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Nem lehet tettetni a szeretetet 

 
András autista. Magabiztosan kalauzol az intézmény folyosóján, miközben kis 

beszámolót hallhatunk tőle a Gondviselés Házáról. Gördülékeny kommunikációja, 

közvetlen stílusa csak azoknak meglepetés, akik nem tudják, milyen magas színvonalú 

szakmai munka folyik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat keszthelyi napközijének 

bensőséges közegében. Ám nem csak a fogyatékkal élők gondozása, fejlesztése tölti ki a 

szakemberek napjait: minden eredmény ellenére lényegében versenyt futnak az idővel, 

hogy előteremtsék a működésükhöz szükséges forrásokat. De meg sem fordul a fejükben 

feladni, előremenekülnek. 

Az autista András a máltaiak áldozatos munkája nélkül talán otthon gubbasztana, 

céltalanul tengetné napjait. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Gondviselés 

Háza Fogyatékosok Napközi Otthona 2008-ban nyitotta meg kapuit. Klaczné Tar Ibolya 

intézményvezető kapta a feladatot, hogy – megfogalmazása szerint – hozzon létre a 

semmiből valamit. 

 

– A városban akkoriban nem működött hasonló intézmény. Szerencsére az önkormányzat 

annyiban segített, hogy harminc évre egy forint bérleti díjért biztosított egy ingatlant a 

szeretetszolgálatnak ebben a korábban óvodaként használt épületben – idézi fel a kezdeteket 

az intézményvezető. A civil szervezet 46 millió forintért újította fel az ingatlant. 

 

Fontos szerepe van a hitnek 

 

A folyosó falán házi áldás, odébb egy nagy feszület függ. Megtudjuk, hogy több gondozott áll 

meg keresztet vetni vagy imádkozni előtte. Nagyné Varga Katalin terápiás munkatárs szerint a 

hit rendkívül fontos szerepet tölt be a gondozottak életében, és különleges hatással van rájuk. 

Az intézménybe egy héten egyszer hitoktató jár, aki az ismeretek átadása mellett ahhoz is 

hozzásegíti a napköziseket, hogy mélyebben átéljék hitüket. – Munkatársaim szívből teszik 

néha nem könnyű dolgukat a máltai jelmondat szellemében: „A hit védelme és a szegények 

szolgálata” – mondja Klaczné Tar Ibolya. 

 

A napköziben harmincöt 3–60 év közötti fogyatékkal élő tölti idejét reggeltől délutánig. Akad 

közöttük autista, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült és halmozottan 

sérült. A napköziben számos sors fut össze. Van, akinek szülei nem vettek tudomást arról, 

hogy gyermekük súlyos autista. Mindezt a gyerek sínylette meg. Egy másik családtól 

megtudjuk: súlyosan mozgás- és középsúlyos értelmi sérült gyermekük sokkal többet beszél, 

mint korábban. A szerető közegben rengeteget tanul. 

 

Csak betűtáblán képes kommunikálni 

 



Egy másik ellátott csak betűtáblán képes kommunikálni, mondják, jó a humora. Az utóbbi 

időben sokat fejlődött, bár mozogni csak segítséggel képes. Mások mellett őt is segítve a 

máltaiak támogató szolgálata két kisbuszt működtet. Az idejárók a konduktív terápiának és a 

gyógytornának köszönhetően szépen fejlődnek. 

 

Az épületben található tornaszoba, épp három fiatal gimnasztikázik óriáslabdákkal és 

buzogányokkal; úgynevezett snouzelen terápiás (vagyis valamennyi érzékszervet egyszerre 

stimuláló) szoba, amelybe pályázaton nyert pénzből vásároltak vízágyat. Egy fiatal fiú pihen 

rajta; nyugalma érdekében halk zene szól, a falakat díszítő elemek a Balaton hullámzását 

imitálják. A csoportszobában zenélnek, énekelnek, kollázst készítenek a napközisek. 

 

A számítógépes helyiségben két asztali gép mellett egy laptop segíti a napközis fiatalok 

fejlődését. A félmilliós költséget az OTP egyik pályázatán nyerték. A gépeken elsősorban 

fejlesztőprogramokat (matematika, nyelvek, zene, olvasás) futtatnak, de akad olyan autista is, 

aki napi politikai híreket olvas az interneten. 

 

Szemmel irányítható számítógép 

 

Két fejlesztés egészen elképesztő: az egyik a szemmel irányítható egér, a fejegér. Egy 

monitorba épített kamera beolvassa az asztalhoz ülő arcvonásait, majd ezt követően figyelve a 

felhasználó mimikáját, szemének mozgását működteti a gépet. Azaz: amerre néz a 

felhasználó, arra mozgatja a képernyőn a kurzort, ha pedig pislog, azt kattintásként értelmezi 

a gép. Egy másik, a helyi máltaiak által készített eszköz egy baseballsapkára erősített pálca, 

amely az izomsorvadásban szenvedő, a kezét nem, de a fejét mozgatni képes beteget segíti, 

aki a pálca segítségével tudja működtetni a billentyűzetet. 

 

A házzal szemközt található a présház, ahol nevével ellentétben nem bort készítenek, hanem a 

város közintézményeinek, illetve magánszemélyek PET-palack hulladékát préselik a 

napközibe járók, olykor még a kerekes székesek is. A bérleti díj kifizetése után fennmaradó 

összeget kirándulásra fordítja az intézet. Mások munkaterápián gyakorolják a mosodai 

vasalást, hajtogatást. A máltaiak ugyanis megvették a szomszéd épületet, amelyben 66 millió 

forintos pályázati forrás segítségével mosodát alakítanak ki, itt hamarosan autisták és 

megváltozott munkaképességűek fognak dolgozni. 

 

Gondok és Gondviselés 

 

És itt kezdődnek egyben a problémák is. A törvényváltozás ugyanis nem segíti terveiket. Míg 

korábban az akkreditált munkahelyeken is dolgozhattak fogyatékkal élők, most, ha valahol 

négy órában foglalkoztatják őket, akkor az ellátó intézmény csak a normatíva negyven 

százalékát kaphatja meg. Ám ez csak egy a számos nehézség közül. Bár a munkatársak úgy 

vélik, a Gondviselés mindent elrendez körülöttük, azért Kerczáné Goór Katalin gazdasági 

ügyintézőtől megtudjuk: ahhoz, hogy céljukat elérjék, vagyis hogy a legjobb életminőséghez 

segítsék hozzá a fiatalokat, bizony küzdeniük kell. A máltaiak fenntartóként a gondozottak 

után kevesebb mint ötszázezer forint állami normatívát kapnak évente; a civil szervezet 

hozzájut még kiegészítő állami támogatáshoz is, amelynek egy része ugyancsak Keszthelyre 

kerül. 

