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 Parlament előtt az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése 

 
A háromnál kevesebb gyermeket nevelő, tehetősebb szülők kivételével szeptembertől 

teljesen ingyenessé tenné a bölcsődei és óvodai étkeztetést a gyermekvédelmi törvény 

kedden benyújtott módosítása.  

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere előterjesztése alapján ősztől a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket 

nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem 

kell fizetnie a bölcsődei és óvodai étkeztetésért. Emellett ingyenessé válik a 

gyermekétkeztetés azoknak a két- és egygyerekes családoknak is, ahol az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 százalékát, vagyis jelenleg 89 

408 forintot.                  

 

 
Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetést a szülők jövedelmi önbevallása alapján 

ítélik meg. Nyilatkozatot csak a háromnál kevesebb gyermekkel rendelkezőknek, vagy a 

tartósan, illetve fogyatékos gyermeket nem nevelőknek kell tenniük, az abban foglaltakról 

pedig az előterjesztés kimondja, hogy azt az intézmény és a jegyző sem előzetesen, sem 

utólagosan nem vizsgálhatja. 

Balog Zoltán indítványában kezdeményezi továbbá, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtól a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz kerülő szakképzési 

intézményekben tanulók étkeztetését továbbra is a települési önkormányzatok biztosítsák 

 
forrás: pecsiujsag.hu 

 

 

 

Néhány szó a betegségek után járó adókedvezményről 

 
Bizonyos betegségben, súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemélynek megfelelő 

orvosi igazolással lehetősége van az összevont adóalap adóját csökkenteni a havi 

minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel, azaz 5 250 forinttal. 

 
Súlyos fogyatékos személynek azt a magánszemélyt kell tekinteni, aki súlyos 

fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben 

szenved, illetve aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. A 

betegség pontos besorolását az orvosnak kell meghatároznia, az nem tartozik a Nemzeti Adó- 



és Vámhivatal hatáskörébe. A kedvezményre jogosító igazolást szakambulancia vagy kórházi 

osztály szakorvosa, illetve a beteg háziorvosa állíthatja ki. 

 
A kedvezményt az éves személyi jövedelemadó elszámolásakor lehet érvényesíteni, de az 

igazolás birtokában már év közben, a munkáltatónál az adóelőleg megállapítása során is 

figyelembe vehető - adta hírül a NAV. 

Az orvosi igazolással a kedvezményt elévülési időn belül visszamenőlegesen – 2015-ben a 

2009-es adóévig – is igénybe lehet venni a személyijövedelemadó-bevallások 

önellenőrzésével, ha az állapot már a korábbi években is fennállt. 

 

További információ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain, valamint az Általános 

Tájékoztató Rendszerén (TCC) keresztül, a 06-40/42-42-42 számon kérhető. 

 
forrás: baon.hu 

 

 

 

Mozgássérült és ép gyerekek játszhatnak majd együtt, ha összejön a pénz a 

magyar fejlesztésű spéci libikókára 

 
A MagikMe egy játszótérre szánt libikóka, ami azért különleges mert a 

mozgáskorlátozott és az ép gyerekek együtt, egyszerre játszhatnak vele. 

 

“Hiába léteznek akadálymentes játszóterek, még ezeken is alig találkozhatunk a súlyosan 

mozgássérült gyerekekkel. De egyedülálló a koncepció a többségi társadalom szempontjából 

is. Az ép gyerekek nem találkoznak sérült, pláne súlyosan sérült gyerekekkel, ha mégis 

találkoznak, előfordul, hogy furcsának, ijesztőnek találják őket. Ez pedig se nem igazságos, se 

nem előremutató. A célunk, hogy a gyerekek megismerkedjenek és együtt játszhassanak a 

környezetükben élő sérült társaikkal. Meggyőződésünk szerint ez az útja annak, hogy a 

gyerekek nyílt szívűvé, toleránssá, empatikussá és együttműködővé váljanak a másság iránt és 

felnőttként támogató, nyitott közösségeket, társadalmat teremtsenek maguk körül.” 

 

A videón meg lehet nézni, hogy pontosan hogy működik a dolog. A lényeg, hogy egyszerre 

négy gyerek tud rá felülni, és közösen mozogva a libikóka közepén található kis “hajót” egy 

labirintus közepére juttathatják. 

 
Fontos, hogy mindegyik gyerek mozgásba tudja hozni a játékot, az ilyen önindította mozgás 

pedig különösen örömteli a mozgáskorlátozott gyerekeknek. 

 
video: https://youtu.be/moXBaR6ZxkI 

 
forrás: 444.hu 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/moXBaR6ZxkI


Súlyosan mozgássérült, beszélni is nehezen tud, a kutyás agility azonban 

mindennél többet jelent a kislánynak 

 
A halmozottan sérült emberek és négylábú segítőik közösen mérik össze tudásukat a 

ParAgility versenyeken. 

 
Patrícia oxigénhiánnyal született, értelmileg jó szinten van, de súlyosan mozgássérült és a 

beszédközpontja is sérült. Nyolc éves korában a Kutyával az Emberért Alapítványtól kapott 

egy idősebb belga juhászt, majd miután az elpusztult, érkezett Doki kutya. Annak ellenére, 

hogy Patrícia beszéde nehezen érthető, Doki nagyon jól megérti a kislány parancsszavait, és 

tökéletesen egymásra hangolódtak. 

 
Egy halmozottan sérült gyermeknek vagy felnőttnek nagyon nehéz barátot találnia, egy olyan 

odaadó társ, mint a kutya a legjobb barátja lehet, s ez a szülőket is örömmel tölti el, mesélte a 

14 éves kislány édesanyja a Kossuth Rádió Szombat délelőtt című műsorában. 

