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VISSZAADTA 3 MILLIÓS TÁMOGATÁSÁT A PARALIMPIAI 

BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 
Gömöri Zsolt annak ellenére mondott le a végtörlesztésre kapott pénzről, hogy szerinte 

az járt neki. Korábban azzal védekezett, hogy fizetésemelés helyett fizette ki a szövetség 

a végtörlesztését. Három másik szövetségi munkatárs is kapott ilyen támogatást, arról 

egyelőre nem tudni, ők visszafizetik-e. 

 

Visszafizette a devizahitelének végtörlesztésére felvett hárommillió forintos támogatást a 

Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) részére a testület elnöke. Gömöri Zsolt ezt kedden 

sajtótájékoztatón jelentette be Budapesten. 

 

Az üggyel kapcsolatban durva politikai támadások érték a Magyar Paralimpiai Bizottságot, 

miközben a szervezet politikamentesen kívánja folytatni a tevékenységét – mondta Gömöri, 

hozzátéve, ő éppen annak érdekében döntött az összeg visszafizetése mellett, hogy a bizottság 

az érdemi munkára tudjon koncentrálni.  

Egyben reményét fejezte ki, hogy az MPB iránti érdeklődés akkor is ilyen erőteljes marad, 

amikor az eredményekről lehet beszámolni. 

Kitért arra: az elnökségi döntés szabályosságát bizonyítja, hogy az MPB közgyűlése később 

egyhangúlag fogadta el az elnökség azon beszámolóját, amelyben fel volt tüntetve a számára 

kifizetett juttatás is. Ugyancsak elfogadta a testület a 2012. évre vonatkozó, a pénzügyi 

teljesítésekről szóló felügyelőbizottsági és független könyvvizsgálói jelentést is. 

 

Arra az újságírói kérdésre, hogy az MPB elnökségének azon tagjai, akik hasonló juttatásban 

részesültek, szintén visszafizették-e a támogatást, Gömöri Zsolt nem adott egyértelmű választ. 

Csupán annyit mondott, hogy az elnökség tagjainak nem munkáltatója a Magyar Paralimpiai 

Bizottság. 

Korábban kiderült, az MPB elnöksége 2012-ben Deutsch Tamásnak, a szervezet alelnökének 

a javaslatára ítélte meg Gömöri Zsoltnak a vissza nem térítendő támogatást. Az ügy 

kipattanását követően az MSZP és a Jobbik is lemondásra szólította fel a bizottság teljes 

elnökségét, Gömöri Zsoltot és Deutsch Tamást is. 

Gömöri támogatása elég nagy felháborodást kavart, arra hivatkozva, hogy a szövetségtől jó 

fizetést kap, illetve a londoni olimpia után 17 milliós prémiummal is honorálták 

tevékenységét. 

 
forrás: vs.hu 

 

 

 



Parasport: a megfélemlített sportolók váltást követelnek 

 
A Nemzeti Sport szerkesztősége levelet kapott magyar paralimpiai bajnokoktól, 

paralimpikonoktól és parasportolóktól, akik egyebek mellett „a paralimpiai mozgalom 

rossz hírbe hozása miatt” változásokat követelnek a Magyar Paralimpiai Bizottságban. 

 
A közvetlen előzmények 

Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke vissza nem térítendő támogatást kapott 

a Magyar Paralimpiai Bizottságtól devizahitelének végtörlesztésére. 

A támogatást Deutsch Tamás, az MPB és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alelnöke 

terjesztette a bizottság elé – ennek ellenére a MOB határozottan elhatárolódott a történtektől. 

Gömöri kedden úgy nyilatkozott, visszafizette a hárommillió forint vissza nem térítendő 

támogatást, de ezzel nem csitulnak az indulatok. 

A levél 

A Nemzeti Sport szerkesztősége az alábbi levelet kapta magyar paralimpiai bajnokoktól, 

paralimpikonoktól és parasportolóktól – anonim címről, mondván, Gömöri megfélemlítette 

őket. A szöveg: 

„Az évek óta etikátlanul működő Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke és vezetősége, az 

elmúlt napokban kiderült erkölcsi visszásságok, valamint a paralimpiai mozgalom rossz hírbe 

hozása miatt azonnal követeljük az alábbi pontok teljesítését! 

1. Az elnök, az elnökség, valamint a felügyelőbizottság mondjon le, ha nem, rendkívüli 

közgyűlés összehívását kérjük! 

2. A MOB vegye át az MPB ideiglenes irányítását az új elnökség felállításáig! 

3. Kérjük, az ügyészség, az Állami Számvevőszék és a MOB indítson azonnali vizsgálatot! 

4. Követeljük, hogy az elnök és az elnökségi tagok társadalmi munkában végezzék az MPB-

nél vállalt tevékenységüket! 

5. Minden sportági szakszövetség határolódjon el a jelenlegi MPB-elnök és az elnökség 

tevékenységétől! 

6. Követeljük, hogy az MPB működése átlátható és nyílt legyen, valamint visszamenőleg 

személyes és anyagi felelősséget vállaljon a jelenlegi MPB elnök és elnökség! 

7. Kérjük a parasportot támogató magyar kormány, a miniszterelnök úr és a köztársasági 

elnök úr segítségét, hogy a jövőben biztosítsa a fogyatékkal élő sportolók felkészülését és 

versenyekre való kijutását! 

8. A szövetségi kapitányok, edzők, szakemberek és sportolók részesüljenek anyagi 

megbecsülésben!” 

 
forrás: nemzetisport.hu 

 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületei Országos Szövetségének (MEOSZ) 

közleménye 

 
 A MEOSZ a paralimpikonok mellett áll!  

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szolidaritását fejezi ki 

Magyarország paralimpiai bajnokaival, parasportolóival, akik a Magyar Paralimpiai Bizottság 

(MPB) elnökének és munkatársainak végtörlesztése kapcsán hangot adtak 

elégedetlenségüknek és segítséget kértek helyzetük rendezéséhez. 



 

    A Szövetség arra kéri a Magyar Olimpiai Bizottságot és a kormányt, hogy tegyen meg 

mindent annak érdekében, hogy a sportolók nyugodt, rendezett körülmények között 

készülhessenek a versenyekre, biztosítsa az ehhez szükséges ösztöndíjakat, anyagi forrásokat. 