 

Ugyanakkor egy főre nagyjából 34 ezer forintot fedez az állam, miközben az intézmény 

önköltsége ennek közel a duplája. A hiányzó évi többmilliós összeg előteremtéséhez más 

csatornákon keresztül igyekszenek forrást bevonni. 



 

Van aki péksüteménnyel támogat 

 

Elfogadnak adományokat (a pénzbeli mellett akad, aki péksüteménnyel, más szikvízzel 

támogatja a Gondviselés Házát), illetve advent idején az Adni öröm akció keretében tartós 

élelmiszer felajánlásokat. Emellett rendszeresen pályáznak. 

 

– A csodára már képesek vagyunk, a lehetetlenre még várni kell kicsit – összegez a gazdasági 

ügyintéző, ám minden idegszálukkal erre törekednek, mert mint az igazgató asszony 

fogalmaz: akik most vannak náluk, azoknak most van szükségük a magas színvonalú 

szolgáltatásra. Korlátaikat ugyanakkor elérték: a főállású munkatársak mellett négy 

közfoglalkoztatott segíti a munkájukat, s tudnának többet is alkalmazni, ám a színvonalas, 

tartalmas munkából nem engednek, szükségük van a kvalifikált szakemberekre. Nem lehet 

tettetni a szeretetet, az ellátottak azonnal megérzik. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

Fidesz: több lesz a fogyatékkal élők támogatása 
 

Tapolczai Gergely (Fidesz) szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a fogyaté-

kos és megváltozott munkaképességű emberek támogatására elkülönített összeg a 2015-

öshöz képest mintegy 5,2 milliárd forinttal több. 

 

A pozitív változások között említette, hogy ötmilliárddal emelkedik a megváltozott munkaké-

pességűket foglalkoztató cégek támogatása. Hozzátette: 1,5 milliárd forinttal lesz több a szo-

ciális, nem állami humánszolgáltatók támogatása, nő a Nemzeti Rehabilitációs Hivatal támo-

gatása 354 millió forinttal, ezáltal a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatók több 

összegre pályázhatnak. Új sor a költségvetésben - folytatta - a megváltozott munkaképességű 

emberek munkaerő-piaci integrációját segítő program 180 millió forintja. 

 

A kormánypárti politikus közölte, hogy módosító javaslatokat nyújt be, hogy több támogatás 

visszakerüljön a 2014-es szintre, például az érdekvédelmi szervezetek támogatása. 

 
forrás:  webradio.hu 

 

 

 

190 millióra pályázhatnak autistákat segítő szervezetek 

 
Az autistákat, illetve a fogyatékossággal élőket ellátó, civil fenntartású intézmények 190 

millió forintra pályázhatnak - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

(Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Czibere 

Károly hangsúlyozta: az előző évhez képest módosították a pályázati kiírást. 

 

Az idén kifejezetten azokra a civilek által működtetett és fenntartott kisebb szervezetekre és 

intézményekre összpontosítanak, amelyeknek - szemben az állami, önkormányzati és egyházi 

intézményekkel - nincsenek többletbevételi lehetőségeik. Ebbe a körbe tartoznak például a 8-



10-12 fős lakóotthonok, valamint az úgynevezett támogatott lakhatás, vagyis a 2-4-6 fős 

albérletek - emelte ki az államtitkár. 

 

A 190 milliós keretösszeg két részre oszlik. Pályázhatnak egyrészt az autistákat gondozó 

lakóotthonok és napközik, másrészt a fogyatékossággal élőket ellátó szervezetek. 

 

A pályázatokat 2015. június 12-ig várják a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján. A nyertesek július 1-jétől használhatják fel a pályázati 

forrást. 

 

Czibere Károly beszélt arról is, hogy a 2016-os költségvetési javaslat szerint 1,2 milliárd 

forinttal emelnék a támogató szolgáltatásokra - a fogyatékossággal élők szállítására, otthoni 

gondozására - szánt összeget. 

 

Az államtitkár hangsúlyozta, a támogató szolgáltatások azért különösen fontosak, mert segítik 

az úgynevezett kitagolási programot, amelynek célja, hogy a fogyatékossággal élő emberek 

kisebb közösségekben - a szükséges szakmai segítséggel - önálló életet kezdhessenek. 

 

Közölte: további ötmilliárd forinttal emelnék jövőre a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának támogatását. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület közleménye 

 
A Lépéselőny Közhasznú Egyesület az Új Széchenyi Terv keretében sikeresen 

megvalósította "Visszatérés – Rehabilitációs munkaerő-piaci szolgáltatás beindítása" 

című projektjét. A TÁMOP 5.3.8.A3-12/1-2012-0015 számú program célja fogyatékos és 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítése munkaerő-piaci 

szolgáltatásokkal. 

 

    Az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

megvalósult projekt célcsoportja a Hajdú-Bihar megyében élő, megváltozott munkaképességű 

álláskeresők. Az aktív korú személyek munkaerő-piaci re-integrációja a létbiztonság és 

családi egzisztencia megteremtéséhez nélkülözhetetlen. Ezeket kívánjuk erősíteni munkába 

való visszatérést segítő programokkal, tanácsadásokkal és különféle munkaerő-piaci 

szolgáltatásokkal. Ahhoz, hogy a piac minden szereplője kivegye a részét a folyamatból, a 

program vállalta egy regionális rehabilitációs kerekasztal létrehozását és ehhez kapcsolódóan 

szakmai kiadványok megjelenését. A projekt eddig 350 fő álláskereső számára nyújtott 

segítséget – az eredetileg tervezett 200 főt jelentősen túlteljesítve, három hónapon túli 

foglalkoztatást több mint 45 fő esetében sikerült elérni, illetve védett foglalkoztatók által 

foglalkoztatottak tranzitálását is felvállaltuk. A munkáltatókkal történő együttműködés során 

65 új munkakör felmérését végeztük el. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 

támogatás összege: 57,63 millió Ft. A kivitelezés ideje: 2013. július 1. - 2015. június 30. 

