashatjuk: a zene gyógyító ereje láthatóvá 

válik ebben a pár percben. A felvételen ugyanis egy fogyatékkal élő kisfiú, Kóti János énekel 

- a Magyarország az én hazám című dalt adja elő. 

 

De valami csodálatosan. 

 

A videón sztárzenészek is közreműködnek, Benkő Lászlótól Török Ádámig, de Jánoska 

hangja teszi felejthetetlenné a produkciót. A BorsOnline megszólaltatta a kisfiút, aki 

elmondta: legszívesebben dobos lenne, de az éneklést sem hagyná abba. Jánoska tanítónője is 

nyilatkozott, szerinte a kisfiúnak már óvodás korában nagyon szép hangja volt. 

 

És ez mit sem változott azóta sem, hallgassák csak: 

 
videó:  http://www.hir24.hu/elet-stilus/2015/03/29/latas-es-mozgasserult-kisfiu-enekel-az-uj-

magyar-virusvideoban/ 

 
forrás: hir24.hu 

 

 

Projektlezáró családi nap a Rákócziban 

 
Két projekt záróeseményét tartották meg szombaton délelőtt a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskolában. Az oktatási intézmény Fogadd el! című, az érzékenyítés jegyében 

megszervezett háromhetes programsorozatára családi nappal tették fel a koronát. 

Ugyanezen a napon zárták az iskolában a Táguló határok, foglalkoztatási lehetőség = 

nagyobb aktivitás elnevezésű projektet is. 

 
Nagy volt a nyüzsgés szombaton délelőtt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Egyetlen 

napon két projekt záróeseményét is megtartották az intézményben. A projektzáró 

sajtótájékoztatón részt vett és köszöntőt mondott Mák Kornél alpolgármester, Kovács Ferenc 

képviselő és Tóth Lászlóné intézményvezető, Molnár Árpád Szilveszter, a Nyitott Szemmel 

Egyesület elnöke, valamint Boronkay Péter paratriatlonista. 

 
A megjelent vendégeink elismerően nyilatkoztak a rendezvényről - ahol a programok között 

szerepelt a szájjal- és lábbal festés, a vaklabirintus, kerekes székes akadálypálya. Nagy sikere 

volt a zöld büfének és szívesen időztek el a látogatók a kiállított anyagok és a filmvetítés előtt. 

Boronkay Péter már több hasonló eseményen vett részt, de fontosnak érezte megjegyezni, 

hogy most különösen jó érzés itt lennie, hisz a kiállított anyagok, a programok mögött munka 

van, valódi érzések megélését jelenítik meg. Programunk színvonalát emelte a Kutyával Egy 

Mosolyért Alapítvány terápiás kutyáinak bemutatója. 

 
A kecskeméti székhelyű Nyitott Szemmel Egyesülettel régóta működik együtt az iskola. 

Ezúttal a „Táguló határok, foglalkoztatási lehetőség = nagyobb aktivitás" című, uniós 

forrásból támogatott projektben vettek részt közösen. A Rákócziban egy éven keresztül 

biztosítottak munkahelyet nyolc hátrányos helyzetű fiatalnak. 

http://www.hir24.hu/elet-stilus/2015/03/29/latas-es-mozgasserult-kisfiu-enekel-az-uj-magyar-virusvideoban/
http://www.hir24.hu/elet-stilus/2015/03/29/latas-es-mozgasserult-kisfiu-enekel-az-uj-magyar-virusvideoban/


 
 

 
Családi nappal fejezték be ugyanezen a délelőttön az iskola Fogadd el! című programját is. A 

háromhetes rendezvénysorozat célja az érzékenyítés volt: a gyerekeket megismertették a 

fogyatékossággal élő emberek problémáival, nehézségeivel, és megtanították a diákokat az 

elfogadásra. 

 
A családi nap keretében megnézhették a jelenlevők a fiatalok e témában készült alkotásaiból 

összeállított kiállítást. Bárki kipróbálhatta, hogy tud-e például szájjal vagy lábbal festeni, 

bekötött szemmel kézműveskedni, mozgásos feladatokat elvégezni. A cél a látás-, hallás- és 

mozgássérült emberek élethelyzeteinek megtapasztalása volt. 

 

 
 
forrás: kecskemet.hu 

 



Élet-Út-Esély 

 
Új programot hívtak életre a fogyatékkal élők a városban, amely az akadálymentes 

közlekedést segítené elő. 