Teremtse meg mindazokat a feltételeket, amelyek között a hazánknak dicsőséget szerzett 

bajnokok, kiváló sportolók a jövőre esedékes riói olimpián, és a többi versenyen további 

kiemelkedő eredményeket érhetnek el.  

 

További információ: Gábor Imola sajtófőnök (30/466-1559) 

 

 Kiadó: Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

Kezd elegük lenni a szövetségből a paralimpikonoknak ? 

 
„Nagyon erős politikai támadások értek engem és a Magyar Paralimpiai Bizottságot” – 

ezzel indokolta Gömöri Zsolt, a testület vezetője azt, hogy kedden visszafizette azt a 

hárommillió forintot, amelyet még 2012-ben kapott a grémiumtól lakáshitele 

végtörlesztésére.  Az anyagi támogatást – amit Deutsch Tamás, a Fidesz EP képviselője, 

a bizottság alelnöke javasolt – Gömöri ma is jogosnak, törvényesnek tartja. 

Mindeközben a paralimpiai sportolók egyre nagyobb hangot adnak annak, hogy a 

szövetség jelenlegi vezetéséből már nem kérnénk. 

 

 
 

 
Azért fizette mégis vissza a pénzt – mondta sajtótájékoztatóján a paralimpiai elnök Gömöri –, 

mert tudomásul kellett vennie, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökeként ő nem élhet 

minden olyan lehetőséggel, amely ma minden magyar munkavállalót megillet. Az elnök arra a 

kérdésre, hogy etikusnak tartja-e a vissza nem térítendő támogatás elfogadását, azt felelte: „Ez 

nem etikai kérdés. A magyar kormányzatnak volt egy döntése arról, hogy a devizahitel 

csapdájából ki kell vezetni az embereket, ez minden munkavállalót megilletett, minden 

köztisztviselő, közalkalmazott hozzá tudott jutni ehhez a támogatáshoz. 

 

Noha Gömöri szerint a támogatás nem etikai kérdés, jócskán van, ami kétségessé teszi a 

tranzakciót: Deutsch Tamás szerint szponzorpénzből állták az elnök és három további 

munkatárs hiteltörlesztésére adott vissza nem térítendő támogatást, illetve kamatmentes 



kölcsönt. (A magyarázat szerint az anyagi segítség azért járt, hogy az érintettek a munkájukra 

tudjanak összpontosítani). 

 

Csakhogy a szponzorok nem végtörlesztésre, hanem a sportolóknak adták az összeget. Aligha 

meglepő, hogy az egyik meghatározó szponzor, az Allianz Hungária –már vizsgálja is a 

történteket. A tranzakciót bírálta több ellenzéki párt, de még a MOB elnöke, Borkai Zsolt is 

elfogadhatatlannak tartotta azt. Ez utóbbi pikáns helyzetet teremt, hiszen a paralimpiai 

bizottságban a hiteltámogatás ötlete Deutsch Tamástól származik, aki egyben a MOB egyik 

alelnöke is. További súlyos aggályokat vethet fel az is: azt már eddig is sejteni lehetett, hogy 

Gömöri Zsolt nem volt rászorulva a bizottság mentőcsomagjára, tegnap viszont kiderült, a 

bizottság elnökeként a hiteltámogatás évében kifejezetten jó esztendőt zárhatott. Azt a 

sajtóértesülést cáfolta, hogy másfél milliós fizetése lenne, konkrét számok helyett annyit 

közölt: jövedelme a magyar sportrendszerben nem kiemelkedő. Többszöri kérdésre annyit 

elárult: 2012-ben – amikor a lakáshitel-támogatást kapta – 8,4 millió forint volt az éves 

juttatása. Nem vitatta, hogy még ebben az évben 17 milliós jutalmat kapott a paralimpián elért 

eredményekért. Bár időszakot, összeget nem említett, kiderült, hogy vállalkozóként is kapott 

pénzt a bizottságtól. Lapunk kérdésére ugyanis úgy fogalmazott: „A Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak a vállalkozásom biztosít buszt, kedvezményes feltételekkel.” Hozzátette 

ugyanakkor: „Éppenséggel most, 2014 októberétől ingyen és bérmentve áll rendelkezésre egy 

teljesen akadálymentesített gépjármű a paralimpiai bizottság részére. 

 

Itt érdemes megemlíteni: a cégnyilvántartás szerint Gömöri Zsolt résztulajdonában álló két 

kft. 2013-ban összesen mintegy 13,5 milliós forgalmat bonyolított. Mindezek mellett is akadt 

még bevételi forrása a bizottság elnökének. Arra a kérdésünkre, hogy a szponzori támogatás 

szervezése után kapott-e jutalékot, azt mondta:  A szponzori pénzek után bárki részére van 

jutalékfizetési lehetőség. (…) Volt olyan, amiben érintett voltam. 

 

Ironikus nyílt levélben bírálta a bizottság vezetését Pásztory Dóra kétszeres paralimpiai 

bajnok úszó. „Szponzorokat, önkénteseket keresek a Magyar Paralimpiai Bizottságban 

dolgozók kedélyállapotának javítására! (…) Közös érdekünk, hogy kiváló sportolóink jó 

eredményeket érjenek el a riói Paralimpián, amelyhez elengedhetetlen, hogy (…) az irodisták 

lelkiállapota rendben legyen” – írta. Kitért a sajtó munkájára is: „Ne tegyenek fel kellemetlen 

kérdéseket ezeknek az embereknek!” Levelét így zárta: „Nem is sorolom tovább a megoldásra 

váró feladatokat, mert elkezd nyomasztani, mennyi veszély leselkedik Gömöri Zsolt és 

kollégái jókedvére nap mint nap.” 

 
forrás: estiujsag.hu 

 

 

Ötkarikás összefogás 

 
Egyre nagyobb az összefogás a 2024-es budapesti olimpiáért és paralimpiáért, ugyanis a 

Magyar Olimpiai Bizottság döntése, és a médiumok támogatása után Tarlós István 

főpolgármester révén Budapest is a közös ügy mögé állt tegnap, a társadalmi párbeszéd 

keretében megrendezett első szakmai konferencián. 