 

A Kutyával az Emberért Alapítvány szervezésében Patrícia egy táborba is eljutott, ahol 

kipróbálhatta az agility sportot. A magyarországi ParAgility biztosítja a lehetőséget, hogy a 

gyulai kislány és kutyája eljuthasson a versenyekre. Tavaly az Olaszországban megrendezett 

világbajnokságon Patrícia Dokival nyolcadik helyezést ért el, és az összes paraversenyző 

közül ő kapott egyedül különdíjat. A kislány nagyon elfárad egy-egy versenyen, s csak az 

edzések és a versenyek időtartamára száll ki a kerekesszékből. A kutyás agility verseny 

Patríciának az élet értelme, teszi hozzá a kislány édesapja. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

A nemzetgazdasági miniszterhez fordult az ombudsman 

 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez fordult Székely László, az alapvető jogok 

biztosa, mert álláspontja szerint az emberi méltósághoz való jogot sérti a mozgássérült 

emberek lakásának akadálymentesítési támogatásával kapcsolatos eljárás egy része. 

 
Az ombudsman szerdai közleménye szerint tizenkét éve változatlan összegű a mozgássérült 

emberek lakásának akadálymentesítési támogatása, amelyet egy kormányrendelet értelmében 

a mozgássérült csak egyszer kaphat meg. A folyósító hitelintézet a jogosultság megítéléséért 

bírálati díjat számolhat fel, miközben ugyanez az intézet költségtérítést kap az államtól. 

 

Székely László közleményében azt írta, véleménye szerint a helyzet sérti az emberi 

méltósághoz való jogot, az egyenlő bánásmód követelményét és nem teljesíti a 

fogyatékossággal élő emberek kiemelt védelmének állami, de nemzetközi szerződésben is 

rögzített kötelezettségét. 

 

Az alapjogi biztos az elvégzett vizsgálat megállapításaival fordult a nemzetgazdasági 

miniszterhez, és a jogszabály olyan megfontolását javasolta, hogy ne terhelje a mozgásában 

korlátozott kérelmezőket további bírálati díj, illetve a támogatáshoz sem közvetve, sem 



közvetlenül ne kapcsolódjon egyéb hitelintézeti szolgáltatás. Felvetette azt is, legyen 

lehetőség arra, hogy a mozgásában korlátozott ember életében egynél többször is igénybe 

vehesse a támogatást. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleménye (2. rész) 

 
 Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet ennek megfelelően egy hitelintézethez 

kell benyújtani és az is bírálja el a kérelmező jogosultságát. A Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége ehhez megküldi a maga álláspontját, amit azonban 

a hitelintézet nem köteles figyelembe venni. Amennyiben pedig az igénylő a támogatás 

mellé a lakás átalakításához nem kíván kölcsönt is felvenni, a hitelintézet felszámolhat 

neki legfeljebb 3 százalékos bírálati díjat. 

 

Az alapvető jogok biztosa felidézte a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló törvényt, amely szerint "Az állam köteles gondoskodni a fogyatékos 

személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló 

intézményrendszer működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori lehetőségeivel 

összhangban". A lakás akadálymentesítési támogatás az államnak az esélyegyenlőség 

előmozdítását célzó intézkedése, a módjának, mértékének és eszközének meghatározása az 

állam mérlegelési jogkörébe tartozik, figyelemmel annak teherbíró képességére. 

 

A biztos az Alkotmánybíróság egy határozatára is emlékeztetett. Aszerint a lakástámogatást 

az állam a szociálpolitika részeként, de nem rászorultsági alapon nyújtja, ez a támogatás a 

jogosultakat alanyi jogon illeti meg.  

 

Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

A Mercedes kibővíti sportszponzorációs tevékenységét 

 
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kibővítette sportszponzorációs 

tevékenységét, és névadó szponzori szerződést írt alá a Kecskeméti Mozgássérültek 

Sportegyesületével.  
 

Ezzel egyidőben új szerződésben állapodott meg a kecskeméti gyár által már 2013 óta 

támogatott Kecskeméti Kosárlabda Akadémiával és Kecskeméti Labdarúgó Akadémiával. A 

rendezvény keretében, az április 22-i Föld Napja alkalmából pedig fákat ültetett Kecskemét 

belvárosában Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterrel, valamint a sportegyesületek 

vezetőségével és növendékeivel. 

 
„Gyárunk harmadik évfordulójára 3 modellünk mellé háromra bővítettük a sport területén 

támogatott egyesületek számát; s örömmel jelentem, hogy a jövőben többek között olyan 

sporttehetségek sikeréhez is hozzájárulunk, mint pl. a kecskeméti Boronkay Péter többszörös 



paratriatlon világbajnok” – nyilatkozta Matthias Buchmüller, a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. 

 
„A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. egész szervezetét áthatja a társadalom 

sportos életmódra való ösztönzése. Örülünk, hogy a gyárunk által immár két éve támogatott 

akadémiák szép sikereket értek el, és így mi is hozzájárulhatunk a magyar sportélet 

eredményességéhezés, valamint a régió utánpótlás-neveléséhez. További eredményes munkát 

kívánunk nekik! A munkavállalóinknak ingyenesen kínált rendszeres sportolási lehetőségek, 

mint például a fitness- és kondibérlet, a foci és kézilabda edzések, motorosklubbunk, vagy 

akár a futóversenyeken való részvétel támogatása, illetve az idén áprilistól kínált 

uszodajegyek pedig mind azt szolgálják, hogy dolgozóink is minél egészségesebb módon 

tölthessék szabadidejüket“ – tette hozzá Buchmüller. 