 
Az Élet-Út-Esély projektet a szükség hívta életre – hangzott el a minap a szolnoki Civil 

Információs Centrumban megtartott rendezvényen. A hozzáférhető Szolnokért alcímet viselő 

projektet az ÉN IS VAGYOK! 

 
Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete és a vakok és gyengénlátók megyei 

egyesülete hívta életre abból a célból, hogy a fogyatékkal élők számára is megközelíthetővé 

váljanak a város intézményei. Bejárásokat végeztek a megyeszékhelyen, harminchét 

intézményt vontak be a programba. A tapasztalatokat most összegzik, és hamarosan elkészül a 

város hangostérképe is, melyet bárki letölthet. 

 
forrás: szoljon.hu 

 

 

Kisbusz az Aranyhídnak 

 
A közgyűlés döntése alapján az önkormányzat 1,7 millió forinttal támogatja az 

Aranyhíd-iskolát egy gyermeket szállító kisbusz megvásárlásában. A támogatási 

szerződést pénteken írták alá. 

 

Négymillió forintból új, gyermekeket szállító kisbuszt vásárol az Aranyhíd Nevelési-Oktatási 

Integrációs Központ. A régi jármű műszakija lejárt, és a rossz állapota miatt a javíttatása már 

nem lett volna gazdaságos. A kocsira viszot nagy szükség van a mindennapi munkában. 

 

Berkes Marianna – elnök, Napház Alapítvány 

„Az iskolánkban nagy számban vanak mozgássérült, Don-szondromás és autista gyerkmekek, 

akik a tömegközlekedésben nem tudnak részt venni. Ezért az iskolába illetve haza, valamint a 

terápiákra szállítjuk majd ezzel a kisbusszal őket.” 

 

Az új gépjármű megvásárlásához szükséges pénzt nagy összefogással, magánszemélyek, 

cégek támogatásával sikerült összegyűjteni. Az önkormányzat is jelentős összeggel támogatja 

a kezdeményezést. Az erről szóló megállapodást pénteken írták alá. 

 

Puskás Tivadar – polgármester 

„Ehhez többen segítettek ennek a pénznek az összeadásában. Ehhez adott Szombathely 

Megyei Jogú Város képviselőtestülete 1,7 millió forintot, úgyhogy ezzel segítetünk a 

rászorulóknak.” 

 

A gyerekek verssel köszönték meg az önkormányzat támogatását. Az intézmény vezetői 

várhatóan már a jövő héten megvásárolják az új kisbuszt. 

 

video: http://www.tvszombathely.hu/hirek/kisbusz-az-aranyhidnak-20150327 

 
forrás: tvszombathely.hu 

 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/kisbusz-az-aranyhidnak-20150327


 

Gyermeksors: a szegénység fojtja meg a súlyos beteg kislány családját 

 

 
 
Iskola helyett ágyban fekve tölti a délelőttöt a hétéves Horváth Szidónia. A kislány 

születésekor oxigénhiányos állapotba került, megbénultak a végtagjai, mindössze a bal 

keze mozog megfelelően. Édesanyja sírva mondja: csak esélyt szeretnének arra, hogy 

valaha önálló lehessen, de erre egyre kevesebb a remény, mert megfojtja őket a 

szegénység. 

 
– Nem tud mozogni, ölben visszük mindenhová. Napközben egy kipárnázott kanapén üldögél, 

de az iskolában rögzítője is van, amibe ültetik. Megvan benne az akarat, hogy járjon. Ha 

kétoldalt megfogjuk, akkor lépked, lábujjhegyen. Én sétáltatom, ha elfárad, azt mondja, hogy 

pihenjünk egy kicsit. Aztán megint sétálni akar. Szeret közösségben lenni, szereti a 

gyerekeket, szépen, ügyesen beszél. Nagyon közvetlen, csak az idegenekkel visszahúzódó 

eleinte – mondja az édesanya, Kuti Ibolya Hajnalka, miközben az arcán folyik a könnye. 

 
A kislány gyenge hangon suttog, arról beszél, hogy játszani szeret, miközben fekszik az 

ágyban, leginkább babázni. A szeme mindig a betérőkön, néha elmosolyodik, a bal kezével 

inteni is tud. Mellette cumisüvegben tea.  