 

Újabb mérföldkövéhez érkezett tegnap a 2024-es budapesti olimpiai és paralimpiai játékok 

pályázatát előkészítő társadalmi párbeszéd. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) február 6-i 

közgyűlésén úgy döntött, javasolja Budapest városának és Magyarországnak, vizsgálja meg a 



2024-es ötkarikás játékok megrendezésének a lehetőségét. Ezt követően több mint 50 médium 

vezetője biztosította a MOB-ot arról, hogy támogatja a kezdeményezést. 

 

A tegnapi napon pedig egy öt alkalmas szakmai konferenciasorozatot indított el a hazai 

olimpiai bizottság – amelynek következő állomása június 3-án Miskolcon lesz –. A párbeszéd 

lényege, hogy szakemberek segítségével vizsgálják meg az olimpia rendezésének lehetőségeit 

és gazdasági hátterét. Nem mellékesen pedig a társadalmi támogatottság növelése is cél, 

hiszen a nélkül manapság már nem lehet eséllyel pályázni. Borkai Zsolt, a MOB elnöke, 

megnyitóbeszédében elmondta, hogy pár hónappal ezelőtti mérés szerint 66% volt a 

támogatottság, amit szeretnének tovább növelni. 

 

„Mindenképpen Magyarország javát fogja szolgálni ez az együttműködés, hiszen 

kommunikálunk egymással. A sikerhez viszont nagy összefogásra van szükség” – árulta el az 

elnök. Ezt az összefogást erősíti, hogy a MOB döntése és a médiumok támogatása után Tarlós 

István, Budapest fideszes főpolgármestere is teljes mellszélességgel kiállt a kandidálási 

folyamat mellett, pedig elmondása szerint ő sem mindig támogatta. 

 

„Az Agenda 2020 kinyitotta a kapukat a fenntartható olimpiai rendezés mellett, így 

megváltozott a szkeptikus álláspontom és én is olimpiapárti lettem. Budapest és 

Magyarország kész arra, hogy joggal és eséllyel pályázzon a 2024-es olimpiára” – mondta a 

főpolgármester. 

 

Tarlós István azt is elárulta, hogy a MOB-döntést követően június 23-án, a nemzetközi 

olimpia napján szavaz majd a Fővárosi Közgyűlés az olimpiai pályázatról, amelynek 

kimeneteléről nincs kétsége a városvezetőnek. 

 

„Azt gondolom, hatalmas fejlődési lehetőséget jelent az olimpiai rendezés, mind 

létesítményileg, mind az infrastruktúra terén. Személy szerint már sikernek értékelném, ha pár 

embert meggyőznék, hogy jó dolog olimpiát rendezni, és érdemes erre pénzt, illetve energiát 

áldozni. Úgy érzem, hogy a magyarok nagy része örülne egy olimpiának, de azért arra meg 

kell teremteni a feltételeket. Egy olimpiára való készülődés kompromisszumokkal, 

lemondásokkal is járhat a hétköznapi életben, de ezeket el kell tudni viselni egy jobb és 

nemesebb cél érdekében” – nyilatkozott lapunknak Cseh László, olimpiai ezüstérmes, világ- 

és Európa-bajnok úszó. 

 

„Jelenleg nézőként tudnám magam elképzelni 2024-ben, de nem lehet tudni mit hoz az élet” – 

fogalmazott sejtelmesen a klasszis. Szilágyi Áron olimpiai és világbajnok kardvívó megígérte, 

hogy ha kilenc év múlva Budapesten lesz az olimpia, akkor mindenképp pástra lép. A tavaly 

visszavonult Polgár Judit nemzetközi sakkmester, az Olimpiai Védnöki Testület tagja pedig 

azt mondta, ha sportága felkerülne az olimpia műsorába, akkor visszatérne. 

 

A sportolókon tehát ahogy eddig, ezúttal sem múlik. Azonban a siker ezúttal nem csak tőlük 

függ, hanem attól is, hogy miként sikerül összefognia az országnak. 

 

Jövőre 36 milliárd forint jut fejlesztésekre 

A kormány által tegnap benyújtott jövő évi költségvetési javaslat szerint az állam 35,88 

milliárd forinttal támogatja 2016-ban a Nemzeti Olimpiai Központ beruházását. A 2017-es 

budapesti vizes világbajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések 

kiadásai 27,27 milliárdot tesznek ki. 
forrás: nepszava.hu 



 

Pert nyertek az állam ellen 

 
Pert nyert a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány az állam ellen, nem kell visszafizetni a 

szekszárdi szolgálatnak az állami támogatást. 

 
Jogerősen pert vesztett az állam a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány ellen. Az Államkincstár 

követelt vissza tőlük a kamatokkal együtt valamivel több mint 14 millió forintot azon a címen, 

hogy a pénzt szerintük szabálytalanul használták fel a szekszárdi RÉV Szenvedélybeteg-

segítő Szolgálatnál. Az ügyről kérdeztük meg Kálóczi Andreát a szekszárdi szolgálat 

vezetőjét.  

Mint elmondta, az állam 2012-től vezette be az internet alapú nyilvántartási rendszert. 

 

Ebben minden nap be kellett volna jelölni azokat az ügyfeleiket, akiket érvényes 

megállapodás szerint valamilyen formában gondoznak. Két évvel később volt az első 

ellenőrzés, ekkor derült ki, hogy másként értelmezték az elektronikus nyilvántartást. Az 

ellenőrök a 2013-as évet vizsgálták. A papír alapú nyilvántartásban minden nap feljegyzik, 

hogy ki jelent meg náluk, milyen szolgáltatást, vett igénybe, azaz milyen segítséget kapott. 

Ezt a nyilvántartást, függetlenül az elektronikustól azóta is vezetik a jogszabály szerint. 

 

Létszámleépítés, a szolgáltatások szűkítése lett volna a következménye, ha vissza kell 

fizetniük az állami támogatást, mondta Kálóczi Andrea (Fotó: Mártonfai Dénes) 

Létszámleépítés, a szolgáltatások szűkítése lett volna a következménye, ha vissza kell 

fizetniük az állami támogatást, mondta Kálóczi Andrea (Fotó: Mártonfai Dénes) 

Mint Kálóczi Andrea elmondta, van, aki napi rendszerességgel megjelenik a szolgálatnál mert 

ott eszik, mosatja a ruháját, vagy éppen internetezik. A fiatalkorúak egy része például heti, 

vagy kétheti rendszerességgel vesz részt különféle foglalkozásokon, rendszerint a szüleikkel 

együtt. Az az előírás, hogy a két találkozás között nem tehet el 30 napnál hosszabb idő, 

illetve, ha mégis, akkor az illető már nem tekinthető az ügyfelüknek. Mindenki más 

gondozottnak számít, függetlenül a megjelenéseinek számától és gyakoriságától. 