 

Kiadó: Lépéselőny Közhasznú Egyesület 

 
forrás: os.mti.hu 

 



 

Folyamatos a szakmai feladatellátás a kormányhivatalokban 

 
Az április 1-jén felállt új, racionalizált kormányhivatali rendszer kezdeti tapasztalatai 

biztatóak, az ellátásokat zökkenőmentesen biztosították az integrált szervezeti egységek. 

A Rádió Orienten Csíkos Zoltán kiemelte, jelenleg a szakkérdések összehangolása, 

valamint a megfelelő eljárási rend kidolgozása és implementálása zajlik. A 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály vezetője kiemelte,hangsúlyozta, az 

alapfeladatok folyamatos ellátása mellett halad az új együttműködési típusok kialakítása 

és összehangolása. 

 

A közigazgatási átalakítások döntő zöme a bürokrácia csökkentését célozza. Az igazgatási 

szolgáltatás fókusza a hozzáférhetőség, az azonos színvonalú, ügyfélbarát ügyintézés és az 

integrált feladatellátás. A Rádió Orienten Csíkos Zoltán elmondta, a 2011-es év jelentette a 

szervezeti és szemléleti nagy áttörést. Az átszervezéseknek köszönhetően takarékos a 

működés, illetve megszűnnek a párhuzamosságok. A főosztályvezető hozzátette, gyorsabb és 

átláthatóbb az ügyintézés, nőtt az állampolgárok államba vetett bizalma.  

 

„Az ügyfélközpontúság, a partnerség megjelenése és a munkatársak elkötelezettsége jó alapot 

ad a jövőbeni irányokhoz” – Csíkos Zoltán kiemelte, a továbbfejlesztés iránya a 

költséghatékony üzemeltetés, az elektronikus informatikai rendszer bővítése, a papírmentes 

iroda létrehozása, a szervezet átláthatóságának erősítése, valamint a koordináltabb működés. 

A főosztályvezető hozzátette, a proaktivitás és a problémamegoldó gondolkodás jegyében 

folyamatosak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal tájékoztatói és fórumai. „A 

hivatal hangsúlyosan jelen van a társadalmi életben, emellett a szervezeti kultúra 

továbbépítésén és elmélyítésén dolgozik.”  

 

A 2015. április 1-jei külső és belső integráció hatására új feladatok és hatáskörök kerültek a 

kormányhivatalokhoz, emellett átláthatóbbá és letisztultabbá vált a szervezeti egységek 

rendszere. A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály vezetője elmondta, a 

megyei törzshivatal 9 főosztályából és 15 szakigazgatási szervéből 11 főosztály lett. Csíkos 

Zoltán hangsúlyozta, a vezetői szintek számának racionalizálása nem járt 

létszámcsökkentéssel. „Fő célunk közelebb kerülni az állampolgárokhoz, erősíteni a 

versenyképességet és a szolgáltatás színvonalát” – a főosztályvezető kiemelte, folyamatosan 

egyeztetnek a helyi vállalatokkal, továbbá gyorsabb és egyszerűbb a döntéshozatal.  

 

Az integrációt követően a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály több 

feladatcsoportot foglal magába: az egészség- és nyugdíjbiztosítás mellett a rehabilitációs 

feladatokat, a baleseti és megtérítési orvosi szakellenőrzést, illetve a családtámogatást fogja 

össze. „Áprilisban 6000 felett volt a személyes, míg 5800 körül a telefonos megkeresések 

száma. Az elmúlt hónapban több mint 36 ezres volt az ügyiratforgalom” – Csíkos Zoltán 

példaként a fogyatékosságtámogatást, a családi pótlékot, az anyasági támogatást, a 

nagycsaládosok gázár-támogatási ügyeit, a baleseti megtérítési eljárást, a táppénzutalást, a 

nyugellátások megállapítását, illetve a megváltozott munkaképességű állampolgárok ellátását 

emelte ki. példaként.  

 

Az új rendszer kezdeti tapasztalatai biztatóak, az ellátásokat zökkenőmentesen biztosították a 

kormányhivatal szervezeti egységei. A főosztályvezető kiemelte, jelenleg zajlik a 

szakkérdések összehangolása, valamint a megfelelő eljárási rend kidolgozása és 



implementálása. „Az alapfeladatok folyamatos ellátása mellett halad az új együttműködési 

típusok kialakítása és összehangolása, a bürokrácia további csökkentése.” 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

Így évekig nem lesz nyugdíjemelés Magyarországon 

 
A kormány 2019-ig tartó 5 éves kitekintéséből megtudjuk, mik az államháztartás 

várható számai. A kabinet orvosolni próbálja azt a problémát, hogy jelenleg többe kerül 

a nyugdíjrendszer és az egészségügy, mint amennyit erre a célokra járulékokból beszed 

az állam, ráadásul úgy, hogy igen magas a járulékok szintje. Ennek azonban ára van. 

 

A probléma több okból adódik: magas a munkaadói és munkavállalói járulék, de mégis kevés 

az ebből befolyó összeg, mert viszonylag alacsony a foglalkoztatottság más EU országokkal 

összevetve. A kiadási oldalt pedig az nyomasztja, hogy viszonylag sokan részesülnek 

különféle szociális ellátásokban. A nyugdíjasok számát a rokkant nyugdíj és az előrehozott 

nyugdíj visszaszorítása, valamint a fokozatos nyugdíjkorhatár emelés tartaná az aktívak 

számához képest elfogadható szinten, de ezt a kormány a nők 40 év utáni korai 

nyugdíjazásával erősen felborította. 

Egyensúly 

 

Így most ismét sok a nyugdíjas, egyensúlyt pedig két módon lehetne tartani: járulékemeléssel 

vagy a nyugdíjak értékének csökkentésével. A kormány helyzetét könnyíti, hogy a várható 

gazdasági növekedés miatt a kettő kombinációját úgy valósíthatja meg, hogy egyik oldala se 

legyen feltűnő. 