 
„Aki fát ültet, az a jövőbe tekint. Aki fát ültet, az nemcsak a maga, hanem a jövő generációk, 

a gyermekeink életét akarja jobbá tenni. A Mercedes már többször is bizonyította, hogy 

elkötelezett Kecskemét jövője iránt. Ma még szorosabbra fűzi velünk ezt a köteléket. Ez a 

három fa, három olyan egyesületet jelképez, amelyekkel a Mercedes hozzásegíti 

gyermekeinket, hogy tehetségüket és tudásukat kibontakoztathassák. Külön örülök annak, 

hogy az egyesületek között ott van mozgássérült barátaink sportegyesülete is” – mondta 

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere. 

 
„Gyermekeink a jövőt jelentik számunkra. És annak érdekében, hogy a fenntarthatóság hosszú 

távon megvalósulhasson, szeretnénk a környezeti értékek védelmének fontosságára is felhívni 

a figyelmet; különösen a közelgő Föld Napja alkalmából. Szimbolikus faültetési akciónkkal 

arra szeretnénk másokat is ösztönözni, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz” – 

invitálta a városvezetést és a sportegyesületek vezetőit egy közös faültetésre a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. 

 
A folyamatos fejlődés érdekében a kecskeméti gyár törekszik arra, hogy a rendelkezésére álló 

legjobb technológiákat használja, és ezt a szemléletet, már az építkezés során is figyelembe 

vették. A vállalat célkitűzése, hogy az üzemi- és segédanyagokat visszavezesse a gyártásba, és 

így többször felhasználhassa azt, valamint hogy a gyártás melléktermékeit újrahasznosítsa. 

 
A Mercedes-Benz gyár kiemelt figyelmet fordít Kecskemét és a régió fejlődésére, valamint a 

jövő generációjának, és a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok segítésére oktatás, 

sport, kultúra és szociális ügyek területén. 

 
forrás: kecskemet.hu 

 

 

A kegyelem követei 

Amolyan vallási Nobel-díj – ekként emlegetik a Templeton-díjat, 

amellyel valamilyen kiemelkedő vallási és spirituális eredményt jutalmaznak. Idén a 

kanadai Jean Vanier lett a kitüntetett. Ő alapította az értelmi sérüléssel élők nemzetközi 



hálózatát, a Bárka közösséget, amelynek része a dunaharasztiban élő egyetlen magyar 

Bárka közösség is.  
 

A felekezetközi közösség életéről református vezetőjük, Jeney-Tauzer Katalin mesélt nekünk. 

Kézi szövésű szőnyegekkel, illatos gyertyákkal, élénk festményekkel gazdagon megrakott 

szoba tárul elénk, ahogy belépünk a Bárka Műhely ajtaján. A bolt polcain a közösség 

tagjainak szebbnél szebb alkotásai sorakoznak, mint később megtudom, a bevételt újabb 

alapanyagokra fordítják.  

Az emeleten most is ég a kezek alatt a munka: az egyik 

szobában gyertyát öntenek, a másikban szőnek és gyöngyöt fűznek, a harmadikban nemezből 

készítenek ajándéktárgyakat. Vilmos, az egyik bentlakó büszkén újságolja, hogy a 

keresztlánya ballagására szánt szőnyegen dolgozik, a lányok viszont kissé zavarban vannak: 

tudták, hogy jövünk, ezért kicsinosították magukat, de a kézműveskedéshez mégiscsak 

átöltöztek. Valamennyien szeretettel fogadnak minket, bemutatkoznak, mesélnek a 

munkáikról. Valóban eltérnek az átlagtól – gondolom –, leginkább közvetlenségükkel, 

elfogadásukkal. 

 
Valamennyien értelmi sérüléssel élők, néhányan mozgásukban is akadályozottak. „Mi csak 

úgy mondjuk, sérült barátaink" – mondja a közösség vezetője. És mint kiderül, nem túloz. 

Jeney-Tauzer Katalin különleges életközösségről mesél, amikor a Bárka világáról kérdezem. 

Nemcsak műhelye, hanem lakóotthona is van a közösségnek, ugyanis a Bárka világszerte 

arról híres, hogy a gondozók és gondozottak lakóközösségekben élnek. Az utóbbi néhány 

évben ugyan a gondozók helyhiány miatt nem alszanak bent, de sok időt töltenek sérült 

barátaikkal. A mindennapi együttélés során segítik őket abban, hogy minél inkább önellátókká 

váljanak, és mély lelki közösséget is ápolnak velük. Imaközösségek, áhítatok, istentiszteletek, 

születésnapok, közösségi napok – csak néhány az erre rendszeresen alkalmat adó 



kapcsolódási formák közül. Különleges alkalmakat jelentenek a heti kétszer megtartott 

csendes vacsorák is. „Ilyenkor zene szól, amit mindig más választ. Beszélni nem szabad, csak 

mutogatni lehet, ki mit kér, így azok is ugyanolyan intenzitással vehetnek részt a 

közösségben, akik egyébként nehezebben fejezik ki magukat" – magyarázza Jeney-Tauzer 

Katalin, majd hozzáteszi: őt is egy ilyen vacsora szeretetteljes légköre marasztalta a 

közösségben aznap, amikor először merte betenni a lábát a lakóotthonba. 

 
Időbe telt ugyanis leküzdenie félelmeit.  