 
Ha az Államkincstár összeveti az internetes nyilvántartást a papír alapúval, pontos képet 

kapott volna arról, hogy a normatív állami támogatást nem jogtalanul és nem is szabálytalanul 

használták fel, összegezhető a tanulság, hiszen a rászorulók minden szolgáltatást megkaptak. 

 

Az ellenőrzést követően az Államkincstár határozatban követelte vissza a támogatási összeget 

és annak kamatait. Az erről szóló helyi határozatot megfellebbezték, de az Budapesten 

másodfokon is elutasították. Ekkor fordult az alapítvány a Szekszárdi Törvényszélhez, ahol a 

bíróság a közigazgatási perben jogerősen elutasította az Államkincstár követelését, mert 

annak nem volt meg a jogszabályi alapja. 

 

Arra kérdésünkre, hogy mi lett volna, vissza kell fizetni a több mint 14 millió forintot, a RÉV 

vezetője azt mondta, erre a lehetőségre is fel kellett készülniük, hiszen ha az évi mindegy 40 

milliós költségvetésük ennyivel csökkent volna, akkor valakinek fel kellett volna mondani, az 

is szóba került, hogy az szolgáltatások egyikét leépítik. 

 

 

 

 



Névjegy 

 

Kálóczi Andrea 1970-ben született Siófokon. Szakmai végzettségei: szupervizor, 

addiktológiai konzultáns, szociális munkás. Szakmai pályafutását az egészségügyben kezdte 

1988-ban, majd a munkaügyi központban foglalkozott megváltozott munkaképességű 

álláskeresőkkel, ezt követően 1999-ban lett a RÉV intézményvezetője. Az önkormányzat 

2001-ben bízta meg a helyi Kábítószer Egyezető Fórum szakmai vezetésével. Szabadidejében 

szívesen sportolok, nyáron Erdélybe megy úgynevezett XFight edzőtáborba, a sport és 

kirándulás mellette szívesen olvas. 

 

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szolgáltatásairól számokban 

 

A szenvedélybetegek nappali ellátása keretében tavaly 2278 esetben történt egyéni 

segítségnyújtás. A nappali ellátásban összesen 138 fővel volt kapcsolatuk az év során, ebből 

az új kliensek száma 70 volt.  

A szenvedélybetegek közösségi ellátása keretében a munkatársak 99 ember gondozását 

végezték, akikkel 1790 alkalommal kerültek kapcsolatba. Az ellátásba bevont új kliensek 

száma 28 olt. 

Szenvedélybetegek úgynevezett alacsonyküszöbű ellátása keretében: a partiszervíz, 

megkereső programban 41 alkalommal 543 fővel találkoztak munkatársaink, a Drop-in 

szolgáltatást 30-an vették igénybe, 363 alkalommal, a tűcsere szolgáltatásba 5 kábítószerező 

31 alkalommal vette igénybe. 

 
forrás: teol.hu 

 

 

A mozgáskorlátozott igazolvány gyorsabb kiadásáért jogszabály-módosítást 

kezdeményez a kormányhivatal. 

 
Egy nevének titokban tartását kérő rokkant olvasónk arra panaszkodik, hogy december 

elején lejárt az ingyenes parkolásra jogosító rokkant kártyája. Akkor bement a 

debreceni okmányirodába, ahol azt mondták neki, hogy nyolc napon belül továbbítják 

a megújításra vonatkozó kérvényét a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

debreceni irodájának. Ők 60 napon belül, vagyis február elejéig fogják elkészíteni az 

újat. Bár már május közepe felé járunk, de az új kártyát még mindig nem kapta meg a 

panaszos. A nőnek néhány napja a helyi klinikára kellett mennie, ahol a régi kártyával 

parkolt és megbüntették. 

 

– Debrecenben mind a klinikánál, mind a Kenézy Kórháznál lévő parkolóhelyek használata 

drága és máshol sem olcsó autóval megállni a városban. Sokba kerül nekem és sorstársaimnak 

a hivatal lassú ügyintézése – panaszkodott indulatosan. 

Szigorúbbak a szabályok 

Szanics László, a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének illetékese 

elmondta: tavaly decemberben megszigorították a parkolási kártyák kiadását. Azóta a 

háziorvos helyett egy úgynevezett rehabilitációs szakértői szervezet adhat ki ilyen 

szakvéleményt. Ilyet az új szabály szerint csak az kaphat, akinek a mozgáskorlátozottsági 

foka eléri a 40 százalékot. A kedvezményes parkolásra jogosító új igazolványt három vagy öt 

évre adják. 



– Sokan jártak a nőhöz hasonlóan, az érintetteknek azt szoktuk javasolni, hogy a lejárat előtt 

fél évvel kezdjék el az ügyintézést – jelentette ki Szanics László. 

Nagy Ildikó, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal sajtóreferense közölte: a rehabilitációs 

szakvélemény elkészítésére a jogszabály alapján 60 nap áll rendelkezésre. Ebben az évben 

minden hónapban átlagosan 350-400, a négy hónap alatt több mint 1200 ilyen kérelem 

érkezett. Így a bizottság leterhelt, hiszen a kérelmek elbírálása mellett, szintén ők végzik a 

munkaképesség-csökkenésének megállapítására vonatkozó vizsgálatokat is – mondta Nagy 

Ildikó. Hozzátette: az ügyek feldolgozására a kormányhivatal több rendkívüli intézkedést tett. 

Az elbírálásban való részvételre például megállapodást kötött a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatallal, így a panaszos által jelzett határidő túllépés csak néhány esetben 

fordulhat elő – állítja a válaszadó. 

HBN–OCS 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

 

Virágba borul Székesfehérvár belvárosa Pünkösdkor 

 
Virágdíszbe öltöztetik a pünkösdi hétvégén Székesfehérvár belvárosát: a város 

virágkötői látványos virágkompozíciókkal díszítik fel több középület bejáratát, valamint 

kerülnek virágok műemlékekre is - adta hírül az MTI. 