 

A várt bruttó bérnövekedés ugyanis 4 százalék körüli lesz évente, így a befolyó járulék is 

ennyivel nő, feltéve, hogy sem a járulék mértéke, sem az aktív járulékfizetők száma nem 

változik jelentősen. A nyugdíjak emelése viszont csak az inflációnak megfelelő lesz (ami idén 

és jövőre várhatóan csak 1-2 százalék körüli, és utána sem várnak sokkal magasabbat), ami 

azt jelenti, hogy évente 2 és fél százalék körüli mértékben nő az extrán rendelkezésre álló 

összeg, ha nem nő a nyugdíjasok száma. Az viszont nőni fog a 40 éves munkaviszony utáni 

kedvezmény miatt, de nem akkora mértékben, ami ezt az összeget felemésztené. 

 

A többlet 

 

Kérdés akkor, hogy hová kerül ez a többlet összeg? A választ akkor kapjuk meg, ha 

megnézzük az egészségügyre fordított kiadásokat is, valamint az ott befolyó járulékokat. A 

konkrét számokból az látszik, hogy a nyugdíjkasszába nem folyik be a fent számolt 

növekmény, hanem az egészségügynél jelenik meg. Ez úgy lehetséges, hogy a kormány nem 

különíti el teljesen a nyugdíj-, ill. egészségügyi járulékot, hanem a kettő közt van egy nagy 

közös halmaz, melyet a munkaadók fizetnek a munkavállalók után: ez a szociális adó. Ebből 

tetszés szerint csoportosít az állam ahhoz a szegmenshez, ahol szükség van rá. 

 

És pontosan ez az, ami történik: a növekvő járulékbevételekből egyre nagyobb arányban 

irányítanak az egészségügybe, így ott fokozatosan megszűnik a hiány, és a költségvetésnek 

nem kell kiegészítést befizetnie. Ez kétségkívül az államháztartás szintjén egészséges dolog, 

hisz a rendszer hosszútávon csak úgy működhet, hogy a nyugdíjra és egészségügyre beszedett 



járulék teljes mértékben fedezi ezeket a kiadásokat (miután mindkét ág csak folyó 

bevételekből finanszírozható, nincsenek felhalmozott alapok). 

 

Reálértékben stagnálás 

 

Ennek viszont az a következménye, hogy a nyugdíjak nem tudnak reálértékben emelkedni 

akkor sem, amikor az aktívak reáljövedelmei emelkednek. Ugyanakkor az egészségügyre sem 

jut lényegesen nagyobb összeg, hisz ez a folyamat még mindig csak az egyensúly 

helyreállításához elegendő. 

 

Érdemi, vagyis reálértékben vett emelkedésre elvileg az ezt követő, 2020 utáni időszakban 

kerülhetne sor, feltéve hogy a gazdasági növekedés és így a reálbér-növekedés folytatódik. De 

még ekkor is két probléma adódik: egyrészt kérdés, hogy ekkor megáll-e a nyugdíjasok 

számának emelkedése, másrészt valamikor muszáj lesz csökkenteni a munkát terhelő 

járulékokat, hisz azok a gazdaság fejlődését már most is akadályozzák. 

 

A teljes munkaerőköltség jelenleg a nettó bér 196 százaléka. Régiónkban ez 170 százalék 

körül alakul, ezért egy idő után a százalékos adó, és járulékcsökkenés elkerülhetetlen. Így 

viszont valószínű, hogy belátható időn belül nem lesz reálértékben növekedés a nyugdíjakban, 

bár a várható demográfiai folyamatokat figyelembe véve az is valamennyire eredménynek 

tekinthető, hogy legalább reálértéküket megőrzik az ellátások. 

 
forrás: privatbankar.hu 

 

 

Idén is több ezer fogyatékkal élőt üdültetnek a MÁRIS-tanyán 

 
Ismét benépesült a MÁRIS Holland-Magyar Gyorssegítő Szolgálat tanyája. Az idén már 

22. akalommal fogadja vendégeit a harkakötöny-zsanai határban lévő üdülőtanya. 

 
A hivatalos megnyitót holnap tartják, amikor első vendégekként azokat az önkéntes segítőket 

fogadják, akik egész évben, rendszeresen segítik a szeretetszolgálat munkáját. Ott lesznek a 

kaskantyúiak, a kelebiai őskeresztények, valamint a halasi, kiskunmajsai és a keceli segítők is. 

– Hálával tartozunk egy kelebiai támogatónknak, aki száz darab felpucolt kacsát 

adományozott részünkre, valamint egyik kedves tanyaszomszédunknak, aki egy négyszáz 

kilós sertést adott. Mindent az idelátogató gondozottak étkeztetésére használjuk – tájékoztatott 

Tóth Györgyné Erzsike, a szolgálat elnökasszonya. Mint megtudtuk: az idei szezonban 

kétezer patronáltat fogadnak, akik az ország legtávolabbi vidékeiről érkeznek. 

 
Jelenleg 120 intézményt, kizárólag gyermekotthonokat, szociális intézeteket, családsegítő 

központokat támogatnak, teljesen saját forrásból. 

– Aki belép a tanya kapuján, egy másik világban érzi magát. Van itt körhinta, kisvonat, 

gokartpálya, rengeteg plüssállat. Az idén is több új játékkal bővítettük a mesevárost és a 

szabadidőparkunkat. Akik idejönnek, többnyire elhagyatottak, magányosak. A fogyatékos 

felnőttek, fiatalok egész nyáron azt várják, hogy jöhessenek hozzánk nyaralni. Volt itt már 

olyan ember is, aki előtte 40 évig nem volt kint az otthon falai közül. Amikor kihoztuk, azt 

mondta: most érzem, hogy én is ember vagyok – idézte fel Erzsike néni, aki azt is elmondta, 

bár az egészsége nem a legjobb, a szíve gyengélkedik, de itt van már egy hónapja, és dolgozik 



a sikeres szezonnyitás érdekében. Mint mondta: őt az élteti, hogy adhat és boldog arcokat 

láthat. 

 
forrás: baon.hu 

 

 

Zárva van az arany budi, csak ti buktatok rajta 

 
Az elmúlt hónapokban számos cikket szenteltünk a magyar parasportolók helyzetének, 

annak, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük a mindennapokban. És most már 

a saját érdekvédelmi szervezetük felől is. 

