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179 vállalkozást, 456 millió forinttal támogatott a vásárhelyi önkormányzat 

 
Hódmezővásárhelyen zárult a megyei munkáltatói road show csütörtökön. A Csongrád 

Megyei Kormányhivatal kezdeményezésének lényege, a munkaügyi támogatások, a 

rendelkezésre álló források és támogatott foglalkoztatási lehetőségek megismertetése és 

népszerűsítése volt. A városházán megrendezett programon Almási István polgármester 

elmondta, az elmúlt időszakban munkahelymegőrző támogatás keretében összesen 179 

vállalkozást, mintegy 456 millió forinttal támogatott az önkormányzat, lehetővé téve 

ezzel 1247 munkahely megőrzését. 

 
A hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedését támogató TÁMOP1.1.2-, illetve az 

„Ifjúsági garancia” elnevezésű GINOP5.2.1 programokról megyei munkáltatói road show 

keretében tájékoztatták a foglalkoztatókat minden járási székhely településen a járási 

foglalkoztatási osztályok munkatársai. A járási székhely településeken két, aktuálisan 

elérhető, foglalkoztatást segítő támogatási programra hívja fel a megyei cégek, vállalkozások 

figyelmét a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya. Az uniós pályázati 

források a munkáltatók számára kedvező feltételek mellet segítik olyan személyek esetében a 

foglalkoztatás bővítését, akik munkaerő piaci szempontok szerint kedvezőtlenebb helyzetben 

vannak. A hét állomásból álló rendezvénysorozat tapasztalatait és előnyeit dr. Juhász Tünde 

kormánymegbízott és Almási István, a megyei jogú város polgármestere értékelte 

csütörtökön. 

 
Almási István elmondta, Hódmezővásárhely önkormányzata kiemelten kezeli a foglalkoztatás 

kérdését. Az önkormányzat hivatala, a többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok, illetve 

az általuk fenntartott intézmények közel 1000 főt foglalkoztatnak, ezen belül 

közfoglalkoztatási program keretében 541 vásárhelyi dolgozik jelenleg. „Az elmúlt 

időszakban munkahelymegőrző támogatás keretében összesen 179 vállalkozást támogattunk, 

mintegy 456 millió forinttal, ezzel 1247 munkahely megőrzése vált lehetővé” – fogalmazott a 

polgármester, kiemelve: a foglalkoztatáson belül is kiemelten fontos a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatása, mivel Magyarországon a 15 és 64 éves korosztály között, 

14 % valamely munkavégzés korlátozó betegséggel vagy fogyatékossággal él, kevesebb, mint 

negyedük dolgozik. A Hódfó Szociális Foglalkoztató 200 megváltozott munkaképességű 

személy számára tud munkát biztosítani. 

 

Örömmel fogadtuk az elmúlt időszakban a Szefo Zrt. hódmezővásárhelyi telephelyének 

létrehozását, az üzemben több mint 200 csökkent munkaképességű munkavállaló dolgozik” – 

mondta Almási István, hozzáfűzve: a polgármesteri hivatal jelenleg is foglalkoztat 

megváltozott munkaképességű munkavállalókat, július 1-jével pedig további két ilyen 

dolgozót alkalmaz majd. A város első embere ígéretet tett: a városvezetés minden eszközzel 

segíteni fogja a fiatalok és a megváltozott munkaképességűek integrációját. 



Dr. Juhász Tünde elmondta, a támogatási formák olyan célcsoportoknak szólnak, amelyek 

valamilyen szempontból hátrányos helyzetben vannak: iskola végzettségük, életkoruk vagy 

munkatapasztalat hiányuk okán. A pályakezdők foglalkoztatásának elősegítése fontos, az 

„Ifjúsági Garancia” elnevezésű kiemelt program kifejezetten az ő megsegítésüket tűzte ki 

célul. A rendelkezésre álló források felhasználásának módjai például: foglalkoztatás bővítését 

szolgáló bértámogatás, bérköltség támogatás, vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, 

lakhatási támogatás vagy képzés mentori és humán szolgáltatás. A Csongrád Megyei 

Kormányhivatal valamennyi járási hivatalban dolgozó kollegája a munkakeresőket és a 

foglalkoztatókat is egyaránt várja. A kormánymegbízott hangsúlyozta, a szakemberek 

mindennemű segítséget megadnak a foglalkoztatási problémák megoldásában. A road show is 

azt célozta, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy „minden tudás és segítségnyújtás lehetősége 

adott, csak élni kell vele.” 

 
Törjékné Pásztor Ildikó, a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetője 

részletesen ismertette az Ifjúsági Garancia Rendszert. Elmondta, a Csongrád megyét érintően 

a projekt keretében felhasználható forrás összege összesen 1,362 milliárd forint, amely 

keretösszeget mintegy 1370 fiatal támogatására fordítják. A rendelkezésre álló források 

lehívását, a foglalkoztatottak bevonását a Járási Hivatalok foglalkoztatási osztályai 

koordinálják. Az Ifjúsági Garancia Program célja, hogy valamennyi 25 év alatti fiatal a 

munkahelye elvesztését vagy a tanulás befejezését követően négy hónapon belül állásajánlatot 

kapjon, illetve további oktatásban vagy gyakornoki képzésben részesüljön. Törjékné Pásztor 

Ildikó elmondta, a programba eddig 34 főt vontak be, ebből 31 fő számára történt tényleges 

ajánlattétel, amelyből 9 fő képzés, illetve 22 fő bérjellegű támogatás kiemenetelű volt. A 

2016. június 30-ig terjedő időszakra 71 fő képzés bevonás, illetve 107 fő támogatott 

elhelyezkedése az előirányzott. A 2011 májusában induló 1.5.2-es programidőszakban a járási 

hivatal foglalkoztatási osztálya 777 főt vont be az álláskeresők közül, 433-an részesültek 

képzési támogatásban (az adott képzés díjának teljes költségének megtérítése), továbbá 385 

támogatott foglalkoztatottsága valósult meg. 

 
forrás: promenad.hu 

 

 

 

Így tűnt el 465 ezer rokkantnyugdíjas 

 
Az új ellátórendszer bevezetése óta mintegy 64 ezer kérelmet utasítottak el. 

 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításakor, 2012 

januárjában a korhatár alatti, illetve a korhatárt betöltött rokkantsági, baleseti rokkantsági 

nyugdíjasok, valamint rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban részesülők száma 

meghaladta a 870 ezret. Ez a szám 2015 januárjára 405 ezerre olvadt - derül ki Rétvári Bence 

államtitkár képviselői kérdésre adott írásbeli válaszából - idézte a napi.hu. 

 

Rétvári összegzéséből kiderül, az átalakításkor (2012. januárjában) 870 ezeren részesültek 

ellátásban, 2015-ben 405 ezren, közülük a korbetöltötté vált rokkantsági ellátásban részesülők 

száma meghaladta a 44 ezret. A felülvizsgálattal érintett személyek közül majd tízezren a 

felhívás ellenére nem nyilatkoztak, 466-an pedig nem kértek komplex minősítést, így ebben a 

körben a nyilatkozatok alapján 10 255 fő ellátása szűnt meg. 