 

A tizenegyedik alkalommal megrendezendő Pünkösdi Virágálom programsorozat idei 

rendezvényeiről tartott csütörtöki sajtótájékoztatón Brájer Éva alpolgármester kiemelte: a 

város hosszú évek óta így készül a Szentlélek eljövetelére és köszönti a tavaszt. Hozzátette, 

hogy ezúttal a vizuális élményeken túl a pünkösdi ünnepkörhöz méltó rendezvények várnak 

mindenkit több napon át. 

 

Juhász Zsófia a Fehérvári Programszervező Kft. ügyvezetője és Varga Andrea 

programszervező elmondta, hogy a négynapos rendezvény kulturális programjaival több 

korosztályt céloztak meg, a színes kavalkádnak pedig a teljes belváros helyszínül szolgál. A 

virágkötők péntek reggeltől készítik kompozícióikat, amelyeket aztán a közönség délutántól 

pontozhat is, hiszen a szakemberek versenyeznek is egymással. A virágkötők ebben az évben 

a Városháza környékét, az Országalmát, a Szent Imre templom, a Püspöki Palota és a 

Ciszterci templom bejáratát, a Mátyás király-emlékművet, valamint a Török-kutat virágozzák 

fel, de elhelyeznek virágkompozíciókat Pátzay Pál lovasszobránál, a Pipo-toronynál, a Basa 

utcánál, illetve a Fekete Sas Patikamúzeum és a Tip-top áruház előtt is. 

 
A virágkompozíciókra licitálni is lehet majd. Az árverésből befolyt összeget a székesfehérvári 

Szent Kristóf Háznak ajánlják fel, a Székesfehérvári Egyházmegye kezelésében lévő 

intézmény napközben fogyatékos embereket lát el. A pénteki megnyitót megelőzően a Török-

kútnál a Kákics együttes és az Alba Regia Táncegyüttes gyerekcsoportja ad műsort. A 

HírBeleBumm kézműves foglalkozásokat és játékos vetélkedőket rendez szombattól hétfőig, 

a Bábakalács Bábszínház pénteken bábjátékkal, az Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztő 

Egyesület pedig vasárnap galamb- és óriásnyúl-bemutatóval várja az érdeklődőket. 

 



Pénteken a Corpus Rézfúvós Quintet, szombaton a Stringers vonósnégyes, vasárnap a Berki-

Cserta-Varró Trió koncertje lesz hallható, hétfőn pedig a Kákics együttes tart táncházat 

moldvai és felcsíki dallamokra. 

 

 
forrás: travelo.hu 

 

 

Kert fogyatékosoknak 

 
Akadálymentes mintakertet avattak a Regionális Szociális Forrásközpont fogyatékos 

embereket ellátó nappali szolgálata udvarán. A magasított ágyásokban zöldséget, 

gyümölcsöt termelhetnek, gondozhatnak a fogyatékkal élők. A kialakításához szükséges 

összeget az önkormányzat biztosította. 

 

"Tavasztündér táncol csillagfényes éjben." 

 

A nappali szolgálat ellátottjainak műsora kíséretében, a Szociális Hét keretében adták át a 

kiskertet. A fogyatékkal élő fiatalok nagy lelkesedéssel fogadták az újítást, segédkeztek a 

magasított zöldség- és eperágyások kialakításában, lapátolták a földet, magokat vetettek. 

 

Molnár András 

"Jópáran részt vettünk az ültetésében, ültettünk borsót, sárgarépát, hagymát, retket, 

fűszernövényeket, amiket majd tankonyhai foglakozásokon fogunk felhasználni." 

 

"Mindegyik jól fejlődik. Hála a gondoskodásnak... szuperjó gondoskodásnak." 

 

Minden reggel öntöznek, gyomlálnak. A ládákat a kerekesszékesek is könnyedén meg tudják 

közelíteni. A kert elfoglaltságot és sikerélményt jelent a fogyatékkal élők számára. 

Kialakítására 350 ezer forintot biztosított az önkormányzat. 

 

Koczka Tibor - alpolgármester, Szombathely 

"Ez az - úgy gondolom mintaprogramnak számító - akadálymentes kiskert olyan 

elfoglaltságot és sikerélményt jelent a fogyatékosoknak, amire nagy szükségük van az ő 

életükben, hiszen nap mint látják, hogy az elültetett mag hogyan csírázik, hogyan növekedik." 

 

Ötven fogyatékkal élő fiatal nappali ellátását végzik a 11-es Huszár úti intézményben. Reggel 

8-tól délután 4-g szabadidős tevékenységet biztosítanak számukra. 

 

Horváthné Németh Klára - ügyvezető igazgató, Regionális Szociális Forrásközpont 

"Szerettünk volna a jelenlegi alapellátásokat olyan újító jellegű tevékenységeket bevezetni, 

mint a kertészet, mert a mindennapjaik közé szervesen beilleszthető ez a munka." 

 

A város azt reméli, hogy ez egy mintaprojekt lehet, és más városok is kedvet kapnak hasonló 

akadálymentesített kert létrehozására. Szombathelyre is terveznek még ilyet. 

 
video: http://www.tvszombathely.hu/hirek/kert-fogyatekosoknak-20150507 

 
forrás: tvszombathely.hu 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/kert-fogyatekosoknak-20150507


 

 

A családok nemzetközi napja 

 
„E földi vándorúton ama bizonyos hamuban sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, 

védőszentje a mesebeli hősnek. Aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, 

sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor épp legutolsó menedék… A család az, ahol 

zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata” – írja Sütő 

András.  A családok nemzetközi napját ünnepeljük a Kalauzban. 

 

Mindent a 3D-nyomtatásról: harmadik alkalommal rendezték meg a régió legnagyobb 

fórumát. A változatos szakmai programok mellett a nagyközönség is kipróbálhatta az új ipari 

forradalmat ígérő technológiát. 

 

Még ma is nagy kihívást jelent, ha valaki sérült vagy megváltozott munkaképességű 

alkalmazottakkal indít vállalkozást. Az ügy persze nemes, de vajon életképes, piacképes lesz-

e a cég? És vajon hogyan fogadják a vendégek, ha közvetlenül találkoznak a fogyatékos 

emberekkel például pincérként, szakácsként? A székesfehérvári Hatpöttyös étteremben ők 

készítik és kínálják az ételt. A kézzel gyúrt tésztához házi savanyúságot, befőttet is kínálnak, 

megéri hát betérni. Hogyan fogadták a hasonlóan működő éttermeket Szekszárdon, illetve 

Miskolcon? 