„Ahogy bekerültem a gyülekezetbe, láttam, hogy a 

bárkások bejárnak a templomba, de nagyon tartottam tőlük. Megijesztett a külsejük, és féltem, 

hogy nem értem majd, amikor hozzám beszélnek" – árulja el. „A lelkipásztorunk azonban 

kérte, hogy aki teheti, segítse adományaival a közösséget. Édesanyám is elküldte velem 

időnként, ami a kertben megtermett nálunk. Az akkori segítőknek feltűnt, hogy időről időre 

odabiciklizek, beadom az ennivalót, és gondolták, valahogy be kellene engem csalni. Amikor 

diós zsákot vittem, megkértek, hogy segítsek bevinni. Az egyik bentlakó, Vilmos megfogta a 

kezem, leültetett egy székre, és szépen elkezdte megmutatni a kis dolgait, a kincseit. Az első 

tíz percben még nagyon zavarban voltam, aztán kezdtem feloldódni, mert nagyon kedvesen 

beszélt velem, pedig nem is ismert. Megragadott, hogy mennyire elfogadó, nyitott, önzetlen. 

Jó másfél órát ültem ott. Aztán meghívtak vacsorára aznap estére. Akkor szerettem meg 

nagyon a Bárkát." 



 
Katalin onnantól fogva önkéntes segítő lett, eleinte a házimunkában, később kosarazni vitte a 

barátait Budapestre. A velük töltött hat év alatt eldöntötte, nem biológus lesz, mint ahogy 

tervezte, hanem velük szeretne élni. Ahogy befejezte a középiskolát, beköltözött a 

lakóotthonba. Noha húszéves volt ekkor, nem riasztotta az előtte álló perspektíva, mi több, 

nagyon várta, hogy minél több időt a sérült emberek között tölthessen – számol be. „Jean 

Vanier ötven évvel ezelőtt úgy kezdte el a szolgálatát, hogy befogadott két sérült férfit, 

akikről ő gondoskodott. Amikor beköltöztem a lakóotthonba, szinte minden időmet a 

lakótársaimmal töltöttem. Naponta két óra, hetente egy nap, havonta egy hétvége szabadidő 

állt rendelkezésemre. Az ezen kívüli órákat sem munkaidőként fogtam fel. Együtt éltünk. Ez a 

kilenc év volt életem legszebb időszaka." 

 
Bár felkészült arra is, hogy egész életét a sérültek között éli le, végül férjhez ment egy másik 

segítőhöz. „Egyszer, korábban azt álmodtam, hogy megöregszem, meghalok, és Isten azt 



mondja: nem lett se férjed, se gyermeked, se unokád – most mi van? És akkor arra keltem, 

hogy hangosan azt mondtam: megérte." 

Hogy miért, arról az életközösség bájos anekdotái győznek meg. Katalin pedig összegzi a 

tanulságokat: nemcsak saját magáról, de Istenről is tanítják őt sérült barátai. „Korábban 

hajlamos voltam a hirtelen haragra, és ha az egyszer fellobbant, sokáig tápláltam magamban. 

Velük élve megláttam, mennyire másként gondolkodnak erről. Ha megbántottam őket a 

türelmetlenségemmel és bocsánatot kértem, megbocsátottak. Volt, hogy kísérleteztem. 

Visszakérdeztem: de mit is bocsátottál meg? Kiderült, hogy nem arról van szó, hogy nem 

emlékeznek arra, hogyan esett ez nekik, hanem gyermeki lelkülettel elfelejtik, és nem 

emlegetik fel." 

 
Bár sokan megkérdőjelezik, lehet-e értelmi sérüléssel élők megtéréséről beszélni, Katalin 

szerint barátai közül többen is olyan „gyümölcsöket teremnek", amelyekből megtérésükre 

lehet következtetni. „Megváltozik az életük. Más jellegű döntéseket hoznak, mert máshová 

került a hangsúly az értékrendjükben. Nem ugyanazon az úton járnak már. Amit hallottak, 

tanultak, szeretnék a kapcsolataikba átvinni. És ha nem megy, lelkiismeret-furdalásuk van. 

Nagyon tudnak bűnbánatot tartani, ha megbántanak valakit, az nagyon mélyen érinti őket." 

A sérültek az Istennel való kapcsolatukkal is példát állítanak – teszi hozzá Katalin. „Sokszor 

nem bírjuk ki mosolygás nélkül az imádságaikat, ugyanakkor ámulattal tölt el, hogy ők – 

ahogy az Ige mondja – minden kérésüket hálaadással tárják Isten elé. A legrosszabb 

helyzetben is azt tudják mondani: köszönöm, Istenem." 

 



Csaknem két hét telt el azóta, hogy egy valóban nem mindennapi mélypontot kellett átélnie a 

közösségnek. Ismeretlenek betörtek a lakóotthonba, elvitték a gondozottak zsebpénzét, 

felforgatták holmijukat és ellopták a közösség egyetlen személyszállító autóját. A lakókat és a 

gondozókat megrázta az eset, de történhetett volna rosszabb is – mondja az intézményvezető. 

„Hála Istennek a személyes tárgyaikat nem vitték el, ezek nekik különösen fontosak. Sokan 

mellénk álltak, kaptunk egy használt számítógépet és az adakozók pótolták az eltulajdonított 

pénzösszeget is. Most már az autóra gyűjtünk, ami azért volt nélkülözhetetlen, mert rossz idő 

esetén muszáj járművel szállítanunk a mozgássérült és vak barátainkat a lakóotthonból a 

műhelybe és vissza, nem tehetik meg mindig gyalog ezt a távot." 

 
Noha a gondozottak sok mindenben az egészséges segítőkre szorulnak, a kapcsolatuk 

mégsem egyoldalú – mondja a közösségvezető.  