 



Az új ellátórendszer bevezetése óta mintegy 64 ezer kérelmet utasítottak el, minden ötödiket 

azért mert hiányzott a szükséges biztosításban töltött idő. A megállapított ellátásokat 

alapvetően az állapotjavulás miatt szüntették meg, illetve nyugdíjkorhatárt betöltő érintett 

kérésére. A 2014-ben elvégzett felülvizsgálatok során az esetek 6 százalékában az 

állapotjavulás kizárta az ellátásra való jogosultságot. 

 
forrás:  weborvos.hu 

 

 

 

Segély helyett foglalkoztathatóság 

 
Átlátható és egységes az egészségkárosodáson alapuló ellátások rendszere -  

 
Minél több megváltozott munkaképességű embernek kell lehetőséget kapnia arra, hogy 

munkából élhessen. Az egészségkárosodáson alapuló ellátások átalakításával egységes 

rendszert hoztak létre, amelyben hangsúlyos a foglalkozási rehabilitáció – közölte 

Rétvári Bence. Két év alatt 241 ezerrel csökkent a szegénységi kockázatnak kitettek 

száma.  

 
„A kormány kiemelt célja a foglalkoztatás növelése, és azt szeretnénk, ha minél több 

megváltozott munkaképességű ember kapna lehetőséget arra, hogy segély helyett munkából 

éljen” – válaszolta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 

parlamenti államtitkára Korózs Lajos kérdésére. Az MSZP-s országgyűlési képviselő a 

megváltozott munkaképességű emberek ellátásairól és a felülvizsgálatokról tudakolózott. 

 

Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy az átalakítással az egészségkárosodáson alapuló 

ellátások egységes, átlátható rendszere jött létre, amelyben jobban érvényesülnek a 

foglalkoztathatósági szempontok és a foglalkozási rehabilitáció. A rendszer átalakításakor 

meghaladta a 870 ezret a rokkantsági nyugdíjasok, a rendszeres és átmeneti járadékban 

részesülők száma. A nyilatkozatok alapján 10 255 ember ellátása szűnt meg: a felülvizsgálatra 

hívottak közül 9789-en nem nyilatkoztak, 466-an pedig nem kérték a komplex minősítést. Az 

államtitkár tudatta azt is, hogy idén januárban 405 ezren részesültek rokkantsági vagy 

rehabilitációs ellátásban. A rendszer bevezetése óta 64 ezer kérelmet utasítottak el, csaknem 

22 százalékát a kevés, biztosításban eltöltött idő miatt. Az ellátásokat főként két okból 

szüntették meg: mert javult az ügyfél állapota, vagy az ügyfél kérésére, aki öregségi nyugdíjra 

vált jogosulttá. A tavalyi felülvizsgálatok az érintettek hat százalékánál állapítottak meg olyan 

állapotjavulást, amely kizárta az ellátásra való jogosultságot. Rétvári Bence közölte azt is, 

több mint 52 ezren együttműködnek a rehabilitációs hatóságokkal, harmincezren 

rehabilitációs célú munkaközvetítés segítségével helyezkedtek el. 

 

Az Emmi parlamenti államtitkára tegnap az M1 műsorában arról is beszélt, hogy a Központi 

Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt két évben 241 ezerrel csökkent a szegénységi 

kockázatnak kitettek száma. Rétvári Bence annak apropóján nyilatkozott, hogy a Tárki 

felmérése szerint minden tizedik magyar azt fontolgatja, véglegesen külföldre költözik.  

 

Rétvári szerint az elvándorlás a munkahelyteremtés mellett olyan célzott intézkedésekkel 

csökkenthető, mint a devizahitelek kivezetése vagy a rezsicsökkentés. Az államtitkár jelezte, a 

rezsicsökkentésnek köszönhetően egymillió emberrel kevesebbnek jelent gondot a számlák 



kifizetése, és kilenc-tíz százalékkal csökkent azoknak a száma, akik nem tudják fizetni 

törlesztő részletüket.  

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

Gondozóközpont létesül Gyergyószentmiklóson 

 
Gyergyószentmiklóson is létesítenek egy olyan központot, mely a gyermekvédelmi 

rendszerekben felnőtt, illetve a megváltozott munkaképességű fiatalok elhelyezkedését 

segíti elő. 

 

A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által létrehozott iroda az 

Ápoló és Gondozóközpont épületében nyílik június 22-én.  

 

A támogatott foglalkoztatási központ célja munkát biztosítani, munkaerőpiacra segíteni a 

gyermekvédelmi rendszerben nevelkedő, onnan már kikerült ifjakat, illetve a fogyatékkal élő 

fiatalokat. 

 
Az irodában két képzett szakember fogadja a környékről, a 16 évesnél idősebb munkát kereső 

fiatalokat, akik képességfelmérésen vesznek részt, majd személyre szóló tervet készítenek 

számukra, kapcsolatot teremtenek a lehetséges munkaadókkal, és akiknek még az őket érő 

előítéletek leküzdésében is segítenek. 

 

A tervek szerint a munkahely megszerzése után is figyelemmel kísérik a fiatalokat, szükség 

esetén tovább segítik beilleszkedésüket. 

 

Az iroda egyelőre egy évre nyílik, de tervezik a program folytatását. Gyergyószentmiklós 

mellett Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron is lesz hasonló 

létesítmény. 

 
forrás: erdely.ma 

 

 

 

 

Segítség két keréken. 

 
video: http://www.tvszombathely.hu/hirek/segitseg-ket-kereken-20150610 

 
forrás: tvszombathely.hu 

 

 

 

Kilenc lépcsőfok miatt pokol az élete 

 
A miskolci kerekesszékes férfi egy húszemeletes épületben lakik, születésétől fogva 

rokkant, beszélni és járni is alig tud. 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/segitseg-ket-kereken-20150610


A férfi évek óta küzd azért, hogy építsenek egy rámpát a házhoz, ami megkönnyítené az 

életét. Hiába, eddig csak ígéreteket kapott. Ahhoz, hogy a boltba le tudjon menni, a 

szomszédok segítségét kell kérnie, de van, hogy órák hosszát várakozik a lépcsőknél, míg jön 

valaki. 

 

Az esetről az RTL híradója számolt be, hozzáteszik: a lépcsőházban több mozgássérült és idős 

ember is lakik, a rámpa nekik is nagy segítség lenne. 

 
video: http://www.hir24.hu/belfold/2015/06/10/kilenc-lepcsofok-miatt-pokol-az-elete/ 

  
forrás: hir24.hu 

 

 

 

Mozgássérült is vezethet autót. Elmondjuk, hogyan. 

 
Sok egészségkárosodott ember nem tudja elképzelni az életét autó nélkül. A számukra 

alkalmas gépkocsik beszerzése nem egyszerű. A kereskedelemben kaphatókat kell úgy 

átalakítani, hogy a mozgássérült is használni tudja őket. Mivel ez mindig a leendő vezető 

igényeihez mérten történik, az ilyen gépjárművek egyedi modelleknek is vehetők. A 

maga nemében paradox helyzet, hogy bár a mozgássérültek jelentős része 

gépkocsibalesetben sérült meg, autó nélkül csak nehezen boldogulnak. Gyakran ez az 

egyetlen lehetőség, hogy távolabbra önerőből eljussanak. 

 
Tények a mozgássérültekről: 

 

  

Az országban több mint 550 ezer egészségkárosodott személy él. Jelentős részüknek komoly 

probléma a speciális gépjármű-vezetési engedély intézése. 