 

– Hajnali négy óra óta fent vagyunk vele, mert nincs széklete. Ha ez nem változik, kórházba 

kerülhet. Egyedül a vécén sem boldogul. Fürdőszobánk nincs, kádban fürdetem. Öltöztetem, 

fésülöm, mert a lábait és a jobb kezét egyáltalán nem tudja használni. Én sosem kértem 

segítséget, de most nagy szükségünk van rá – mondja sóhajtva az édesanya.  

 

Esélyegyenlőség? Szidónia családja legutóbb a súlyosan beteg kislány gyógyszereit sem tudta 

kiváltani 



Esélyegyenlőség? Szidónia családja legutóbb a súlyosan beteg kislány gyógyszereit sem tudta 

kiváltani 

 

 

Ötödmagukkal élnek havi 100 ezer forintból az Öreglakhoz tartozó Barátihegyen. Az anya 

szerint 24 ezer forint ápolási díjat kap, ebből kellene élelmet, pelenkát, ruházatot venni a 

kislánynak, mert gyorsan kinövi a ruháit. Legutóbb arra sem maradt kétezer forintjuk, hogy a 

gyerek gyógyszerét kiváltsák, mert hat-hét orvosságot is szed, pakolja elő a fiolákat Kuti 

Ibolya Hajnalka. De legutóbb a falugondnok visszavitte a kiváltatlan gyógyszert Öreglakra. 

   

– Nagy gondunk, hogyan szállítsuk a somogyvári speciális iskolába a gyereket, mert néhány 

hónapig nem volt kocsink, busszal vittem. A megállótól még egy kilométer Barátihegy, onnan 

cipeltem gyalog hazáig. Egyszer a menetrend szerinti járat sofőrje fel sem engedett, azt 

mondta, hogy nincs kialakítva a jármű arra, hogy a mozgássérült gyereket rögzíteni lehessen 

rajta. Az iskolában már minden jó, mert ott van kerekes széke, de azt haza már nem tudjuk 

hozni, mert ott van rá szükség, hogy tanítsák, tornáztassák vele. Nagy szükségünk lenne a 

segítségre... 

 

Matucza Miklós, Öreglak polgármestere azt mondja, napi telefonos kapcsolatban állnak a 

családdal. Sajnos, arra nincs kerete az önkormányzatnak, hogy a kislány szállítását 

megoldanák, mert Öreglak-Barátihegy-Somogyvár között akár napi 30-40 kilométert is meg 

kellene tennie az autónak. Arról is tud, hogy a gyógyszer kiváltása most elmaradt.  

 

– Márciusig ezt úgy oldottuk meg, hogy a szegényebb roma családoknak hitelt adtunk, hogy 

legyen pénz a gyógyszereikre. Hétfőn, szerdán és pénteken megy hozzájuk a falugondnoki 

autó az orvosságokkal Barátihegyre. Eddig egy harmincezer forintos keret volt erre, utólag 

törlesztettek a családok. Az Államkincstár azonban megtiltotta azzal, hogy szabálytalan, így 

megszűnt ez a lehetőség is – tárta fel a helyzetet a polgármester. 

 

Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületei Országos Szövetségének elnöke szerint 

elviekben vannak megoldások, hogy javuljon a kislány helyzete.  

– Egy szakértői bizottság bizonnyal megvizsgálta a tanulási képességeit, mert megállapították, 

hogy sajátos nevelési igényű, ezzel magasabb összegű családi pótlékra jogosult, ez kétszerese 

a normál összegnek. Az állapota miatt járműszerzési támogatást igényelhetnek és 

közgyógyellátás is jár neki. Ingyenes utazási igazolványra is jogosult ő és a kísérője, ez helyi 

járaton biztosít ingyenességet, helyközin 90 százalékos kedvezményt ad. Ha nem jutottak 

hozzá, ezt hivatalból kiküldi nekik a kincstár – adott tájékoztatást az elnök.  

Hegedűs Lajos szerint millió tényezőtől függ, hogy milyen lehet a jövője egy mozgássérült 

gyermeknek, kezdve attól, hogy milyen súlyos az állapota, elvégzi-e az iskoláját, milyen 

környezetből jön, a szülők mennyit foglalkoznak vele.  