A paralimpikonok összeszorított fogakkal küzdenek minden újabb sikerért, de van, 

hogyelismerést sem kapnak, olykor a versenyeiket sem tudják fizetni, sőt, többen 

éheznek, és csak az edzőtáborokban jutnak rendes ételhez. 

Ezeknek a nyomorúságos helyzetben lévő, küszködő parasportolóknak a hátára Gömöri 

Zsolt elnök egy különleges budit épített magának, mégpedig aranyból. 

 

Erről az aranybudiról lesz szó a következőkben. 

 

A most csúcsosodó botrány, ami a bizottság működését kíséri, igazából már tavalyelőtt 

elkezdődött, amikor kiderült, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak (MPB) nincs pénze arra, 

hogy a 2014-es szocsi téli olimpiára kiutaztassa a parasportolókat. De előtte történt az is, hogy 

Deutsch Tamás MOB-alelnök ötletére az MPB hárommillió forinttal megtámogatta Gömöri 

házának végtörlesztését.  

 

Ebből is látszik, hogy Gömöri Zsolt jól él, és pontosan látja a kerekes székes, illetve 

fogyatékos sportolók szükségleteit, és azonnal cselekszik. Sőt, sportvezetőként jogosnak 

tartja, hogy olyanért is tízmilliós jutalmakat vegyen fel, amit nem ő ért el, hanem az említett, 

nyomorúságos helyzetben lévő parasportolók. A londoni olimpia után például 17,5 millió 

forint körüli összeget. Ő ezt köszöni, és számol. 

Gömöri, aki közel tíz éve vezeti az MPB-t, amint arra az elmúlt napokban többen is felhívták 

a figyelmet, paralimpiai elnökként a rendszeres havi fizetése mellé költségtérítést, 

benzinkeretet és ki tudja, milyen juttatásokat zsebel még be, holott normálisan működő 

rendszerben ezt a posztot szimbolikus összegért, de leginkább társadalmi munkában, ingyen 

végzik. 

 

Abból a szempontból persze érthető, hogy ezt a pénzt ő jogosnak tartja, ha belegondolunk, 

hogy Gömörinek csak azután jutott eszébe a lakása végtörlesztésére felvett támogatást 

visszafizetni az MPB-nek, hogy kirobbant a botrány.  Egészen addig teljesen természetesnek 

gondolta, hogy a sajátjaként bánhat a parasportolók pénzével és életével, és akkor sem érzett 

szégyent, amikor a saját cégével szerződött le, vagy amikor megcsapolta a szponzorpénzeket, 

arra pedig már nincsenek is szavak, hogy amikor a saját privát cégét kár érte, mert az MPB-

nek kikölcsönzött autóját ellopták, a paralimpiai bizottság pénzéből kárpótolta magát. 

Ez a mostani paralimpiai bizottság esszenciája: ha valaki rosszul jár, az semmiképpen se az 

elnök legyen. 

 

Ezt kapjátok be 

 

http://dex.hu/x?index_velemeny_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fsport%2Fparasport%2F2015%2F03%2F09%2Fparalimpikon_keves_tamogatas_gerevich_osztondij_ehezes_jutalom_mpb%2F
http://dex.hu/x?index_velemeny_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fsport%2Fparasport%2F2015%2F03%2F13%2Ffogadalmat_tettek_a_teli_siketlimpiara_utazo_magyar_versenyzok%2F
http://dex.hu/x?index_velemeny_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fsport%2Fparasport%2F2015%2F05%2F14%2Fparalimpikonok_tiltakozas_mpb%2F
http://dex.hu/x?index_velemeny_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fsport%2Fparasport%2F2015%2F05%2F14%2Fparalimpikonok_tiltakozas_mpb%2F
http://dex.hu/x?index_velemeny_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fsport%2Fparasport%2F2014%2F09%2F20%2Fa_parakerekparban_is_mindenki_lehajtott_fejjel_nyomja%2F
http://dex.hu/x?index_velemeny_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fsport%2Fparasport%2F2014%2F03%2F12%2Fnincs_magyar_paralimpikon_szocsiban%2F
http://dex.hu/x?index_velemeny_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fsport%2F2014%2F03%2F06%2Figy_szorja_a_penzt_a_magyar_ha_siker_van%2F
http://dex.hu/x?index_velemeny_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fsport%2F2014%2F03%2F06%2Figy_szorja_a_penzt_a_magyar_ha_siker_van%2F


Gömöri kedden nyilvánosság elé állt, de a tisztázás helyett vezetőként és emberként is 

megbukott. Egy rossz érzésű, mindenkit sértő monológ után felpattant, és faképnél hagyta 

paparasportolókat, valamint a sajtót, a nyilvánosságot.  

Amit lehet, azt megértettünk ebből a történetből, és azt is látjuk, hogy egy hiteltelenné váló 

embernek ma még csak kiskapura sincs szükség. Észrevehetjük ebben a magatartásban 

Kubatov Gábor rafinált válaszát is az adatvédelmi biztos azon kérdésére, hogy léteznek-e 

gimnazista korú fideszes kampánycsapatok: nem léteznek. 

És ha ez hazugság is, ügy akkor sincs.  

A paralimpiai elnök szerint sincs ügy, csak politikai összeesküvés, mert ő nem lát sérült és 

nem sérült embereket, ő csak pozíciót és pozícióharcot lát, mindenki más lényegtelen. 

Idekívánkozik, hogy Gömöri útját jelenleg az a Deutsch Tamás MOB-alelnök, fideszes 

politikus egyengeti, aki kitalálta, hogy Gömöri saját házának végtörlesztését vissza nem 

térítendő, a parasportolókat megillető pénzből fizessék ki. Hogy ez a fegyverbarátság azt is 

jelenti-e, hogy cserébe Gömöri Deutschot támogatja a MOB-nál, ahová a parasportolók ügyei 

tartoznak, a nagybetűs rejtély.  

 

Ők ketten, pontosabban hárman erkölcsileg ugyanazon a tripen vannak, ahol semmi nem 

számít. Ott állnak az aranyból felépített budi körül szorosan összezárva. 

 
forrás: index.hu 

 

 

Senki nem szavazott az ingyenes gyerekétkeztetés ellen 

 
A parlament 167 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el az ingyenes bölcsődei és 

óvodai étkeztetés kiterjesztését. 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása megalapozza 

a szükséges forrásokat az idei és a következő évek központi költségvetésében. 