 

Egy dolog a jogosítvány megszerzése – sokkal bonyolultabb a megfelelő gépkocsihoz való 

jutás. Az egyetlen olyan márka az országban, amely speciális segítséget nyújt a 

mozgássérülteknek, a Škoda. 

 

A Handy ZŤP központokban speciálisan kialakított autókat árulnak. Olyan szerkezetekkel, 

emelőrudakkal vannak ellátva, melyekkel a csomagtartóba vagy a tetőre szerelt bokszba 

emelhető a kerekes szék. 

 

  

 

Hosszadalmas ügyintézés 

 

Gyakran hónapokig eltart, míg az igénylő megkapja autóját. Először a kezelőorvosnak kell 

igazolnia, hogy az érintett személy képes gépkocsit vezetni. Azt is fel kell tüntetnie, hogy 

milyen korlátozásokkal. Miután valaki pontosan tudja, mire lesz szüksége, olyan 

autókereskedést vagy -szervizt kell felkeresnie, ahol egy kereskedelemben árusított modellt 

igényeinek megfelelően átalakítanak. Ha van saját kocsija, akkor csak az átalakítás költségeit 

kell fizetnie. A gépjárművön csak olyan változásokat lehet végezni, amelyeket megengednek 

http://www.hir24.hu/belfold/2015/06/10/kilenc-lepcsofok-miatt-pokol-az-elete/


a szlovák jogszabályok, a forgalmiba pedig be kell jegyezni, hogy a gépkocsit 

segédberendezéssel szerelték fel. 

 

Természetesen bármilyen átalakításon megy át, vezetőjének úgynevezett rekvalifikációs 

vizsgát kell tennie, hogy igazolja: biztonságosan képes vezetni. 

 

  

 

Milyen átalakítások szükségesek? 

 

1. Minden szempontból alapszabály a biztonság. „A mozgássérült személynek sokkal 

egyszerűbb lesz automata sebességváltóval vezetnie. Ezt kérik a leggyakrabban” – 

magyarázta Tomáš Šarlínsky, egy fővárosi szerviz egykori alkalmazottja. 

 

Szlovákiában az átalakítást nem a márkaszervizek, az importőrök, hanem szakosodott 

szervizek végzik. Kivételek azonban vannak. A Škoda az egyetlen olyan márka az országban, 

amely négy, mozgássérülteknek szolgáló szervizt is üzemeltet.  

 

2. Nagy általánosságban elmondható, hogy minden gépkocsi átalakítható a a sérüléstől 

függően. Leggyakrabban a váltókat és a fékrendszert módosítják; a kézi váltót inkább 

automatára cserélik – mondta a szakértő. 

 

3. Akik nem tudják lábukat használni, azoknak az ülés mellé szerelhető egy berendezés, 

melynek karját előrenyomva fékezni, hátrahúzva pedig gázt adni lehet. A szervizben olyan 

áttételi viszonyokat tudnak kialakítani, hogy a fék és a gáz kézi működtetéséhez minimális erő 

szükséges. 

 

4. A könnyebb kormányzás végett különböző kormányforgató gombokat szerelhetnek a 

volánra. Minden átalakítás személyre szabott, a használó igényeihez igazodva készítik el a 

szerkezeteket. Az irányjelző, a fényszóró vagy más kormány mellől vezérelhető kapcsoló 

működtetése az ellenkező oldalról is megoldható. 

 

5. Nemcsak a vezetés, hanem a be- és kiszállás is nehézséget okoz a mozgássérülteknek. Ezt 

megkönnyítheti egy emelőszerkezet. Rendszerint elektromos meghajtású, és távirányítással 

kezelhető. A mozgássérült ember leengedi a legalsó helyzetbe az emelőlapot, átcsúszik rá a 

kerekes székből, majd felemeli a kívánt magasságra, és átül róla a kocsi ülésére. A beszállást 

azonban ennél bonyolultabb szerkezetek is segíthetik, például beemelőkengyelek. 

 

 Az érintettek állítják, hogy miután megtanulják használni az átalakított járművet, már nincs 

vele, a forgalomban való eligazodással gondjuk. Képességeiket tekintve teljes értékű 

vezetőknek számítanak, gondok a parkolásnál várhatók” – mondta Šarlínsky. Gyakran 

előfordul, hogy olyanok foglalják el a számukra fenntartott parkolóhelyeket, akiknek nincs 

speciális parkolókártyájuk. Nem tudatosítják, milyen nehézséget okozhatnak vele, ugyanis a 

mozgássérülteknek nagyobb helyre van szükségük a ki- és beszálláshoz. 

 

 

  

 

Érvénytelen parkolókártyák 

 



Már bünteti a rendőrség azokat az egészségkárosodott személyeket, akiknek lejárt 

érvényességű parkolókártyájuk van. (A parkolókártya olyan gépjármű megjelölésére szolgál, 

amelyekben egészségkárosodott személyt szállítanak.) Idén januártól érvényes egy 

törvénymódosítás, melynek értelmében csak a 2009-től kiadottak használhatók. A cserét 

írásban kell kérvényezni az állandó lakhely szerinti munkaügyi hivatalnál. A kérvényhez 

csatolni kell a régi, már nem érvényes kártyát, a személyazonossági okmány másolatát és egy 

3 x 3 centiméteres fényképet. 

 

  

Hogyan kell intézni? 

 

A parkolókártya intézése egyébként nem bonyolult, még az sem kell hozzá, hogy az illetőnek 

egészségkárosodottaknak kiadott igazolványa (ZŤP) legyen. Szüleik helyett a gyermekek is 

beadhatják a kérvényt; elég, ha az, aki intézi, magával viszi az igénylő személyazonossági 

igazolványát, hogy a kérvényben feltüntetett adatokat ellenőrizni lehessen. 

 

A kérvényhez a körzeti, illetve a szakorvos által kiadott leletet is csatolni kell, amelyből 

egyértelműen kiderül, hogy az elbírált személynek problémája van a mozgással, gondot okoz 

neki a tömegközlekedési eszközökön való utazás 

 

Ţenata Kovalová, a pozsonyi munkaügyi hivatal munkatársa szerint csak a körzeti orvos tölt 

ki erre a célra speciális nyomtatványt, a szakorvos nem. A kérvényt más igazolással is 

kiegészíthetik, például kórházi kezelésről, időszakos kivizsgálásokról szólóval – mindezek 

azonban nem lehetnek 6 hónapnál régebbiek. Pontosan tartalmazniuk kell, milyen nehézségei 

vannak az érintett személynek a mozgással, milyen ortopédiai segédeszközöket használ. 

 

Fontos, hogy az összes szükséges dokumentumot személyesen adják le a lakhely szerinti 

munkaügyi hivatalban, postán nem küldhetők. Az elbírálásra 45 nap áll a hivatal 

rendelkezésére, az igénylőt írásban értesítik. Ha jóváhagyták kérvényét, a kártya azonnal 

kiállítható; viszont ennél személyesen ott kell lennie. Előfordulhat, hogy nem tud elmenni a 

hivatalba. Ilyenkor alá kell írnia a parkolókártyát, csak utána pecsételik le a hivatalban. 

 

  

 

Mi kell a parkolókártya intézéséhez? 