 

A Nap fénye nélkül lehetetlen az élet. Meddig hasznos, mikortól káros? Meddig van szüksége 

rá a bőrünknek, lelkünknek, és mikortól okoz foltokat, daganatot, szemkárosodást? A fény 

nemzetközi évében a napsugárzás jótékony és ártó hatásairól kérdezzük a szakértőket. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

JAVÁBAN ZAJLIK A REHABILITÁCIÓS KÖZPONT ÉPÍTÉSE A VVSI 

TELEPHELYÉN 

 
A rehabilitációs központ építésén dolgoznak a Velencei-tavi Vízi Sportiskola agárdi 

telephelyén. Az épület falainak nagy része már áll, a második ütem munkálatai a 

terveknek megfelelően haladnak. A „Komplex rehabilitáció Gárdonyban” című projekt 

szeptemberi átadását követően fejlesztésre szoruló gyermekek és felnőttek vehetik 

birtokba a létesítményt, ahol minden feltétel adott lesz a kezelésükre, rehabilitációjukra. 

 

 
 



 
A projekt részeként már elkészült a teljesen akadálymentesített tornaterem és a konditerem, 

míg a szálló és a korai fejlesztő épület esetében a fürdőszobák és vizesblokkok burkolását és a 

szerelvényezést végzik a szakemberek. A projekt lezárultával a szálló épületét a központba 

érkező, fejlesztésre, rehabilitációra szoruló gyermekeken és felnőtteken túl azok családtagjai 

is igénybe vehetik, de lehetőség lesz kerekesszékes, mozgássérült csoportok egyidejű 

vendégeskedésére is. A komplexumban a szolgáltatások igénybe vevőinek étkeztetésére is 

kiemelt figyelmet fordítanak majd, a létesítményben így helyet kap egy modern konyha, egy 

étterem és egy tárgyaló is, melyek felszerelése folyamatban van. 

A komplexumban – az egyedülálló környezeti adottságokat kihasználva – a szakmai feladatok 

mellett rekreációs- és sportszolgáltatások is igénybe vehetőek lesznek. Őszre a létesítmény 

udvara is megújul: jelenleg a belső utakat és a parkolókat alakítják ki, ezt teljes parkosítás 

követi majd. 

 
forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

Szívhez szóló dal a fogyatékkal élő művészekért 

 
A Csili Művelődési központ adott helyet május 3-án egy egyedülálló eseménynek, ahol 

együtt léptek fel fogyatékossággal élő és ép művészek. 

 
Ivanova Daniela Lena –kerekesszékes énekesnő, Klajkó Szandra énekesnő, táncos, 

koreográfus, Dóró Sándor költő és Nemec Mariann költő a TeArt Művészeti központ oszlopos 

tagjai elindítottak egy társadalmi kezdeményezést: Művészek a fogyatékossággal élő 

művészekért. Futótűzként terjed, és egyre több művész és magán ember csatlakozik hozzá 

folyamatosan, határon innen és határon túlról egyaránt. 

 

A négy órás rendezvény színes és tartalmas volt, ahová mindenkit szeretettel hívtak és vártak.  

A rendezvény elkészült a Himnusza, melyet Klajkó Lajos „Clay” zeneszerző alkotott, Halász 

Sándor hangszerelt és Klajkó Szandra írta a dal szöveget. 

 

Az énekért Ivanova Danielával felelt, aki szívhez szólóan, de mégis lélekemelően hívja az 

embereket egy közös összefogásra. 

 
video:  https://youtu.be/ITKcrQyJZkY 

 
A fellépő művészek sora: 

Ivanova Daniela (Kerekesszékes énekesnő) Napsugár Anna (Jel tánc) Krácziné Tóth Dóra 

(Szájjal festő) Kiss Koppány (Fogyatékkal élő énekes) Körösmezey Dávid ( vak Lufikészítő) 

Runyai Mary (Szájjal festő csapat) Tara Wills – Panamából, látássérült énekesnő, Pleszkán 

Écska (Énekesnő,bánkészítő) és Ratkóczi Huba (gitáros) Barbee (Énekesnő) Jamland 

Tánciskola (Hip hop ) Kovácsovics Fruzsina (Énekesnő) Veréb Tamás (Színész,énekes 

Opretteszínház) Kabai Alex (Színész,énekes Opretteszínház) Volosinovszki György 

(Színész,énekes) Loca Chicas (Mixer táncos lányok) Klajkó Szandra ( Énekesnő,táncos) Papp 

Györgyi (Színésznő/vers) Style an Passion (Színházi,show tánc csapat/ Király Béla) Josephin 

(Író) Csorba Simon (Festőművész) Hettinger Ágnes (Festőművész) Kreartista (Festőművész) 

Godinek Sarolta (Festőművész) Mester Marianna Manna (Festőművész) Dóró Sándor (Költő) 

https://youtu.be/ITKcrQyJZkY


Lénárd József (Költő) Kovács Gémes Júlianna (énekesnő) Balogh Andrea... És még sokan 

mások! 

 
forrás: zene.hu 

 

 

Kerekes székes flashmob az esélyegyenlőség jegyében 

 
Flashmob megmozdulást szervez az Ferencvárosi Torna Club és a partneréül választott 

Társ a Bajban Személyi Sérültekért Egyesület 2015. május 13-án 13.30-kor az 

esélyegyenlőség világnapja alkalmából a Szent István téren, a Bazilika előtt. 

 

A flashmob akcióval a szervezők és a résztvevők igyekeznek minél jobban ráirányítani a 

figyelmet a baleseti sérülések kapcsán az előrelátás fontossága, a tanácsadás, az 

érdekképviseleti segítség, továbbá a rehabilitáció jelentőségére. A fővárosi Szent István téren 

megrendezett flashmob akcióban az FTC részéről ismert labdarúgók, mint például Dibusz 

Dénes, Böde Dániel, Gera Zoltán, Varga Roland, valamint az edző, Thomas Doll mellett 

játékosokkal képviselteti magát az FTC női kézilabda és női labdarúgó csapata is. A 

rendezvényen továbbá részt vesz a vízilabda csapat edzője, az olimpiai bajnok Varga Zsolt, és 

a birkózó világ- és Európa-bajnok Bácsi Péter is. A körülbelül 25 kerekesszékes résztvevőhöz 

a járókelők is csatlakozhatnak a közös mozgás során. 