 

Szeptember 1-jétől ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a három- vagy többgyermekes 

családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint azok a 

családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 

százalékát, jelenleg 89 408 forintot. A tehetősebb, háromnál kevesebb egészséges gyermeket 

nevelő szülőknek továbbra is kell térítési díjat fizetni az étkezésért. 

 

A jogosultság megállapítása önbevalláson alapul, a szülői jövedelemnyilatkozatban 

foglaltakat nem vizsgálja sem az intézmény, sem a települési önkormányzat jegyzője. 

 

A gyermekétkeztetésre szánt forrás idén 10 százalékkal, 53-ról 58 milliárd forintra 

emelkedett, az elmúlt öt évben pedig több mint duplájára nőtt. Czibere Károly szociális 

ügyekért felelős államtitkár korábbi összegzése szerint jelenleg 92 ezer gyermeknek jár a 

díjmentes étkeztetés, a változás életbe lépése után pedig további több mint 177 ezer 

gyermeket érint majd, ami több mint háromszoros növekedés. 

 

Az Országgyűlés döntött arról is, hogy a gyermek és ifjúsági alapprogram éves keretösszege - 

a nyílt és meghívásos pályázati úton túl - egyedi támogatási formákban is elérhető lesz. Ezt 

111 igen és 29 nem szavazattal, 28 tartózkodás mellett fogadták el. Az előirányzatból egyebek 

http://dex.hu/x?index_velemeny_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2015%2F05%2F24%2Fkubatov_gabor_cafolja_kubatov_gabort%2F


mellett fiatalok programjait, szervezeteit támogatják és a fiatalokat segítő szakembereket 

fejlesztik. 

 

Emellett hatályon kívül helyezték a közigazgatási szervezeti átalakulás következtében a 

megszűnt Mobilitás Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodákra vonatkozó passzusokat. 

 
forrás: hir24.hu 

 

 

 

WildBoars Kerekesszékes Rögbi Egyesület közleménye (2. rész) 

 
A Wildboars Kerekesszékes Rögbi Egyesület reagálása a 2015. május 26-án 10:00-kor 

Magyar Paralimpiai Bizottság által kiadott sajtóközleményre. 

 
    Az indulást a Magyar Rögbi Szövetség (MRGSZ) teljes vállszélességében támogatta, a 

nevezési díj felét a válogatott és az MRGSZ előteremtette, melyhez az MPB-nek 1 500 000 

Ft-ot kellet volna biztosítani. 

2010-óta edzéseinket az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) tornatermében 

tartjuk, 2010 és 2013 között az OORI térítésmentesen biztosította a tornatermet edzéseinkhez, 

ezzel is támogatva a sport fejlődését, 2014-től fizet az MPB az OORI-nak a tornaterem 

bérletért. Nem csak a rögbi számára. A tornaterem bérlését nem kérte sem a rögbi válogatott, 

sem az OORI, jelenleg 2015 január 1-óta nincs élő bérleti szerződés az MPB és az OORI 

között, a rögbi válogatott mégis ott edzhet az OORI támogatásának köszönhetően. 

Hazug állítás hogy az MPB bármilyen eszközzel támogatná a magyar rögbi válogatottat, 

hazug állítás miszerint az MPB a hazai versenyeket támogatta. 2013 óta 3 hazai versenyt 

rendeztünk, amit csak az MRGSZ támogatott. 

2012 óta vagyunk tagjai az MPB-nek, 2013-ban 200 000 Ft, 2014-ben 500 000 Ft támogatás 

érkezett az MPB-től. 

Utolsó fontos megjegyzés: szeretnénk, ha Gömöri Zsolt, MPB elnök megtanulná a sportágunk 

nevét, amely nem ülőrögbi, hanem kerekesszékes rögbi.  

      

    Kiadó: WildBoars Kerekesszékes Rögbi Egyesület 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

 

A Codie az idei legígéretesebb magyar innováció 

 
Tizenhét, nemzetközi szintű magyar infokommunikációs fejlesztést mutattak be a 

hetedik Magyar Innovációs TechShow-n, melyek közül a szakmai zsűri a játékos 

programozást tanító Codie-t választotta 2015 legígéretesebb magyar innovációjának. A 

közönség szerint a világ első, kerekesszékesek számára készült Route4U útvonaltervező 

volt a legjobb ötlet. 

 

A HITS Magyarország legnagyobb tradíciókkal bíró IT vállalkozói eseménye, az idei, hetedik 

kiállítás pedig még az előző évek színvonalát is meg tudta haladni. A kiállítók a rendezvényen 



pár perces rövid előadáson mutatták meg fejlesztéseiket, amelyek közül tényleg nagyon nehéz 

kiemelni a legjobbakat. A rendezvényen látottak alapján hatalmas potenciál rejlik a hazai 

fejlesztőkben, nem csak nagyvállalatoknál, de néhány fős csapatokban is - a prezentációk 

minősége, az ötletek kidolgozottsága és átgondoltsága pedig jól mutatta, nem vagyunk 

jelentős lemaradásban (legalábbis ötletekben biztosan nem). 

 
A rendezvény keretén belül 17 fejlesztőcsapat mutatta be szolgáltatását vagy termékét egy-

egy prototípussal, változatos területekről: a versenyen indulhattak a különböző 

mobiltechnológiák, 3D nyomtatás, biotechnológia, okos hálózatok, az online biztonság, 

pénzügyi és nagyvállalati üzleti folyamatok, big data, valamint az M2M kommunikáció 

területével foglalkozó IT vállalkozások és fejlesztőcsapatok is. Különösen jó látni, hogy a 

fejlesztők egyre szélesebb látókörrel rendelkeznek, több projekt célozta például a 

mezőgazdaság reformját is. 

 

Ők nyertek 

 

A közönség szerint a Route4U csapata hozta a legérdekesebb ötletet, akik a világ első 

kerekesszékes útvonaltervezőjét mutatták be. Az útvonaltervező egy ingyenes, androidra 

letölthető alkalmazás, amely egy hozzátartozó weboldal segítségével segíti a kerekesszékesek 

mindennapi közlekedését. Az app a telefonban található érzékelők segítségével térképezi fel 

az útminőséget, járdaszegélyeket és lejtőket, majd azokból olyan akadálymentes útvonalat 

készít, amely biztonságos közlekedést tesz lehetővé a mozgáskorlátozottak számára. 