 

Az igénylő személyazonossági igazolványa 

 

Az eredeti orvosi leletek, a kezelőorvos által kitöltött nyomtatvány 

 

Szakorvos által kiállított lelet, amely igazolja, hogy az elbírált személynek gondja van a 

mozgással, ortopédiai kellékeket is használ 

 

3 x 3 cm-es fénykép 

 

Az igénylőnek az igazolást alá kell írnia, mielőtt lepecsételik 

 
forrás:  vasarnap.ujszo 

 

 



 

Ombudsman: többször kérhetnek majd akadálymentesítési támogatást a 

mozgássérültek 

 
Többször is kérhetnek az államtól lakásuk átalakításához akadálymentesítési 

támogatást a mozgássérült emberek, akár már a jövő évtől – közölte az Alapvető Jogok 

Biztosának Hivatala csütörtökön. Az MTI-nek csütörtökön küldött közlemény szerint az 

ombudsman javaslata alapján Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kezdeményezni 

fogja a támogatási feltételeket meghatározó jogszabály módosítását. 

 
Az ügy előzménye: egy mozgássérült panaszos az ombudsmannak küldött beadványában 

sérelmezte, hogy életében mindössze egy alkalommal igényelhet támogatást lakása 

akadálymentesítéséhez, akkor is, ha később elköltözik. 

Az alapvető jogok biztosa a nemzetgazdasági miniszterhez fordult, mert 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. 

A biztos arra is felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb esetben a mozgáskorlátozott ember maga 

kényszerül akadálymentessé tenni az ingatlanát. Közölte, ez nagy, olykor erőn felüli terhet 

jelent, ha bármilyen okból másik lakásba költöznek, mert a támogatást a mai szabályozás 

szerint másodszorra már nem kérelmezhetik. 

Az ombudsman közölte, azt sem tartja indokoltnak és jogszerűnek, hogy az igénylőnek, ha 

nem vesz fel külön banki kölcsönt, díjat kell fizetnie az akadálymentesítési támogatásra való 

jogosultság elbírálásáért. 

A biztosi hivatal közlése szerint a nemzetgazdasági miniszter válaszában indokoltnak nevezte 

az ombudsman javaslatát és jelezte, kezdeményezni fogja a jogszabály módosítását, amely 

legkorábban 2016. január elsején léphet életbe. 

 
forrás: boon.hu 

 

 

„Csend, rend, fegyelem” 

 

 
A debreceni mozgássérült testépítő, Miskolczi Csaba megnyerte élet első versenyét. 



Akár dühösek is lehetnének a rendszeresen konditeremben izzadók Miskolczi Csabára, 

ugyanis a mozgássérült testépítő az élő példa rá, ha esetleg nincs is kedve valakinek edzeni 

egy-egy napon, akkor nem nyafogni kell, hanem csinálni. Ha ugyanis ő mankóval járva ott 

van minden áldott a nap a teremben, az egészségeseknek sem lehet semmilyen kifogásuk. A 

debreceni Cutler Team istállóhoz tartozó Csaba ráadásul újabb nagy tettet vitt véghez: élete 

első bodybuilding-versenyén máris a legfényesebb érmet gyűjtötte be a kategóriájában! 

 

Érezte, sikerülni fog 

 

Az egyik szervezet naturál magyar bajnokságán, mozgássérülteknek kiírt kategóriában 

indultam – nyilatkozta a Naplónak a sportoló. 

 
Edzőmmel, Bohos Kornéllal – akinek ezúton is köszönöm a segítséget – nem ezt a versenyt 

céloztuk meg eredetileg, hanem egy szeptemberi megmérettetést. Végül kíváncsiságból 

felkészültem erre a korábbi viadalra, az átlagos nyolc hét helyett öt hét alatt kellett 

versenyformába kerülnöm. Az utolsó pillanatra sikerült elérnem a kívánt szárazságot, viszont 

ehhez az is kellett, hogy három héten át csak halat ettem. A színpadra lépés pillanatában már 

éreztem, nyerhetek, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült. Az izomtónusom tehát jó volt, bár 

a tömegem a múlt évhez képest kisebb volt valamelyest és a pózok terén is van még mit 

tanulnom. Úgy döntöttem, ebben az évben már nem indulok versenyen, nem a kőkemény 

fizikális felkészülés, hanem annak mentális és az anyagi vonzata miatt. A versenyzés helyett 

most a személyi edzői karrieremre szeretnék koncentrálni – mondta Csaba, hozzátéve, nagyon 

sok támogatást kapott a barátaitól, az edzőtársaitól és a szponzoraitól, most szeretne ebből 

valamit visszaadni. 

A testépítő jövőre ugyanezen a viadalon kíván elindulni, de komolyabb izomtömeggel, mint 

idén. Miskolczi Csaba azt is elmondta, hogy két éve készül Bohos Kornéllal, akitől rengeteget 

tanult ez alatt az idő alatt és mára ő is magáévá tette trénere hitvallását: „csend, rend, 

fegyelem”. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

EUROPEAN FOOTBALL WEEK , AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁGGAL 

ÉLŐ SPORTOLÓKÉRT 

 
15. SPECIÁLIS OLIMPIA EURÓPAI FUTBALL HÉT A FITT ÉS AZ EGÉSZSÉGES 

ÉLETMÓD JEGYÉBEN. 

 

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Magyar Labdarúgó Szövetség évek óta 

együttműködik az értelmi fogyatékossággal élő emberek sportjának előmozdítása érdekében. 

 

A "Special Olympicks European Football Week", vagyis "Az Európai Labdarúgó Hét" 

alkalmából az UEFA és az MLSZ közreműködésének köszönhetően az OTP Bank Liga 

utolsó, vagyis 30. fordulójának mind a nyolc mérkőzésén pályára vonulnak a speciális 

olimpikonok az élvonalbeli labdarúgókkal együtt. 

 



 A kezdő sípszó előtt közös fotók készületek, amelyek az integrációt erősítik és a társadalmi 

szolidaritást fejezik ki az értelmi  fogyatékossággal élő emberekkel, sportolókkal szemben, 

ezzel elősegítve a társadalmi szemléletváltozás előremozdítását. 

 

A Speciális Olimpia Mozgalomnak mintegy 180 ország a tagja. Ez azt jelenti, hogy 4,5 millió 

értelmi fogyatékossággal élő embernek nyújt sportolási és versenyzési lehetőséget. 

 
forrás:  sportmindig.hu 

 

 

Könnyen érthető szakácskönyv 

 
Nemzetközi szakácskönyvet adott ki a Down Egyesület. A könnyen érthető receptek 

lehetővé teszik, hogy az értelmi fogyatékossággal élők is önállóan készíthessék el négy 

európai ország jellegzetes ételeit. 

 

A receptek összegyűjtésében a Down Egyesületen kívü, a Visegrádi országok, a lengyel, a 

szlovák és a cseh partnerszervezetek vettek részt, akik minden országból egy-egy jellegzetes 

leves, főétel és desszert leírását adták. 

 

A könyv 5 nyelven készült el, magyarul, angolul, szlovákul, csehül és lengyelül. A szerzők 

azt szeretnék, ha a könyv minél több Down-szindrómával és egyéb értelmi lemaradással élő 

fiatalhoz jutna el világszerte, s ez által minél többen ismernék meg a különböző nemzetiségek 

kulináris hagyományait. A kiadványban levesek, főételek, és desszertek találhatóak. 