 

–  Az esélyegyenlőségi törvény létezik, ennek alapján mindenkinek egyenlő esélyekhez 

kellene hozzáférnie, de mindketten tudjuk, hogy ez nem fedi a valóságot...  – tette hozzá. 

 
forrás: sonline.hu 

 

 

 

 



Cegléden is várják a megváltozott munkaképességűeket 

 
Munkalehetőség megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint 

leszázalékoltak részére 

 
A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. munkaerőt hirdet Nagykőrös és kistérségében 

üzembővítési szándékkal! Az érdeklődőket Cegléden is várják március 31-én 10 órakor a 

Városháza dísztermébe, ahol megfelelő tájékoztatást is kapnak a nagykőrösi munkakörökre 

jelentkezők. 

 

Betölthető munkakörök: 

 

• betanított munkás, ahol a feladat apró műanyag alkatrészek keretre / sablonba illesztése. 

Kézügyességet igénylő, ülő munka. 

 

A munkaviszony határozatlan idejű, részmunkaidős. 

 

Jelentkezés módja: 

- személyesen az üzemben SZERDÁNKÉNT 10-12 óráig az üzemvezetőnél, Juhászné Fehér 

Ágnesnél, a 2750 Nagykőrös, Téglagyári utca 9. szám alatt 

- személyesen a 2700 Cegléd Kossuth tér 1. szám alatt a Polgármesteri Hivatal épületében 

március 31-én 10 órakor. 

 

Érdeklődni: telefonon a 20/487-9250-es telefonszámon lehet 800 – 1600 óra között. 

 

Elsősorban megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint leszázalékoltak 

(minimum 40% egészségkárosodásúak) jelentkezését várjuk, akik: 

 

• A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv vagy Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

szakvéleményével rendelkeznek, amelyen a következő minősítések egyike szerepel: B1, B2, 

C1, C2, D, E. 

• OOSZI, ORSZI, NRSZH szakvéleménnyel rendelkeznek, amelyen nem szerepel minősítés, 

azonban a következő ellátások egyikét folyósítják részére: rehabilitációs ellátás, rokkantsági 

ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék. 

• Fogyatékossági támogatással rendelkeznek. 

 

Cegléd Város Önkormányzata kiemelt figyelemmel kezeli a Kézmű Közhasznú Nonprofit 

Kft. kezdeményezését, ezért az akadálymentes megközelítés és eljutási lehetőség érdekében 

otthont ad az eseménynek március 31-én. 

 
forrás: infocegled.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Segítő Vásárlás - Design Randi 2.0 

 

 
 
Weisz Fanni, a Segítő Vásárlás program arca  

 
A megváltozott munkaképességű embereket, az őket foglalkoztató műhelyeket és a 

szociális érzékenységű tervezőket összekötő Design Randi projekt tavaly indult útjára 

a Salva Vita Alapítványkoordinálásával. Március 19-én a Design Terminálban 

szervezett 2. Design Randi előtti sajtótájékoztatón bejelentették a Segítő 

Vásárlás webshop indulását. 

 

 

 
Farkas-Pap Éva - Misija Design - Fotó: Segítő Vásárlás - Salva Vita Alapítvány 

 

http://design.hu/fotos/segito-vasarlas-salva-vita-alapitvany


A Design Randi program tavaly indult azzal a céllal, hogy a megváltozott munkaképességű 

embereket foglalkoztató vállalkozások, műhelyek olyan egyedi tárgyakat gyárthassanak, 

melyekkel egyszerre hívják fel a figyelmet a fogyatékos emberek munkalehetőségeire és a 

kortárs design szerepére. A programot koordináló Salva Vita Alapítvány ezzel a vállalkozások 

és a hazai designerek felé is példaértékű lépést tett, hiszen a társadalmi integráció szerepét a 

munkahelyi környezetbe emelték át. A Design Randi egy év alatt megduplázta résztvevői 

számát, idén 18 cég és 30 tervező regisztrált a programra. 

 
 
A 2. Design Randin jelen volt a program két legsikeresebb szereplője: Farkas-Pap Éva, aki 

Misija Design márkanév alatt készíti kerámiaszobrait és ajándéktárgyait, valamint Szalkai 

Dániel, akinek designer bútorai a Miskolci Autista Alapítvány MAACRAFT szociális 

műhelyében születnek meg. Farkas-Pap Éva a csömöri Összefogás az Egyenlő Esélyekért 

Nonprofit Közhasznú Kft.-vel együttműködve idén év elején gyártotta le első kollekcióját. A 

MAACRAFT designer székeire szintén folyamatosan érkeznek a megrendelések, projektjük 

bekerült a 2013-as és 2014-es Magyar Design Évkönyvbe is, miután a Segítő Vásárlás, illetve 

a Design Randi keretében nagyobb közönség előtt is bemutatták azokat. 