 

A legjobb előadásért járó díjat egyik kedvencünk, a Xeropan nevű app fejlesztői csapata 

kapta, akik interaktív, angol nyelvoktató mobilapplikációjukat mutatták be a rendezvényen. 

Az alkalmazás célja, hogy izgalmas videókkal, hanganyagokkal, nyelvtani magyarázatokkal 

és tesztekkel segítse a nyelvtanulást különböző, mai fiatalok számára is érdekes témakörök 

feldolgozásával. Ilyent már láttunk néhányat, a Xeropan viszont két ponton is újítani tudott: 

egyrészt a példaszövegek sokkal közelebb állnak a való világhoz mint a versenytársaknál (így 

azonnal használható tudást kap a felhasználó). Ennél is nagyobb áttörés lehet, hogy a 

fejlesztők nagyon nagy hangsúlyt fektettek a motivációra, amely messze túlmutat az egyszerű 

gamifikáción (badge-k és pontszámok osztogatásán), a felhasználót pedig igyekszik előre 

felkészíteni a várható bukkanókra, így meg tudja őrizni a nyelvtanulás legfontosabb 

erőforrását, az akaraterőt. 

 
Az idei év legígéretesebb magyar vállalkozása mind közül a Codie lett, mely nem meglepő - a 

játékos programozás-oktató platform (robot+app) világszerte nagyon pozitív visszhangot 

keltett, a sorozatgyártás beindításához szükséges 70.000 dollár helyett pedig 80.000 dollárt 

szerzett közösségi finanszírozással IndieGogón. 

 

Az okostelefonról vezérelhető, programozható lánctalpas robot elsősorban a gyerekeket 

célozza, akiknek a programozás alapjait tanítja: az app lépcsőzetesen vezeti át a felhasználót a 

különböző programozási paradigmákon, és a változatos feladatok teljesítésével egyre 

komplexebb lehetőségeket kínál. A 2013-ban startolt Codie-t eleinte a Startup Sauna 

akcelerátor karolta fel, illetve többek között a Microsoft Imagine Cup versenyének országos 

döntőjébe is bejutottak. 

 
forrás: hwsw.hu 

 

 



Magyar Paralimpiai Bizottság: lemondott az fb 

 
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) felügyelő bizottsága mindent rendben talált a 

nyilvánosságban megjelent ügyekkel kapcsolatban, majd közölte lemondását. 

  

Az MPB csütörtöki tájékoztatása szerint az fb öt vizsgálatot folytatott le, és Gömöri Zsolt 

elnöknek a 2012-es paralimpia után kifizetett 17,5 millió forintos állami jutalom körülményei, 

a Balaton Reál Kft. és az MPB között létrejött szerződés szerinti gépjármű kártérítés ügye, a 

mexikói sportszakmai látogatás, a munkavállalók részére folyósított lakáscélú munkáltatói 

támogatások körülményei és a Coca-Cola cég által nyújtott támogatás felhasználása kapcsán 

az MPB működését rendben találta. 

 

A testület az MPB elnökségéhez hasonlóan rendkívüli közgyűlés összehívását javasolta, erre 

június 19-én kerül sor. 

 

A felügyelő bizottság arról tájékoztatta az MPB-t, hogy tagjai kedden lemondtak 

tisztségükről. Az MPB elnöksége jövő csütörtöki ülésén tárgyalja az fb rendkívüli 

célvizsgálatáról szóló jelentést. 

 

Gömöri Zsolt kedden tételesen cáfolta a sajtóban ellene felhozott 15 vádpontot, és közölte: a 

hecckampánnyal kapcsolatos dokumentumokat elküldik a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 

elnökének, és a sportállamtitkárság vezetésének is. Az MPB elnöksége felkérte az etikai és 

jogi bizottságot az ügy kivizsgálására, a jogszabálysértések gyanúja miatt pedig a 

rendőrséghez és az ügyészséghez fordul. 

 

A sportvezető többek között cáfolta az egymillió forintot meghaladó fizetéséről, a több 

százezres üzemanyag-térítéséről, a végtörlesztésének forrásáról, az autóvásárlásáról, továbbá 

a külföldi edzőtáborozások, illetve sportszakmai látogatások költségeiről szóló híreket. 

Gömöri Zsolt megemlítette, alapos okkal feltételezhető, hogy Kovács Brigitta, az MPB volt 

gazdasági vezetője résztvevője volt a lejáratási kísérletnek, akárcsak Nagy Zsigmond, a MOB 

nemzetközi igazgatója, Tamás Henriette Brigitta, az MPB korábbi munkatársa, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkárságnak szakértője, Zachár Attila, az 

MPB közelmúltban megszüntetett erőemelő szakbizottságának korábbi vezetője, valamint Sas 

Sándor fekvenyomó parasportoló. 

 

Az MPB körüli botrány május elején robbant ki, amikor kiderült, hogy Gömöri Zsolt 2012-

ben hárommillió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a bizottságtól hitele 

végtörlesztésére. A szervezetet emellett visszaélésekkel, törvénytelenséggel vádolták meg, 

többek között vezetői indokolatlan utazásaival. Gömöri a vissza nem térítendő támogatást - 

melyet Deutsch Tamás alelnök javaslatára szavazott meg neki az elnökség - törvényesnek 

nevezte. 

 

Gömöri Zsolt május 12-én bejelentette, hogy visszafizette a felvett hárommillió forintot. Mint 

mondta, annak ellenére döntött így, hogy szerinte 2012-ben jogszerűen vette fel a vissza nem 

térítendő támogatást, hiszen ez a lehetőség akkor minden köztisztviselőt megilletett. 

 

Az MSZP, a Jobbik és a Demokratikus Koalíció egyaránt a teljes vezetőség lemondását 

követelte, amire az MPB vezető testülete úgy reagált, hogy felkérte a felügyelőbizottságot, a 

korábban már megvizsgált valamennyi, az MPB gazdálkodását érintő híresztelésekben 

szereplő kérdést ismételten tekintse át. 