 

Az alábbi linkre kattintva elérhető a szakácskönyv: http://0321.hu/easycookbook 

 

 Forrás: Down Egyesület 

 

 

Vakon SMS-t írni - ISACA 2015. 

 
Egyáltalán nem véletlen a címben felvetett kérdés. A hétvégén az ISACA 2015 

konferencián jártunk, és ott a szokásos IT biztonsági előadások mellett az egyik kiemelt 

téma a vakok és gyengén látók, illetve az egyéb testi fogyatékossággal élők helyzete volt a 

számítógépes és egyéb ügyintézéseknél.  

 

Mindenesetre a reggeli warmup igen tanulságos tesztje az volt, hogy a nézőtéren mindenki 

próbálja egy kis időre elképzelni, milyen lehet vakon SMS-t írni, és a feladat szerint a "Vissza 

a jövőbe" szöveget kellett volna csukott szemmel bepötyögni - láthatóan mérsékelt sikerrel. 

 
A teljes kínálatból mazsolázva a teljesség igénye nélkül kiragadtunk néhány érdekesebb 

momentumot az egész napos rendezvény programjából, ez következzen most. 

 
A sűrű program első eleme a magyarországi IT biztonsági helyzetet ismertető előadás volt, 

melyet Sugár Mihály (Bell Research) tartott. Az itt szereplő információbiztonsági helyzetkép 

már hetedik éve nyújt betekintést a magyar viszonyokba, és többek közt kiderült, hogy egyre 

kevesebb szervezet végez auditokat, ahol mégis, ott a felső vezetők tudatosan kérik azt. Jól 



láthatóan tudatosul a szereplőkben, hogy az audit nem IT probléma, hanem cégvezetői kérdés, 

ez egyébként a nemzetközi tendencia is. 

 

Érzékelhetően megnőttek az elvárások az auditot végrehajtó szakemberekkel szemben is - a 

legtöbben CISA, ITIL és CISM végzettséget várnak el tőlük. A tapasztalatok szerint a külső 

behatolás, és az informatikai eszközök ellopása, elvesztése az egyik legjelentősebb incidens 

forrás. 

 
Ezután Gyimesi Csaba (PwC) következett, aki viszont a nemzetközi trendeket ismertette. Az 

azonnal látszott, hogy az informatikai incidensek száma, és az ezekkel okozott károk, illetve 

ezek elhárítására tett erőfeszítések pénzben kifejezhető értéke töretlenül növekszik, ez 

jelenleg 48%-kal több költséget jelent a tavalyi számadathoz viszonyítva. Régi visszássága 

ennek a területnek, hogy a magyarországi támadásokat döntő többségében elhallgatják, alig 

találkozhatunk ezzel kapcsolatos beszámolókkal, illetve az is jellemző, hogy az áldozatok 

egyáltalán nem is veszik észre ezeket, pedig a nemzetközi statisztikák szerint 12 támadás ér 

egy átlagos céget naponta. 

Érdekes, hogy a belső szálat tartalmazó, azaz a jelenlegi, vagy volt munkatárs segítségével 

történő támadások mértéke emelkedik ki a nemzetközi incidensek közül leginkább. Ebben a 

tekintetben a social engineering technikákkal kapcsolatos rendszeres dolgozói oktatások, 

képzések segíthetnének leginkább, illetve az is jellemző, hogy míg a nagyvállalatok 

rendszeresen költenek az IT biztonságra, addig a kis cégek spórolnak ezen, pedig mindenki 

valakinek a beszállítója, azaz a kockázat fennáll, hogy a bűnözők rajtuk keresztül jutnak el 

nagyobb volumenű célpontokhoz. 

 
Blaskó Zoltán (T-Systems) az APT támadások kapcsán elmondta, hogy az ilyen módszerek 

áldozataiként adatlopást, hírnév csorbítást elszenvedő cégek komoly versenyhátrányba 

kerülnek, és komoly veszteségeket kénytelenek elkönyvelni az üzletmenetükben. A tervezett, 

célzott, és legtöbbször hosszú ideig rejtve maradó Advanced Persistent Threats magyar 

cégeknél is gyakran jelen van, jellemzően kamera képeket és megnyitott dokumentumokat 

rejtetten továbbító kártevőket, illetve POS terminálok adatait, valamint VPN és egyéb 

belépési jelszóadatokra vadászó kártékony kódokat találnak a vizsgálatokat végző 

szakemberek. 

Kiemelte ugyanakkor, hogy a jelenlegi információk arról árulkodnak, hogy a támadások 

mindössze 20%-a jelent a hálózati rendszer elleni támadást, ezzel szemben sokkal inkább 

jellemző (80%), hogy azok a különféle alkalmazásokat, és sebezhetőségeit érintik. A helyzet 

normalizálása érdekében nem ártana javítani azon sem, hogy ma még a cégek 2/3-nál 

egyáltalán nincsen incidens elhárító csapat (IRT). 
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Kocsis "Shark" Tamás (Biztributor) két külön előadással is készült, az egyikben a privilegizált 

hozzáférések menedzsmentjéről beszélt. A problémát ugye az jelenti, hogy nem csak a hús-

vér felhasználóknak, például Alice-nek és Bobnak van jelszavas hozzáférése, hanem léteznek 

olyan személytelen, sok esetben bedrótozott, és így változtathatatlan accountok is, amelyek 

különféle szervizek, adminok, szolgáltatások nevében futnak. 

Ezzel nem csak az a gond, hogy ez így ellenőrizhetetlen és auditálhatatlan, hanem kőkemény 

security problémákat okoznak, itt elég ha csak a Pass The Hash támadási fajtára gondolunk, 

ahol magára az eredeti visszafejtett jelszóra nincs is szükség, elég a hash. 

 
A statisztikák szerint az APT támadások készítői újabban "rákaptak" erre a könnyű 

módszerre, amit az is tetéz, hogy a Microsoft sajnos nem hajlandó elismerni a probléma 

súlyosságát - "This not a bug, this is a feature". Ezért érdemes lehet például a Cyber-Ark 

DNA tool segítségével helyileg ellenőrizni, mi a helyzet a hozzáféréseinkkel, és aztán a kész 

riport függvényében szükséges megalkotni valamilyen cselekvési tervet. 
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Dr. Muha Lajost, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját senkinek nem kell bemutatni, 

mostani előadásában pedig egy történelmi áttekintést kaptunk, milyen rögös úton jutottunk el 

a korai "szimpla" vírusproblémától a mai korunkat jellemző kiberbiztonságot firtató 

helyzethez. 

A mintegy 20-30 évet felölelő időszak nem csak a vírusok, férgek, rootkitek, hátsóajtók, 

állami kémprogramok puszta evolúciójáról szól, hanem azokról a folyamatos erőfeszítésekről, 

és fontos feladatokról is, amelyek segítségével minden ország igyekszik saját 

infokommunikációját, kritikus infrastruktúráját minél hatékonyabban megvédeni. Ebbe a 

folyamatba illeszkedik bele például a 2013. évi L. törvényünk is. 

 
Mindenesetre nem csak abban történt változás, hogy manapság a kibertér is a hadviselés 

színterévé vált, de azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a kiberbűnözés egyre növekvő 

hullámában a hagyományos számítógépes bűnözés mellett ide sorolható a gyermekek 

szexuális kizsákmányolása és a bankkártya-csalások is. 