 

 
Szalkai Dániel designer bútorai a Miskolci Autista Alapítvány MAACRAFT szociális 

műhelyében készülnek. - Fotó:Segítő Vásárlás - Salva Vita Alapítvány 

http://design.hu/fotos/segito-vasarlas-salva-vita-alapitvany


Az Alapítvány a március 19-i, 2. Design Randit megelőző sajtótájékoztatón jelentette be a 

Segítő Vásárlás webshop indulását - így mostantól a Segítő Vásárlás védjeggyel ellátott 

termékek, köztük a designerek és vállalkozások együttműködéséből született design tárgyak is 

megvásárolhatóak az oldalon. A védjegy jelzi a vásárlók számára, hogy a tárgyak védett, azaz 

fogyatékos embereket foglalkoztatató munkahelyeken készülnek. 

Vég Katalin, a Salva Vita Alapítvány ügyvezetője  a sajtótájékoztatón elmondta: „A Segítő 

Vásárláshoz 2013-as indulása óta már több mint 50 cég és szervezet csatlakozott és körülbelül 

16 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik a Segítő Vásárlás partnercégeinél. A 

webshopban az általuk készített termékek kaphatóak majd, amelyek a kortárs design 

szellemiségét hirdetik és felhívják a figyelmet a tudatos vásárlás fontosságára.” 

 
Farkas-Pap Éva - Misija Design - Fotó: Segítő Vásárlás - Salva Vita Alapítvány 

 
Kockacsoki manufaktúra - Fotó: Segítő Vásárlás - Salva Vita Alapítvány 

 

A Segítő Vásárlásnak és a Design Randinak a szemléletváltáson túl gyakorlati jelentősége is 

van: a programban részt vevő munkahelyeknek nyújt segítséget abban, hogy stabilak és 

piacképesek legyenek. A webshop arcának és nagykövetének olyan személyt kértek fel, aki 

ezt az üzenetet hitelesen képviseli - Weisz Fanni hallássérült modellt. „Az elkészülő kortárs 

design termékek révén talán a fiatalabb korosztályok is könnyebben megszólíthatóak. Őket is 

képviselve, örömmel adtam az ‘arcomat’ a kezdeményezéshez; hogy még többük számára 

jelezzem, milyen fontos segíteni a fogyatékos emberek és a megváltozott munkaképességű 

emberek társadalmi integrációját.” - mondta el a sajtótájékoztatón. 
forrás: design.hu 

http://design.hu/fotos/segito-vasarlas-salva-vita-alapitvany
http://design.hu/fotos/segito-vasarlas-salva-vita-alapitvany


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

EuroContact 2015 tábor fogyatékossággal élő fiataloknak 
 

 

Idén nyáron az EuroContact 2015, egy kreatív tábor több európai országból 

(Fehéroroszország, Németország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, 

Oroszország és Ukrajna) érkező 15 - 25 év közötti, mintegy 90 fogyatékos és nem 

fogyatékos fiatal részvételével július végén, augusztus elején lesz a németországi 

Münster melletti Nordwalde-ban (Westfalia). 

Az esemény hirdetménye (.doc)  

 

További információk a MEOSZ-tól (.doc) 

 

 

Megrendezés dátuma: 2015 július 27. 

Jelentkezési határidő: 2015 április 20. 

 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 
  
 
 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/doc/eurocontact2015meghirdetes.doc
http://www.meosz.hu/doc/eurocontact2015tajekoztato.doc
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110
http://www.meosz.hu/


 
 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

 

Pályázat országos vándorkiállításon való részvételre 
 

A Presidium Közhasznú Egyesület pályázatot írt ki országos vándorkiállításon való 

részvételre fogyatékossággal élő személyek részére. A pályázat részletei 

Vándorkiállításhoz illő alkotások elkészítésére hívjuk fel a fogyatékossággal élő 

fiatalokat és felnőtteket! Mindazon egyéni alkotók és csoportok jelentkezését szívesen 

vesszük, akik művészi kivitelezésre törekvő alkotásaikat szeretnék közkinccsé tenni. Az 

összegyűjtés célja: 

Olyan vándoroltatható, teljességet célzó, művészeti értékű kiállítási anyag  

összeállítása, mely az egész országban rehabilitációs vagy örömszerző céllal,  

fogyatékossággal élők által készített alkotások legjavát mutatja be nemcsak az  

érintettek számára. Megmutatni, hogy mi is tudjuk! Más is lássa, keresse és  

megtalálja!  