„Nem az van bennünk, hogy ő segítségre szoruló ember, 

akinek szolgálok, hanem az, hogy ő az én barátom. Ugyanígy szorulhat és szorul is a 

segítségemre egyébként az egészséges barátnőm is. Nem is tudtam volna kilenc évig velük 

élni, ha csak adok, adok, és nem kapok. Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem túlzok, ha azt 

mondom, hogy többet kapok vissza, mint amit adok. Ők ugyanúgy figyelnek ránk és 

egymásra, mint mi rájuk. Rendkívül érzékenyek, ezért pontosan tudják, melyik segítő milyen 

hangulatban van. Néha rászólnak egymásra: most ne kérdezd ennyiszer, nem látod, hogy 

fáradt? Vagy jönnek, hogy Kata, készítek neked teát, gyógyulj meg." 

A Bárka közösségek középpontjában a sérült ember és a segítő kapcsolata áll – teszi hozzá a 

vezető. Ezzel azonban nem a különbözőségeket hangsúlyozza, hanem azt, ami közös 

valamennyiükben. „Nekünk, segítőknek is vannak gyengeségeink meg sötétségeink is. Ezek – 

pont azért, mivel velük osztjuk meg az életünket – hamarabb előjönnek, mint egy másik 

munkahelyen. Máshol tovább tudnánk ezeket álarc mögé rejteni. Itt előbb nyilvánvalóvá 

válik, hol van a határa a türelmünknek, a szeretetünknek, ezért hamarabb szembesülünk azzal, 

kik vagyunk, és merre tartunk." 



 
„A sérült barátaink nyíltak, őszinték. Ha haragszanak is, az benne van az imádságaikban. Nem 

befolyásolja őket ebben az sem, hogy mások hallják, hogyan imádkoznak. Megesik, hogy 

valaki azt mondja: Uram, megették az összes sütit, mire hazaértem. Megették, nem hagytak 

egyet sem. Nem udvariaskodnak." 

A sérült emberek tudtukon kívül rávilágítottak arra, hogy ő maga is mennyire kegyelemre 

szorul, és ez segítette, hogy elfogadóbb legyen az egészségesekkel szemben is – folytatja 

Katalin. „Ráébredtem, hogy Isten nem személyválogató. Ha valakire haragszom, lehet, hogy 

az az ember is imádkozik este, és Isten őt is ugyanannyira szereti, mint engem. És arra is, 

hogy ő több annál, mint ahogy egy-egy szituációban megnyilvánult. Egy másik szerepben 

szülő, gyermek, házastárs. A sérült barátaim hatására elkezdtem elfogadni az embereket mint 

Isten teremtményeit, ahelyett, hogy egy-egy impulzus alapján megítélném őket." 

 
„Mi, egészségesek, nagyon szegények lennénk, ha ők nem lennének" – összegzi a 

közösség vezetője.  



„Szükségük van az erőseknek a gyengékre. Jean 

Vanier szokta mondani, hogy a lelke mélyén minden ember sérült. Sokáig nem értettem ezt a 

mondatát, aztán mivel évek óta foglalkozom pszichodrámával, sokakkal és főként saját 

magammal találkozva megláttam, hogy valóban minden ember – még az is, aki befutott, 

csinos és rendben van a házassága – megsérül, vagy a családi kapcsolataiban, vagy az Istennel 

való kapcsolatában. Sérültek közt lenni viszont gyógyító közeget jelent. A jelenlétükben 

nemcsak lehullanak az álarcok, de annyira nyitottan és szeretettel fogadnak, hogy merünk 

visszaszeretni és merjük megmutatni magunkat akként, akik vagyunk. Kegyelemként éltem át, 

hogy Isten akkor is szeret, ha nem megfelelően reagálok dolgokra, ha nem ott tartok ahol 

szeretnék, és elfogad engem minden kis nyomorommal együtt. Az, hogy Niki, Vilmos, Olgi 

így is szeret, segített, hogy én is szeressem magam. És tudjam, hogy ha elbuktam, Isten is 

megbocsát, és azt mondja, még egy kicsit megkapállak, megöntözlek, megmetszlek. Ezt minél 

inkább átélem, annál inkább tudom azt az embert is szeretni, akit elsőre nem biztos. A 

kölcsönös megbocsátás és elfogadás közegében szépen begyógyulhatnak sebek." 

 
A Bárkából távozóban jóleső érzés tölt el. Már csak az jár a fejemben, ha ebben a 

közösségben, amelyet fogyatékkal élők alkotnak, megkönnyebbül a lélek, és szinte tapintható 

a szeretet légköre, vajon be kell-e gyógyulnia minden sebünknek. Nem lehetnénk mi is sebzett 

gyógyítók? 

Jakus Ágnes 

Képek: Füle Tamás 

A dunaharaszti Bárka közösségről itt tudhatnak meg többet. 

 
forrás: parokia.hu 

 

http://www.larche.hu/


Finanszírozhatóvá válik a Dévény-módszer! 

 
A jövőben finanszírozná az egészségbiztosító a Dévény Anna gyógytornász által 

kidolgozott és évek óta sikeresen alkalmazott gimnasztika módszert - derül ki a 

kormány honlapján olvasható rendelettervezetből. 

 
Az egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló rendelet tervezete szerint önálló finanszírozást dolgozott ki a szaktárca a Dévény Anna 

Alapítvány által alkalmazott Dévény speciális manuális technika - gimnasztika módszer 

(DSGM) egyik működési területe, a speciális manuális technika (SMT) két fő tevékenységére. 

 

A finanszírozás éves szinten mintegy 153 millió forint többletforrást igényelne, amelynek 

fedezetét - a rendelettervezet szerint - az Egészségbiztosítási Alapban kell biztosítani. 

 

A DSGM hatékonyan alkalmazható az idegrendszeri sérülések különböző formáinál, a 

mozgássérülések minden területén, mozgássérült gyerekek mentális, pszichés fejlesztése 

során. 