 
Hirsch Gábor (Fortinet) előadásában olyan statisztikai adatokat mutatott, melyben 

hétköznapjaink elhárított támadásairól volt szó. A mennyiségeknél elképesztő számokkal 

szembesülhettünk: 72 ezer spam, 210 ezer hálózati behatolás próbálkozás, vagy 68 ezer 

blokkolt számítógépes kártevő - és mindez percenként. 

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen váratlan és nagy pofon volt a szakmának a 

Stuxnet megjelenése, ahol a terepen repülőgépekről szétszórt USB kulcsokkal sikerült végül 

is a fertőzést az erőművi izolált környezetbe eljuttatni. Az is tény, hogy a SCADA rendszerek 

védelme erősen el van hanyagolva, és bár ezek sokszor rendkívül mostoha időjárási 

körülmények közt üzemelnek, mégis létezik rá ütőképes megoldás, de sajnos egyelőre még 

kevesen használják.  
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Makay Kálmán (Symantec) rámutatott, hogy Magyarország szereplése a botnettel fertőzött 

országok listáján sajnos nem túl jó eredmény, ezzel a helyzettel kapcsolatban még sok 

tennivaló lenne. Megemlítette még, hogy jelentős növekedés észlelhető a célzott támadások 

területén is, például az úgynevezett spear-phishing incidensek száma nemzetközi szinten 

folyamatosan emelkedik. 

 
Emelkedett az adatszivárgások mértéke is, ez a tavalyi esztendőhöz képest 23%-kal 

nőtt. Szóba került itt is a biztonságtudatosság, illetve ennek hiánya, hiszen ha valaki átverhető, 

vagy megtévesztéssel valamilyen kártevő telepítésére rávehető, az óriási kockázatot jelent a 

munkahelyi adatokra nézve. Ezt elsősorban rendszeres oktatással, képzéssel lehet megelőzni. 

 
Egy kerekasztal beszélgetés pedig a bevezetőben említett témakör, azaz a fogyatékossággal 

élők problémái köré szerveződött. Itt a Svájger Árpád által moderált beszélgetésben nemcsak 

az érintettek, Vincze Zsuzsanna és egy másik látássérült, Pál Zsolt (Pille) mondta el napi 

problémáit - például a bankszámla nyitás nehézségeit, vagy a magyarországi weboldalak 
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felolvasószoftver segítségével átélt tapasztalatait, hanem a különféle cégek is igyekeztek 

aktívan részt venni a vitában, és a megoldás keresésben. 

 

 

 
Biró Gabriella (Unicredit) elmondta, a telefonos banki ügyintézésnél biztonsági szabály, ha 

idegen, harmadik fél is beleszól a beszélgetésbe, akkor az ügyintézőnek kötelező bontani a 

vonalat. Ezzel akadályozzák meg, ha valakit akarata ellenére kényszerítenének tranzakcióra, 

igaz ez a gyengén látók esetében az esetleges segítő fél, például bankkártya számát bediktáló 

látó szerepét zárja ki. 

Mindenesetre minden résztvevő konstruktívan állt a dologhoz, és a jövőben szívesen részt 

vesznek olyan módszerekről szóló egyeztetéseken, ahol megoldást lehet találni az ilyen és 

hasonló problémákra. 

http://antivirus.blog.hu/media/image/201506/isad.jpg
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Sárosi Réka szerint az ELMŰ is igyekszik kezelni a helyzetet, így az ügyfélszolgálatos 

kollégák fel vannak készítve a segítőkész, empatikus hozzáállásra, ám a jogszabályi keretek 

szerinti két, független segítő, aki a látássérültnek felolvasná aláírás előtt a szerződést, sajnos 

itt sem valósul meg egyelőre. 

Elmondható, hogy egy olyan újszerű, előremutató, a problémákra a figyelmet felhívó, és a 

lehetséges megoldásokat kereső eszmecsere indult el itt, amivel kapcsolatban egy év múlva 

talán már konkrét eredményekről is be tudunk majd számolni. 

 

http://antivirus.blog.hu/media/image/201506/isag.jpg
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A végére maradt egy izgalmas beszélgetés Kemény Dénessel, a Magyar Vízilabda Szövetség 

elnökével. Tarján Gábor (ISACA) és dr. Vízi Linda (PR-AUDIT) arról faggatták a népszerű 

sportvezetőt, hogyan tudta-tudja kezelni karrierje során például az emberi problémákat. 

Ebben érdekes párhuzamot vontak az IT biztonsági terület szokványos kulcsproblémáival, és 

az itt is jelentkező válságmenedzsment, személyi változások és döntések meghozatala, 

szakmai kiválasztások szempontjai, illetve konfliktus kezeléssel kapcsolatos elvekbe, az ezzel 

kapcsolatos dilemmákba, stratégia szempontokba kaphattunk bepillantást, mi hogyan zajlik a 

kulisszák mögött. 

 

 
Ami nem csak szórakoztató és érdekes volt, de egy kiemelkedő személyiséget is 

megismerhettünk picit emberközelből. Például: "Bármit csinálsz, profi szinten csináld!", 

vagy "Ne a helyhez, hanem a személyekhez kötődj!" 

http://antivirus.blog.hu/media/image/201506/isaj.jpg
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Mindazonáltal a vezetői elvek, motivációk, emberekkel való bánásmód ilyen részletességű 

ismertetése vélhetően nem csak a sportkedvelőknek, hanem a magyarországi IT biztonsági 

cégek irányítóinak is tanulságos fejezet lehetett. 

 
forrás: antivirus.blog.hu 

 

 

 

Már létezik gondolatirányítású lakás! 

 
Agyhullámokkal irányítható berendezésekkel felszerelt kísérleti lakást mutattak be 

japán kutatók, akik szerint a különleges rendszer a jövőben segítheti a mozgássérültek 

és az idősek ideális otthonának megteremtését. 

 

 
 
A lakásban elhelyezett készülékeket egy fejen hordható szerkezettel lehet irányítani, amely a 

viselő agyműködését, többek között a vérkeringést és az elektromos impulzusokat figyeli. Az 

agyműködés változásait leíró adatokat a headset drótnélküli hálózaton keresztül továbbítja 

egy számítógépes programnak, amely dekódolja a felhasználó szándékait, majd eljuttatja 

azokat a különböző elektronikus készülékeknek. 

 

A fejlesztők szerint a rendszer jelenleg 70-80 százalékos pontossággal ismeri fel a 

felhasználók szándékait. 

 
forrás: neon.hu 

 

 

Érzékenyítő program kalózok között a Ferenczi Szakközépben 

 
Csupafül, csupaszív, csupaszám, csupaélet, csupakéz, vagyis látás és hallássérült, autista 

és mozgássérült kalóz várta a gyerekeket egy hatalmas kalózhajón a Ferenczi Sándor 

Szakközépiskolában. A diákoknak azt mutatták meg, milyen egy fogyatékossággal 



együtt élni. De azt is megtanulhatták a fiatalok, hogy a mindennapi életben miként 

segíthetnek például a vak embereknek. 

 
video:  https://youtu.be/LnY_J3li89g 

 
Milyen érzés lehet, amikor az ember elveszíti a látását? Ezt is megtapasztalhatták a Ferenczi 

Szakközépiskola diákjai azon a kalózhajóvá változott kamionon, amit a Kézenfogva 

Alapítvány hozott el hozzájuk. A gyakorlat mellett azt is megtanulhatták, hogyan tudnak 

segíteni a különböző fogyatékossággal élő társaiknak a mindennapokban. 