 

Amire ehhez szükség van:  

Küldjetek pár soros bemutatkozást magatokról (név, életkor, élethelyzet,  

foglalkozás, hobbi, milyen fogyatékossággal élsz, mottó, stb.)  

Első körben küldjetek néhány fotót a felajánlott alkotásokról leírással  

(készítő, anyag, méretek) � Fontos: Az alkotások mérete könnyen szállítható,  

kiállítható legyen!  

Beválogatás esetén a kiállítandó munkát fogadjuk, színvonalas bemutatását és a  

készítő(k) egységesített reklámját az állandó vándorkiállítás folyamán  

biztosítjuk.  

A pályázati munka átadása felajánlásnak minősül, az a tárlat egysége,  

utaztathatósága érdekében annak működtetése végéig nem kérhető vissza. A  

beküldés és a visszaküldés postai költsége a pályázót terheli.  

 

A pályázat és a vándorkiállítás eredménye:  

 

Mi magunk is megismerjük egymást és a másikon keresztül önmagunkat.  

 

Mások, akik minket másnak tartanak, megismernek minket.  

 

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb adatait  

publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját a lap alján  

található linkre kattintva! További információ a felhasználási feltételekben.  

 

A pályázat benyújtása  

 

Jelentkezni elektronikus úton lehet az adri.presidium@gmail.com e-mail címen,  

vagy a www.facebook.com/remenysegnapkoziotthon facebook oldalon.  

 



 

Információ ugyanitt kérhető, vagy a +36 (20) 4548807-es telefonszámon.  

 

Jelentkezési határidő: 2015. április 11. 

 

Jelentkezési határidő: 2015 április 11. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2015/02/16/benned-a-letra-palyazat-orszagos-

vandorkiallitason-valo-reszvetelre-fogyatekossaggal-elo-szemelyek-reszere/ 
 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Pénzügyi Asszisztens 
 

Jelige: "FIRST" 

Az osztrák hátterű first facility Ingatlankezelő Kft., mint folyamatosan bővülő, 

multinacionális ingatlanüzemeltető cég keres Pénzügyi Asszisztens munkakörbe munkatársat.  

 

Feladatok:  

 

• Beérkező és kimenő számlák szkennelése, iktatása a cég számlázó programjába,  

• Táblázatok, nyilvántartások kezelése,  

• Számlák, szerződések postázása,  

• Helytelenül kitöltött számlák visszaküldése, kísérőlevél elkészítése indoklással,  

• Központi telefon kezelése,  

• Vendégek beengedése (kaputelefon és ajtónyitó készülék rendelkezésre áll).  

 

Elvárások:  

 

• Min. középfokú pénzügyi végzettség,  

• Pénzügyi területen szerzett tapasztalat,  

• Felhasználói szintű internet és MS Office ismeret (Word, Excel),  

• Német és/ vagy angol nyelvtudás előnyt jelent,  

• Pontos, megbízható munkavégzés.  

 

Egyéb információ:  

• Munkavégzés helye: Budapest (V. kerület), bejárós  

• Határozatlan idejű foglalkoztatás  

• Jelentkezési határidő: 2015. április 15. (Örülnénk azonban, ha az új munkatárs mihamarabb 

kezdeni tudna.)  

 

http://palyazatmenedzser.hu/2015/02/16/benned-a-letra-palyazat-orszagos-vandorkiallitason-valo-reszvetelre-fogyatekossaggal-elo-szemelyek-reszere/
http://palyazatmenedzser.hu/2015/02/16/benned-a-letra-palyazat-orszagos-vandorkiallitason-valo-reszvetelre-fogyatekossaggal-elo-szemelyek-reszere/
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_39


Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "FIRST" 

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 április 15. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110
http://www.meosz.hu/