  
 

Az eredeti és egyedülálló módszert Dévény Anna gyógytornász, művészi torna szakedző 

dolgozta ki 1976-tól kezdődően, kettős képzettségének gyakorlati tapasztalatai alapján. A 21 

év alatt háromezer kezelt gyereknél - szülési oxigénhiány miatt idegrendszeri károsodásban 

szenvedő csecsemőknél és különböző típusú mozgássérülési problémával küszködő 

gyerekeknél - 80 százalékban teljes gyógyulást, 15 százaléknál javulást értek el. 

 

A sikeres DSGM-terápia kulcsa a komplex mozgásszemlélet, valamint egy speciális izom-ín 

kezelés, amely helyreállítja a zsugorodott és letapadt izmok, inak kóros állapotát és direkt 

ingereket képes eljuttatni az agyhoz. 

 

Szeretne további egészségügyi híreket olvasni? Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre és mi 

hetente eljuttatjuk Önhöz a legújabb információkat! 

 
forrás: egeszsegkalauz.hu 

 

 

 

 

 



 

Kalózhajó a Fő téren - A Kézenfogva Alapítvány egész napos programja 

 
video: http://www.tvszombathely.hu/hirek/kalozhajo-a-fo-teren---a-kezenfogva-

alapitvany-egesz-napos-programja-20150421 

 

 
forrás: tv szombathely 

 

 

 

Igazságos ingyen menzát akarnak 

 
Nem tartja elfogadhatónak az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztéséről szóló, tegnap 

benyújtott törvényjavaslatot a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, ezért saját 

törvénytervezetet dolgoznak ki, amelyet még a héten eljuttatnak a kormánynak – 

értesült lapunk. A Gémesi György vezette szervezet szerint csak nettó ötvenezer forint 

egy főre jutó jövedelem alatt kellene ingyen biztosítani az ételt a gyerekeknek, 

százhúszezer forint felett pedig az étkezés teljes költségét ki kellene fizettetni a 

családokkal. Az önkormányzatok környezettanulmánnyal ellenőriznék, hogy a családok 

valóban rászorulnak-e az ingyenétkezésre. 

 

Jelenlegi formájában nem tudja elfogadni az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztéséről 

szóló törvényjavaslatot a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, ezért önálló törvénytervezetet 

készít, és még a héten eljuttatja a kormánynak. – Bár korábban írásban eljuttattuk 

véleményünket a tervezetről, javaslatainkat nem építette bele a kormányzat a 

törvényjavaslatba, ezért saját törvénytervezetet készítünk a gyermekétkeztetés 

ingyenességének kiterjesztéséről – mondta lapunknak Gémesi György, a szövetség elnöke. A 

politikus – aki egyben Gödöllő polgármestere is – kifejtette: csak a rászorultsági alapon járó 

ingyenességet tudják támogatni, az egy főre jutó nettó 90 ezer forintos jövedelmi korlát 

azonban nem az, ebbe a gyerekek 90 százaléka beletartozik. A szövetség a saját maga által 

kidolgozott törvénytervezetben ezért azt javasolja a kormánynak, hogy sávos rendszert 

alakítson ki: javaslatuk szerint nettó 50 ezer forint egy főre jutó jövedelem alatt járna ingyen a 

gyermekeknek az étkezés, 70 ezer forint egy főre jutó jövedelemig pedig féláron kapnák a 

gyermekek a tízórait, az ebédet és az uzsonnát. Az önkormányzatok elképzelése szerint 90 

ezer forintig mindenki annyit fizetne, amennyit jelenleg, nettó 120 ezer forint egy főre jutó 

jövedelemhatár felett azonban már a rezsiköltséget is meg kellene fizetni. 

 

Gémesi leszögezte: azzal sem értenek egyet, hogy a nagycsaládosoknak automatikusan ingyen 

járjon az étel függetlenül attól, hogy a családnak mennyi a jövedelme, szerinte minden 

gyereket egyenlő mércével kellene mérni. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke 

teljesen elfogadhatatlannak tartja a törvényjavaslatnak azt a részét, amely szerint a szülők 

önbevalláson alapuló jövedelemnyilatkozatát sem előzetesen, sem utólag nem ellenőrizhetné a 

település jegyzője. Gémesi úgy véli, ennek elfogadása esetén akár a száz százalékot is 

megközelítené az ingyen menzát igénylők száma, aminek így semmi köze nem lenne a 

rászorultság elvéhez. A szövetség szerint környezettanulmány elvégzésére volna szükség, 

ezzel lehetővé válna azok kiszűrése, akik a papírok szerint keveset keresnek, ám valójában 

nem szorulnak rá a térítésmentes étkezésre. 

 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/kalozhajo-a-fo-teren---a-kezenfogva-alapitvany-egesz-napos-programja-20150421
http://www.tvszombathely.hu/hirek/kalozhajo-a-fo-teren---a-kezenfogva-alapitvany-egesz-napos-programja-20150421


Sokaknak ingyen lenne a menza 

 

Ismeretes, az emberi erőforrások minisztere kedden nyújtotta be a gyermekvédelmi törvény 

módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, amely a legtöbb gyermek számára ingyenessé 

tenné a bölcsődei és óvodai étkeztetést. A javaslat szerint 2015. szeptember 1-jétől már 

nemcsak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek ehetnének ingyen 

az óvodákban és a bölcsődékben, hanem a három vagy több gyermeket nevelő családok 

gyermekei, a tartósan beteg és fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint azoknak az egy-, 

illetve kétgyermekes családoknak a gyerekei is, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 százalékát (ez az idén 89 

408 forint). A jogosultság megállapítása a szülő önbevallásán alapul majd. 