 

„Szerintem a látássérülteknek van a legnehezebb dolguk a mai világban. Mindegyik feladat 

tanulságos volt. mindegyik feladatban átérezhettük azt, hogy milyen betegnek lenni. 

Szerintem jó ez a program, mert át lehet érezni, és mert nem tudhatjuk, hogy nekünk mikor 

lesz hasonló problémánk.” – mondta Kaczur Cseperke, a Ferenczi Sándor Egészségügyi 

Szakközépiskola tanulója. 

 

 
 
Ki lehetett próbálni a kerekesszéket, volt totó, a kalóztanyán pedig többek között egy vak, egy 

mozgássérült, egy hallássérült és egy autista kalóz erősségeit és nehézségeit tapasztalhatták 

meg. 

„Megvan a lehetőség arra, hogy találkozzanak valamilyen formában a fogyatékossággal. Meg 

kell érezzék, hogy a fogyatékosságról beszélgetni, erről a témáról kérdezni, ilyen emberekhez 

közel kerülni egyrészt nem félelmetes, és nem szégyellnivaló. Különleges ugyan, de nincs 

benne semmi olyan, amitől tartani kéne, vagy amit nem lehetne megkérdezni.” – fogalmazott 

Kovács Éva, a Kézenfogva Alapítvány módszertani munkatársa. 

Az iskolában tanulók mindegyike az egészségügy területén szeretne elhelyezkedni. Gyakorlati 

képzésük során szociális intézményekben, bölcsődékbe, kórházakban dolgoznak. A most 

bemutatott érzékenyítő program játékos módon segít a diákoknak, hogy még jobban 

megértsék a fogyatékkal élőket.   

 

https://youtu.be/LnY_J3li89g


„Iskolánkban egészségügyi szakembereket képezünk, és ennek keretében igyekszünk, hogy 

megismerkedjenek a fogyatékossági formákkal, és találkozzanak is vele, hiszen az életben 

rengeteg helyen fognak még ilyennel találkozni.” – mondta Sztahura János, a 

diákönkormányzat patronáló tanára,  

A kalózhajóvá változott kamionnak a miskolci volt a kilencedik állomása. Az országos 

programra több mint kétszáz iskola jelentkezett. 

 
forrás: minap.hu 

 

 

Kerekes székeseknek tervezett kollekciót a feltörekvő tervező 

 

 
 

 

 



Mindent elsöprő innovatív ötlettel nyerte el az idei Womenswear Designer of the Year 

„Seated Design” néven futó díját a neves Parsons iskola walesi diákja, Lucy Jones, aki 

kerekes székeseknek tervezett kollekciójával hívta magára a szakma és a sajtó figyelmét. 

„Egyszer az egyik tanárom mondta, hogy olyan dolgot tervezzek, ami megváltoztathatja a 

világot. Akkor belegondoltam, hogy én a divatvilágban mozgok, mégis hogyan 

változtathatnám meg a világot?” – emlékszik vissza a kezdetekre Jones. 

 

Jonesnak mégis sikerült teljesítenie tanára tanácsát, az ötletet pedig unokatestvére, Jake adta, 

aki annak ellenére, hogy bal oldalára teljesen lebénult, minden szokásos napi rutinfeladatot el 

tud látni, kivéve az önálló öltözködést. „Emlékszem, arra gondoltam, hogy mégis milyen 

furcsa, hogy a világ egyik legjobb designeriskolájába járok és mégsem foglalkozik senki 

ezekkel a kérdésekkel” – mondja a fiatal tervező, aki egy olyan nadrágot tervezett 

unokatestvérének, amit egyedül, egy kézzel is könnyedén le tud magáról venni. 

 

Mint utólag kiderült, ez a projekt meghatározta Jones főiskolai élményeit, olyannyira, hogy a 

nemrég megtartott Parsons Fashion Benefit rendezvényen díjjal jutalmazták munkáját és 

elismerték, hogy egy olyan szegmenst célzott meg kollekciójával, amit nemcsak a divatipar, 

de gyakran a társadalom is hajlamos teljesen figyelmen kívül hagyni. Jones 2014 nyarán 

kezdett bele a kutatásokba, amikor úgy döntött, hogy a fogyatékkal élőkre fekteti a hangsúlyt 

debütáló kollekciójával. A kivitelezéshez nagy segítségére volt a manhattani és a brooklyni 

United Cerebral Palsy egyesület, amelyeknek tagjai hozzájárultak a fókuszcsoportos 

kutatásokhoz és végül több mint száz fogyatékkal élő emberrel sikerült emailes és személyes 

interjút készítenie ruhaterveihez. 

 

Az elszánt tervező körülbelül ugyanebben az időben adta fel hirdetését a Craiglistre és a 

Yahoora, ahol olyan személyt keresett, aki hajlandó lenne modellkedni a terveihez. 

Hamarosan rátalált a sclerosis multiplexben szenvedő Ronnie-ra, akivel egy nyáron át 

kéthetente találkozott az egyeztetések miatt, de Jones természetesen a tervekről is kikérte a 

lány véleményét. „Amikor találkoztam Ronnie-val, hirtelen valami beugrott. Ő egy nagyon 

vicces lány” – mutatja be a tervező a segédjét, aki még a Parsons diákjai által készített 

bemutatkozó kisfilmben is helyet kapott a szezonban. 

 
„A Ronnie-val való munka során vettem észre igazán a problémákat és kezdtem el keresni a 

lehetséges megoldásokat. Néhány igencsak bonyolult probléma merült fel például a nadrág 

designnal kapcsolatban. Az átlagos nadrág boka résznél túl rövid volt, hátul viszont túl 

mélyen kivágott” – állapítja meg a tervező, akinek speciális igényeket is figyelembe kellett 

vennie a munkafolyamat során, mint például a karfára támasztott könyök formáját, méretét, 

súlyát, valamint a váll és a kar izmait. Mindent összevetve, a tervező szerint az anatómiai 

kérdések és aggályok éppen olyan fontos szerepet játszanak a tervezés során, mint az 

esztétikai, valamint az érzelmi kényelem. 

 

Jones a munka során mindvégig szem előtt tartotta a ruhákhoz való demokratikus 

megközelítést, aminek köszönhetően kollekcióját bárki viselheti, nemcsak a fogyatékkal élők 

– számol be a fashionista.com az innovációról. „Nem akartam adaptív designerként 

bemutatkozni, csak azt szerettem volna, hogy a tervezők a kezdetektől fogva szem előtt 

tartsák a fogyatékkal élők igényeit is" – mondja a 23 éves Jones, aki többek között Marc 

Jacobs és Anna Wintour előtt mutathatta be kollekcióját New Yorkban. 