 

“Egyesületünket a baleseti sérültek érdekvédelme érdekében hoztuk létre, így nálunk minden 

nap róluk szól, az FTC pedig 2015. május hónapban az esélyegyenlőség világnapja kapcsán a 

mozgáskorlátozottak helyzetére kívánta felhívni a figyelmet, így adott volt, hogy egy közös 

rendezvényt hozzunk létre” – mondta el Bartha Zoltán, Társ a Bajban Személyi Sérültekért 

Egyesület elnöke. 

 

A flashmobot „Vekonyz” néven híressé vált producer és zeneszerző teszi felejthetetlenné 

világhírű slágerével és legújabb szerzeményével. A megmozdulást több kamerával filmre is 

rögzítik a szervezők, illetve egy drón is izgalmas felvételeket készít a levegőből, melyek az 

elkészült anyagot színesítik majd. 

(BrandTrend) 

 
forrás: socialbranding.hu 

 

 

 

Rokkant katasztrófavédő az Eszperantó utcában 

 
Vajon ki parkol a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen az Eszperantó utcában? 

 
– Kedves Délmagyaroszág! Ha én parkolnék Szegeden az Eszperantó utcában így, ahogy a 

katasztrófavédelem autója, akkor már régen elvitték volna az autóm. Nekik miért szabad? 

 
A kép ma készült 9:30 körül – írta olvasónk, aki két fotót is csatolt. Jól látszik, az Eszperantó 

utcában 12 méter hosszan csak mozgáskorlátozottak parkolhatnak. 

 



 
 
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vizsgálatot indított az ügyben – közölte 

érdeklődésünkre a katasztrófavédelem. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

AZ EU MEGTETT-E MINDENT AZÉRT, HOGY A 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK MINDENNAPI ÉLETE JOBB 

LEGYEN? 

 
Kósa Ádám fideszes EP-képviselő, a Fogyatékosságügyi Munkacsoport társelnöke az Európai 

Parlamentben rendezett közmeghallgatáson hangsúlyozta: az EU-nak idén egyedülálló 

alkalma nyílik arra, hogy felemelje hangját a fogyatékossággal élő személyek érdekében. Idén 

ugyanis az EU-nak az ENSZ szakértő bizottsága előtt kell beszámolnia arról, hogyan ülteti át 

a hétköznapokba az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló egyezményét. 
 

Az Európai Bizottságnak hivatalos választ kell adnia az ENSZ kérdéseire, amelyek azt 

firtatják, vajon az EU megtett-e mindent azért, hogy a fogyatékossággal élő személyek 

mindennapi élete jobb legyen. 

 

“AZ EU MEGTETT-E MINDENT AZÉRT, HOGY A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ 

SZEMÉLYEK MINDENNAPI ÉLETE JOBB LEGYEN?” 

 

Kósa Ádám azonban a találkozón arra kérte a Bizottságot, hogy válasza megfogalmazásakor 

az Európai Parlament álláspontját is vegye figyelembe, hiszen a demokratikusan válaszozott 

EP-képviselők azok, akik a választópolgárok hangján szólnak. 

 



Kósa Ádám, aki a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ egyezmény (CRPD) 

végrehajtását ellenőrző testületben (úgynevezett EU Framework) az Európai Parlamentet 

képviseli elmondta: egyhetes intenzív munkával sikerült elérni, hogy jövő héten az Európai 

Parlament plenáris ülése értékelje az ENSZ Fogyatékossággal Élők Jogairól szóló egyezmény 

végrehajtását. 

 

“A közmeghallgatáson számos kulcsszereplő mondta el észrevételeit, így biztos vagyok 

benne, hogy jó vita várható a jövő héten Strasbourgban” – zárta szavait Kósa. 

 

A közmeghallgatás jelentőségét mutatja, hogy azon felszólalt az Európai Ombudsman; az 

Európai Alapjogi Ügynökség (FRA) és az Európai Fogyatékosságügyi Fórum (EDF) 

igazgatója; valamint az ENSZ Emberi Jogi Főképviseletének (OHCHR) regionális vezetője. A 

felszólalók valamennyien sürgették, hogy az EU erőteljesebben lépjen fel a fogyatékossággal 

élő személyek érdekében. 

 
forrás: breuerpress.com 

 

 

 

Villámgyorsan összegyűlt 8000 font: Együtt játszhatnak 

 
Játszóteret álmodtak meg: amiben minden gyerek örömét lelheti, egészséges és 

mozgássérült kicsik is. A MagikMe csapatáról hírt adtunk pár hete: speciális libikókával 

egészítenék ki a játszótereket. 

 

Alig 16 nap alatt, számtalan támogatónak köszönhetően összegyűlt 8000 angol font, vagyis 3 

millió 200 ezer forint: megépülhet a libikóka prototípusa, nyárra pedig már az egyik fővárosi 

játszótéren próbálhatják ki a gyerekek. 

 

„A kampány 40 napig tartott volna, most, hogy megvan az összeg, tovább gyűjtünk – számol 

be Harsányi Eszter. – Van ugyanis még két tervezet a tarsolyunkban, a 8000 fonton felüli 

összeget ezekre a játékokra szánjuk.” 

 
forrás: vasarnapihirek 
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-HÍREK- 

 

 

Esély, egyenlőség 
 

Ezzel a címmel rendezett konferenciát a BME Kommunikációs Szakkollégiuma. Magas 

színvonalú előadásokat hallhattunk, nagyon kevés hallgatóval. Pedig a konferencia egyik célja 

éppen az volt, hogy a hallgatókat, fiatal értelmiségieket közelebb hozza a kisebbségi 

csoportokhoz, azok problémáihoz. A legelenyészőbb számban mégis ők képviseltették 

magukat. 