 

Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára tegnap bejelentette: 

egymilliárd forint keretösszegű pályázatot írt ki a kormány az önkormányzatoknak, ebből 

egyebek mellett óvodáik, bölcsődéik főzőkonyháinak, tálalóinak vagy étkezőinek fejlesztésére 

kaphatnak vissza nem térítendő támogatást. A beruházásokhoz 5–50 százalékos önerő 

szükséges, az önkormányzat adóerő-képességétől függően. A pályázati elbírálásnál előny, ha 

az önkormányzatok a szeptembertől kötelező óvodáztatás, tehát új gyermekek megjelenése 

miatt kérnek támogatást, Novák szerint ősztől emiatt körülbelül 25 ezerrel több gyerek 

jelenhet meg a rendszerben. A pályázatokat elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani; 

az előbbi határideje május 29., utóbbié június 1., a támogatást 2016. december 31-ig kell 

felhasználni. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

Munkát kaphat több tízezer megváltozott munkaképességű ember 

 
A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár abban bízik, hogy 

több tízezer megváltozott munkaképességű, köztük fogyatékos ember kaphat munkát a 

következő években. 

 

Czibere Károly az M1 aktuális csatornának adott csütörtök reggeli interjújában arról is 

beszélt, a megváltozott munkaképességű emberek, köztük a fogyatékossággal élők nemcsak 

zacskóragasztásra vagy dobozhajtogatásra alkalmasak, ahogy azt sokan gondolják, hanem 

sokféle munkára képesek, és gyakorlatilag a nemzetgazdaság szinte valamennyi ágazatában 

jelen vannak. 

 
Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt négy-öt évben 43 ezerről 77 ezerre nőtt a valamilyen 

formában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű emberek száma. 

 

Az államtitkárt azzal kapcsolatban nyilatkozott az M1-nek, hogy szerdán Budapesten 

"munkapróbaközpontot" nyitottak. Czibere Károly elmondta, az intézmény célja, hogy 

összehozza egymással a megváltozott munkaképességű álláskeresőket és a munkáltatókat. Az 

intézményben feltérképezik az álláskeresők képességeit, készségeit, jártasságait, belső 

motivációit és azt, hogy miként lehet felkészíteni őket a munka világára. 

 



Czibere Károly arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkaadó cégeknek már nemcsak a 

különböző kedvezmények, támogatások miatt fontos a fogyatékossággal élő emberek 

foglalkoztatása, hanem azért is, mert - a visszajelzések szerint - megjelenésükkel pozitív 

hatással vannak a munkahelyi közösségekre. 

 

Utalt arra is, a cégek nyitottságát jelzi az is, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek a 

fogyatékosságbarát munkahely programra. 

 

Az államtitkár szerint a cél az, hogy a fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodott emberek 

szociális támogatások helyett munkából tudjanak megélni lehetőleg a nyílt munkaerőpiacról 

vagy ha ott nem kapnak állást, akkor az úgynevezett - államilag támogatott - védett 

munkahelyeken 

 
forrás:  stop.hu 

 

 

Seed Star Battle: megvannak a döntősök 

 

 
 
Lezárult a DBH SeedStar és a LEWIS PR közös kezdeményezésének, a Seed Star Battle 

startup verseny jelentkezési határideje, amelyre több mint harminc nevezés érkezett. A 

pályázatok a kerekesszékesek számára készült útvonaltervező apptól, az ügyvédeket és 

ügyfeleket összekapcsoló online platformon át, a mezőgazdaságban zajló szemléletváltásra 

választ adó felhő alapú technológiáig egyaránt megtalálhatóak innovatív vállalkozások. A tíz 

csapat az április 30-i döntőn, a Prezi székházában mutathatja be üzleti terveit a zsűrinek. 

 

A döntősök 

Appelar Assist 

Apptalk.ninja 

Building Patterns 



EDMdesigner 

LawyerUp 

Ordit 

Pontolo 

Route4U 

Smart Window Garden 

Startzup 

 
forrás: minuszos.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

-HÍREK- 
 

 

Nyit az Alzheimer-kávézó Pécsen 
 

Alzheimer-kórral, időskori szellemi leépüléssel élők és családtagjaik számára indítanak 

klubfoglalkozást Pécsett, Alzheimer Café címmel. Havonta lesznek összejövetelek - 

számol be cikkében a bama.hu. 

 

Az országban negyedikként Pécsett indul útjára az Alzheimer Café, egy nemzetközi mintára 

létrejött önkéntes szerveződés, közölte a pécsi Alzheimer Café elindítója és házigazdája, dr. 

Heim Szilvia családorvos. A PTE ÁOK Családorvostani Intézetének oktatója az elmúlt 

években tudományos munkája révén kiemelten foglalkozik a témakörrel. 

 

 

 

Alzheimer-kávézóknak nevezik világszerte azokat a rendszeresen, havonta mindig azonos 

napon és órában megtartott klubfoglalkozásokat, összejöveteleket, kötetlen, családias 
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hangulatú találkozókat, amelyeken a szellemi leépüléssel érintett betegek és családtagjaik 

beszélgethetnek egymással.  

 

Az első pécsi találkozó április 23-án, csütörtökön 17 órától a pécsi Delta Étteremben lesz 

(Indóház tér 2.), majd havonta egyszer, minden hónap harmadik csütörtökjén ugyanitt 

gyűlnek össze a résztvevők – nyáron, júliusban és augusztusban a „kávézó” szünetel. A 

részvétel ingyenes. A találkozó nyitott azok számára is, akik többet szeretnének tudni az 

időskori szellemi leépülés tüneteiről, azok enyhítéséről, súlyosbodásuk késleltetéséről, vagy 

segíteni szeretnék az ismeretségi körükben lévő érintetteket.  