 

Az elnök ellen május 21-én több parasportoló nevében csoportos feljelentést tettek a Központi 

Nyomozó Főügyészségen. Ezt megelőzően közös nyilatkozatban, nyolcpontos petíciót 

benyújtva lemondásra szólították fel az elnököt, az elnökséget és a felügyelőbizottságot is. A 

petíciót több mint ötszázan írták alá, köztük Pálos Péter, Krajnyák Zsuzsanna, Dani Gyöngyi, 

Vereczkei Zsolt, Pásztory Dóra vagy az ügyet a parasportolók részéről képviselő Koller 

Sándor. 

 

Az ügyben megszólalt Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki múlt 

csütörtökön azt mondta: a kormány nem kíván beleszólni az ügybe, ezzel együtt az illető 

sportvezető elveszítette a bizalmat, és felmerül a méltatlanná válás kérdése is. 

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

 

-HÍREK- 

 

 

 

Egy csésze kávé Szabó Andris vak énekessel 
 

 

A vak kisfiú előadásaival, valamint szivhez szóló dalaival sokaknak könnyet csalt már a 

szemébe. Tehetségét a Megasztár 5. évadában is megcsillogtatta. 
2005 decemberében figyelt fel Rád a Kisalföld szerkesztőségének vezetője, Vida István egy 

csornai Ki mit tudon. Hogy emlékszel vissza erre a napra?  
 

  

 

A Ki mit tud eddigi pályám egyik legcsodálatosabb szakasza volt. Édesanyámnak 

köszönhetem, ő bíztatott, hogy induljak.  

 

A lap támogatásával kerültél kapcsolatba az Omega együttes zeneszerzőjével, Benkő 

Lászlóval, akinek iránymutatásával elkészült első lemezed.  

 

Fantasztikus dolog volt a Media Generál stúdióban dolgozni. Nagyon jó csapat vett körül!  

 

Az albumból aranylemez lett, majd később platina. Milyen érzés ez számodra?  

 

Úgy gondolom, hogy igen sikerült belopnom magam az emberek szívébe... sok-sok szeretet 

kapok tőlük és ez a legcsodálatosabb dolog!  

 

Második lemezeden három saját dal mellett egy klasszikus dal is hallható, méghozzá három 

verzióban.  

 

Első lemezem rekord gyorsasággal fogyott, amin meg is lepődtem. De egyben boldog is 

voltam, hiszen kíváncsiak voltak rám. A második lemez kevésbé lett sikeres, ebből 5000 db 

fogyott. Utólagosan úgy gondolom, hogy nem kellett volna a Jinge Bells-t annyi verzióban 

felénekelni.  

 

Legutóbb pedig a Megasztár válogatóján is megmutattad magad, sajnos végül nem jutottál 

tovább.  

 

Ez azért nem keserített el, hanem bízakodva nekiindultam egy újabb albumnak. A harmadik 

album már dupla lett. Két lemezt tartalmaz: az egyik mese, a másik zene "Taníts meg 

szeretni" címmel. Ezen az albumon - mely szintén bearanyozódott - található egy duett is 

Benkő Lászlóval.  

 

Úgy hallottam, hogy már készülőben van a negyedik lemezed...  

http://kepfeltoltes.hu/view/150528/a103d049c4c1eaf075db970eacffee2e_XL_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150528/a103d049c4c1eaf075db970eacffee2e_XL_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


 

A negyedik album még csak terv, mivel önerőből nem tudom megvalósítani. Szeretnék majd 

támogatókat keresni. Kicsit eltüntem, mivel mutáláson mentem keresztül és ezalatt nem 

szabad énekelni. Ennek most már vége és próbálom magam újra visszatornászni a közéletbe.  

 

Számos rajongód van, mi a helyzet a lányokkal?  

 

A lányok még nem igazán érdekelnek, most arra koncentrálok, hogy újra megmutassam az 

embereknek, hogy mit tudok. Fejlődni próbálok, most már szintetizátorral kísérem magamat, 

bővült a repertoárom is. Elég nagy az igény a mulatós dalokra ezért most már azokat is 

játszok és énekelek.  

 

Felléptél a Fekete Mónika gyógyíttatására szerveződött jótékonysági rendezvényen. Szívesen 

veszel részt hasonló, karitatív eseményeken?  

 

Természetesen ahol tudok segítek, ez változatlan maradt. Ha felkérnek jótékonysági 

rendezvényre örömmel megyek. Ha tudok segítek, s ez a jövőben is így marad, hiszen adni 

önzetlenül a legszebb dolog. Saját magam, édesanyám segítségével is szervezek koncerteket 

és jótékonysági rendezvényeket is. Ha hívnak fellépni, szívesen megyek. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 
 

Meghívó: MEOSZ Elnökségi ülés 
 

Időpont: 2015. június 8. 

Az elnökségi ülés meghívójának letöltéséhez kérjük kattinson ide! 
 

Megrendezés dátuma: 2015 június 8. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 
 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 
 

Pályázat a fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek 

működési és szakmai programjainak támogatására 
 

A pályázati célja állami támogatásokkal biztosítani a fogyatékos személyek szervezetei 

számára életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást 

nyújtani a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek munkájához. 
A pályázati kiírást itt olvashatja el! 

http://www.meoszinfo.hu/doc/elnoksegi_ules_meghivo_2015_06_08.pdf
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8362128de93ae408c1257e4b002eb75d?OpenDocument


 

Jelentkezés: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

Jelentkezési határidő: 2015 június 15. 
 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 
 

 

Nyomdai kötészeti szakmunkást és kötészeti dolgozókat felveszünk 
 

Budapest, XIII. kerületi nonprofit kft. felvételre keres: Megváltozott munkaképességű 

kötészeti szakmunkást, betanított nyomdai-, kötészeti dolgozókat, részmunkaidős állás 

betöltésére. 

Budapest, XIII. kerületi nonprofit kft. felvételre  

keres:  

 

Megváltozott munkaképességű kötészeti szakmunkást,  

betanított nyomdai-, kötészeti dolgozókat, részmunkaidős állás  

betöltésére.  

 

Kötészeti szakmunkás és betanított nyomdai-, kötészeti dolgozó  

esetén is elvárt az igazolható, lehetőleg többéves gyakorlat.  

 

 

A jelentkezéseket a munkaugy@alfa55.hu e-mail címre, vagy  

a 1554 Bp. Pf.:38 postafiók címre kérjük küldeni.  

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 június 30. 

 
forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