A konferencián négy témakör került napirendre: Társadalmi integráció, romakérdés, 

fogyatékkal élők problémái és lehetőségei, illetve peremvidéken élők helyzete. Az előadások 

érintették többek közt a melegek helyzetét, a fogvatartottak reintegrációs lehetőségeit, a 

hajléktalanok lakhatásának problémáját, a fogyatékos fiatalok esélyeit, a romák helyzetét, a 

női egyenjogúság kérdéseit, de kitértek a kisebbségi jogokra is. A sok különböző területről 

érkező előadó két dologban egyetértett.  

 

Egyrészt, hogy a mostanában létében fenyegetett kommunikációs szakirány nem is annyira 

felesleges, sőt. A legtöbben azt hangsúlyozták, hogy egy kisebbségnek a többségi 

társadalomba való integrálódásához elengedhetetlen a jó kommunikáció, és az azt segítő 

szakember. Nem nehéz belátni, hogy ebben a folyamatban kulcsszerepe van a pontos 

kommunikációnak, akár egy kisebb projekt szintjén is – független attól, melyik kisebbségi 

csoportról van szó.  

 

Erről beszélt mások mellett Deák Éva, a Parterns Hungary Alapítvány ügyvezető igazgatója, 

egy konkrét példán át bemutatva a kommunikáció fontosságát. A 2013-ban indult Romed-2 

program keretében hét településen (Bag, Gyulaj, Jászfényszaru, Nagyecsed, Nyírbátor, Pécs, 

Szeged) igyekeznek segíteni hátrányos helyzetű romák munkaerő-piaci integrációját. A 

sikeres együttműködés érdekében fontos egy asztalhoz ültetni a munkába bevonni kívánt 

romáktól kezdve a partnercég tulajdonosán és HR-sén keresztül a település képviselőiig 

bezárólag minden érintett felet. Ez a párbeszéd elengedhetetlen a projekt sikeréhez – viszont a 

legtöbb esetben éppen az elhanyagolt, megromlott kisebbség-többség viszony okozta sajátos 

nehézségek miatt ezt a munkát csak jól képzett külső kommunikátorok, mediátorok képesek 

elvégezni.  

 

A másik közös pont, amelyben egyetértés volt a konferencia előadói között, a pozitív jövőkép 

volt. A legtöbb résztvevő határozottan úgy értékelte, hogy bár lassan és nagyon apró 

lépésekkel, de haladunk; de legalábbis megvan a többségben az igény, hogy nyitottabbá, 

befogadóbbá váljon, hogy a különböző kisebbségi csoportok tagjai természetes szereplői 

legyenek a mindennapi életnek. Talán az egyetlen kivétel az "Esély" című műsor 

főszerkesztője, Weininger Gabriella volt: az ő pesszimizmusa, mint kifejtette, éppen abból 

következik, hogy a társadalom egyre kevésbbé tűnik nyitottnak a témával kapcsolatosan. 

Ennek egyik legszembetűnőbb példájaként említette, hogy az alapvetően társadalmi 

közeledésről és nyitottságról szóló, magas színvonalat képviselő „Akadálytalanul” című 



műsor alacsony nézettsége- és végső soron az érdeklődés hiánya miatt a közelmúltban 

megszűnt.  

 

Kiss Csaba, a Rehab Critical Mass ötletgazdája az előbújás fontosságáról tartott előadást. 

Arról beszélt, mindkét félnek le kell győznie a félelmeit, és lépéseket tennie a másik csoport 

irányába. Csaba fogyatékosságából kifolyólag elég nehezen érthetően beszél – az előadást, 

akárcsak a többi nyilvános szereplése esetében, mégis ő tartotta. A megértést társa, a Rehab 

Critical Mass szervezője, Altbäcker Zsuzsanna segítette, aki mintegy tolmácsolta Csaba 

mondandóját. Az egész jelenség, maga a gesztus, mintegy magába foglalja azt, amire Csaba 

fellépéseivel igyekszik felhívni a nyilvánosság figyelmét. A fogyatékkal élők integrációja 

szempontjából néhány területen érezhető változások indultak el. Ennek egyik kézzelfogható 

példája a Rehab Critical Mass, amelyet ősszel újra megrendeznek.  

 

Pozitív jelenségekről beszélt Csapó Beatrix esélyegyenlőségi szakember, több, megváltozott 

munkaképességűek munkapiacra való visszavezetését célzó projekt kidolgozója, illetve 

érzékenytő tréningek szakmai tervezője és vezetője. Szerinte szemléletváltás zajlik a 

fogyatékkal élők munkaintegrációjával kapcsolatban, a „félig üres, félig tele pohár” átmeneti 

állapotában van a fogyatékkal élők helyzete, de a változás megkérdőjelezhetetlenül elindult.  

 

Kiss Katalin, a Magyar Telekom HR-specialistája, a vállalat esélyegyenlőségi referense 

szerint a cél az, hogy sikk legyen a téma, és az legyen ciki, ha valaki kirekesztően viselkedik 

bármely kisebbségi csoport tagjával. Kiss nem állította, hogy ma már eljutottunk volna idáig, 

de szerinte a multinacionális vállalatok esetében is elindult valamiféle változás, és egyre több 

nagyvállalt keresi a megoldásokat, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

minél nagyobb mértékben vehessenek részt a vállalatok mindennapjaiban. A cégek esetében 

pedig a fejlesztések egyik szempontja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

ne szánalomból, vagy jobb esetben az esélyegyenlőség jegyében foglalkoztassák, hanem 

valós, értékteremtő munkát végezhessenek – az ehhez szükséges infrastruktúrát igyekeznek 

megteremteni a nagyobb cégek.  

 

A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.  

 

A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium konferenciája arra tett kísérletet, hogy 

minél átfogóbb képet adjon a magyarországi kisebbségi csoportok helyzetéről. A négy 

témakörből a romakérdéssel, a peremvidéken élők helyzetével, illetve a társadalmi 

integrációval foglalkozó szekció felszólalói semlegesen, vagy inkább pesszimistán látták a 

jövőt, míg a fogyatékkal élőkkel foglalkozó felszólalók, pozitív tapasztalataik okán, több 

optimizmussal néztek a jövőbe.  

 

A konferencia magas színvonalú volt, a szakterületükön kiemelkedő előadókkal. És egy 

fontos tanulság: a most különböző hátrányokat elszenvedő kisebbségi csoportokban óriási 

potenciál van – a többségi társadalomra is jó hatással lenne, ha hagyná azt felszabadulni. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 
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