 

Egy csésze kávé mellett támogató légkörű beszélgetéseket tartanak majd, az érintettek 

megoszthatják tapasztalataikat, aggodalmaikat. Meghallgatást, együttérzést, lelki támogatást 

kaphatnak sorstársaiktól, tanácsot kérhetnek szakemberektől. Minden alkalommal lesz egy 

kis, témába vágó előadás is, szakértők bevonásával.  

 

Magyarországon a súlyos szellemi hanyatlásban szenvedők száma 150 ezer körüli, de nő a 

betegek száma, és sok a diagnosztizálatlan, így kezeletlen eset.  

 

Megkerülhetetlen a gondozó család támogatása  

 

A program támogatója és rendszeres meghívott előadója lesz dr. Kovács Attila is, a PTE 

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika osztályvezető főorvosa, a téma szakértője, aki több 

mint egy évtizede foglalkozik a szellemi leépüléssel élő betegekkel.  

 

Tóth Andrea szociálpolitikus, a Napsugár Időskorúak Szolgáltató Központjának 

intézményvezetője önkéntesként segíti a szervezet munkáját. Ő úgy látja, hogy a szellemi 

leépülés mint ellátási kihívás egyre nagyobb nyomásként jelenik meg az egészségügy mellett 

az idősellátásban is. A szociálpolitikus az Alzheimer Cafét a demensellátás szükségszerű és 

lehetséges fejlesztési irányain belül alappillérnek tekinti. Meglátása, hogy az állami 

szerepvállalás csökkenése miatt egyre nagyobb jelentőséggel bír az öngondoskodás, és 

megkerülhetetlenné válik a gondozó család támogatása.  

 

A WHO szerint immár népbetegségnek számít  

 

Az Alzheimer Café világszerte elterjedt módszer arra, hogy a szellemi leépüléssel járó 

betegségben szenvedők és gondozók ne érezzék kirekesztettnek magukat. Az első 

találkozókat kávézókban tartották, és a kávé bizonyítottan kedvező hatással van az 

Alzheimer-betegségre.  

 

Az első Alzheimer-kávézót 1997-ben, Hollandiában elindító geriáter-pszichiáter, dr. Miesen 

Bere jött rá arra, hogy e betegségről tabuk nélkül kell beszélni, és olyan helyet kell az 

érintetteknek biztosítani, ahol szégyenkezés nélkül tapasztalatot tudnak cserélni.  

 

A betegség oka nem ismert, korai felismerés mellett a tünetek fokozódása lassítható. Az 

Egészségügyi Világszervezet, a WHO 2014-ben népbetegséggé nyilvánította az Alzheimer-

kórt, a fejlett nyugati országokban a 65 év felettiek több mint tíz, a 85 éven túliak több mint 

negyven százaléka érintett. 

  
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 
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Felhívás kedvezményes ausztriai üdülésre akadálymentes szállodában 
 

Töltsön el néhány napot májusban Marizell-ben, az Alpok hegyvonulatainak ölelésében, 

családias, nyugodt környezetben. Szívesen fogadunk családokat, baráti társaságokat, 

iskolai osztályokat, egyházi közösségeket, nyugdíjas csoportokat. 

 

Ausztria Grand Canyonjaként is emlegetett szurdokvölgy egyedülálló természeti látnivalót 

nyújt, melynek meglátogatása belefér a 3-4 napos kirándulásba.  

 

2015. májusában - vasárnap és csütörtök közötti foglalás esetén - vendégeink rendkívül 

kedvező részvételi díjjal foglalhatnak szállást!  

2 éj / 3 nap a Hotel Haus Franziskus-ban félpanzióval csak 62 euró / fő  

 

Elhelyezés: 2-3-4 ágyas fürdőszobás szobákban  

Étkezés: félpanzió- büféreggeli és büfé vacsora  

 

Minimum 30 fős csoport foglalása esetén  minden 11. fő ingyenes, és a Mariazell-i Bazilika 

kincstárába belepőjegyet adunk ajándékba  

 

A hotel mozgáskorlátozott vendégek számára akadálymentes. 

 

 

 

A hotelben van 6 db kétágyas (+ pótágy) akadálymentesített szoba, ezek mindegyike 

kerekesszékes vendégek számára kialakított fürdőszobával rendelkezik, lifttel elérhető.  

Ezenkívül van 3 db szoba, melyek szintén elérhetők lifttel, de nem akadálymentesített a 

fürdőszoba.  

 

Az  étterem a földszinten van, a kápolna és a szemináriumi terem is megközelíthető lifttel.  

Parkolásra a szállodánál van lehetőség. Gépjárművel meg lehet állni a ház ajtaja előtt, és 

akadálymentesen el lehet jutni a liftig.  

 

A szezonárakból vasárnap és csütörtök között tudunk kedvezményeket adni a csoport 

létszámától és a tartózkodás hosszától függően.  

 

A helyi programok megszervezésében is tudunk segíteni: pl. látogatás a Pirker mézeskalács 

manufaktúrába, a Gnadenmutter gyógyszertárba, ill. az Arzberger likőrmanufaktúrába. 

Köszönjük az érdeklődést, és további információval is készséggel állunk rendelkezésre.  

 

Az érdeklődők közvetlenül is fordulhatnak az itt megadott címhez, vagy Caesar Évához az 

international@meosz.hu címen.  

 

Büki Adrienn  

Haus Franziskus GmbH  

Heimweg 3  

8630 St.Sebastian, Mariazeller Land  



http://www.haus-franziskus.at  

kontakt@haus-franziskus.at  

Tel. +43 (0)3882 6023  

Mobil +43 (0)664 1628892 

 

Megrendezés dátuma: 2015 július 20. 
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