 

 

 



 
 

 
A feltörekvő designer diáktársával, Blaire Moore-ral egy „Empowering Imagination” nevű 

díjat is bezsebelt, amelynek keretében ellátogathatnak a Kering olaszországi gyáraiba, 

kirakatot kapnak a Saks Fifth Avenue-n található üzletében és mentori támogatásban részesíti 

őket a Style.com. „Nem tudom elhinni, mindig is azt gondoltam, hogy a Parsons csak a B 

tervem lesz. De kiderült, hogy az iskola tökéletes környezet arra, hogy megváltoztassuk a 

divatvilágot. Az, ahogyan itt a szociális kérdésekkel, az innovációval és a fenntarthatósággal 

foglalkoznak, az egészen elképesztő” – áradozik Jones, akit társadalmi innovációja miatt a 

The New School is támogatott 2500 dollárral (kb.694.290 forint). 

 
forrás: divany.hu 

 

 

 

 



ILYEN IS VAN: ORGIÁT SZERVEZNEK KEREKESSZÉKESEKNEK 

 
A kerekesszék akár egy nagy szexuális játékszer is lehet - mondja az esemény egyik 

megálmodója. 

 
Ki hinné, de a világon először szerveznek majd szex-partit mozgássérülteknek. A 

“Deliciously Disabled” fantázianevű eseményre természetesen nem csak kerekesszékeseket 

várnak, de tény, hogy az ő szexuális életüket akarják elsősorban feldobni a bulin, ahol lesznek 

álarcok, burleszk-előadás - és persze félre lehet majd vonulni egy-egy gyors numerára is... 

 

 
 
Az esemény plakátja 

 
A Torontóban megrendezésre kerülő orgia megálmodója, Stella Palikarova szerint ugyanis 

sokkoló, hogy a többség azt hiszi, hogy ha valaki mozgássérült, akkor már nem is élhet nemi 

életet - és ha mégis szeretne, akkor az azt jelenti, hogy “túl nagy a libidója”. Persze nem 

vagyunk benne biztosak, hogy ezt a sztereotípiát legjobban egy XXX bulival lehet feloldani, 

de ne legyünk igazságtalanok: attól még, hogy valaki kerekesszékhez van kötve, miért ne 

vehetne részt egy orgiában?! 

 



Az esemény egyik szervezője, Andrew Morrison-Gurza tovább ment: szerinte a kerekesszék 

akár egy nagy szexuális játékszer is lehet - írja a New York Daily News. 

 

forrás:  borsonline.hu 

 

 

 

Egy találmány, ami teljesen megváltoztathatja a kerekesszékesek életét 

 
Ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyre fel, és most már az 

sem kizáró tényező, ha Mohamed kerekesszékben ül. 

 
Egy ideális világban ilyesmire egyáltalán nem lenne szükség, de mivel az akadálymentesítés 

még a fejlett nyugaton is olyan ütemben halad, mint egy nagyon fáradt lajhár, néhány zürichi 

egyetemista elébe ment a problémának, és kifejlesztették a Scalevo kerekesszéket, amely 

képes önmagától megmászni a lépcsőket. 

 
video:  https://youtu.be/3lb_8nmy90c 

 
forrás: player.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 
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                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Új szelek a vakok oktatásában 
 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint a világon 280 millió látássérült 

él, és közülük sokan nem részesülhetnek a szükségleteiknek megfelelő speciális 

oktatásban.  

 

Persze vannak jó példák is: ezek közül mutat be hármat az Euronews. 

Brazília: a vak balett-társulat  

 

Fernanda Bianchini egyszerre táncos és gyógytornász, húsz éve tanít táncot vak vagy 

részlegesen vak gyerekeknek Sao Paulóban. Jelenleg 120 tanítványa van háromtól hatvan 

évesig.  

 

Az évek során Bianchini kifejlesztette a saját, fizikai érintésen és vezetésen alapuló tanítási 

módszerét, és a vak diákjaitól ugyanazt a teljesítményt követeli meg, mint az egészségesektől. 

A táncórákon javul a tartásuk, az egyensúlyérzékük, a térérzékelésük és erősödik az 

önbizalmuk. Bár több időre van szükségük, mint egy olyan diáknak, aki a tükör segítségével 

tudja gyakorolni a mozgást, de ha egyszer megtanulnak valamit, olyan jól összpontosítanak, 

hogy a végeredmény semmivel sem rosszabb, mint egy látó diák esetében.  

 

Bianchini balett-társulatával rendszeresen jár fellépni Dél-Aamerikában és európában. A 

táncosai egy része vak, egy részük részlegesen vak vagy más fogyatékkal élő, és csak a 

társaság tíz százaléka látó.  

 

Egyesült Államok: szájdobbal a szép beszédért  

 

New York, Bronx. A “Lavelle Vakok Iskolájában” kezdődik a beatbox-óra. A vak vagy 

részlegesen vak gyerekek közös gyakorlással megtalálják a saját hangjukat.  

 

A lábdob, a cin, a pergődob – ezek a szájdobolás alapjai, egyben jól működő és újító oktatási 

módszertan is épül rájuk. A program már öt éve fut az iskolában. Jelenleg egy beatbox alapú 

beszédfejlesztő tananyagon dolgoznak, amelyben szisztematikusan összegyűjtik a 

gyakorlatokat, játékokat és mondókákat.  

 

A cél a tiszta és érthető beszéd fejlesztése, de az írástanulásban is segít.  

 

Kambodzsa: nulláról indultak  

 

Phalla Neang volt az első, aki Braille-írást tanított Kambodzsában, ahol a fogyatékossággal 

élők gyakran a társadalom peremére szorulnak. Az általa irányított civil szervezet az egyetlen 

Kambodzsában, amely vak gyerekek oktatásával foglalkozik. Mára öt iskolát nyitott vak 



diákok számára. Phalla Neang munkásságáért jelölték a Global Teacher Prize nevű 

pedagógus-díjra. 
 

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 
 

ESÉLY EGYENLŐSÉGI NAP 

 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete  

Kalocsa és Vidéke  

6300 Kalocsa Kossuth L. u.41.  

T:78/467-263  

 

MEGHÍVÓ  

JÚLIÁLIS  

ESÉLY EGYENLŐSÉGI NAP  

 

 

2015. Július 03-én 09.00-tól Júliálist tartunk.  

Helye: Foktő Fő u.84. Ciki Cuki Presszó  

Program:  

09.00. Busz indulás Foktőre az info irodától  

10.00. Szellemi és ügyességi vetélkedő  

13.00 .Ebéd  

14.00. Vetélkedő eredmény hirdetése  

14.15. Izisz tánccsoport bemutatója  

17.00. Buszindulás Kalocsára  

 

Zenét az egyesület állandó zenekara biztosítja Balaton László vezetésével.  

Jelentkezni az információs irodában 2015.07.01-ig lehet személyesen.  

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!  

 

 

2015-06-08.  

 

Vezetőség 

 
forrás: M 

 

Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Jelige: "WEIS" 

Feladatok:  

 

Építési folyamatok előkészítése, anyagmennyiség kiszámolása, anyagrendelés, Terc és Excel 

programokban munkavégzés, tervolvasás  

 

Akadálymentes-e a munkahely: részben  

Munkaidő kezdete és vége: 8 órától – 16 óráig  

Munkaszerződés típusa: határozatlan, 3 hónap próbaidő  

Bruttó Fizetés, munkabér: megbeszélés tárgya  

Munkavégzés helye: Budapest, XIII kerület  

Szükséges végzettség: építőipari szakirányú végzettség  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "WEIS" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 július 3. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

