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Új otthonába költözik a rehabilitációs ellátás 

 
Hétfőtől folyamatosan veszik birtokba a Sólyom utcai épületet a munkatársak és az 

ügyfelek. 

 

Tavaly kezdődött és a múlt hónap végén be is fejeződött a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 

Osztályának, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak Szegeden új otthont 

adó, Sólyom utcai épület átalakítása. Jelenleg a megváltozott munkaképességű, illetve 

fogyatékkal élő emberek ellátásaival és támogatásával kapcsolatos ügyek különböző 

szakaszait a város három pontján intézik. A Sólyom utcai korszerű és akadálymentes 

létesítmény elkészültével az ügyintézés minden fázisa egy épületbe kerül. 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalmi Főosztályának 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya jelenleg két telephelyen működik. Az ellátási 

szakterület Oroszlán u. 6. szám alatt, az orvos-szakértői terület pedig a Vasas Szent Péter u. 1-

3. szám alatt folytatja tevékenységét a megyeszékhelyen. Július hónap folyamán az osztály 

két szakterülete egy ingatlanba költözik, a Sólyom u. 2. szám alá, több ütemben. 

 

Az új létesítmény „A” épületébe költözik az ellátási szakterület, az Oroszlán utcai 

munkatársak 2015. július 6-án, hétfőn már a Sólyom utcában folytatják a munkájukat. Az 

osztály hatáskörébe tartozó ügyekben július 10-ig még a Deák Ferenc u. 17. szám alatt 

fogadják az ügyfeleket, de a július 13-án kezdődő héttől a megváltozott munkaképességű 

személyek már a Sólyom utcában intézhetik ügyeiket. 

 
Az I. fokú orvosi bizottságok a Vasas Szent Péter utcában 2015. július 17-én, pénteken 

végeznek utoljára orvosi vizsgálatokat. Ezt követő hétre nem idéznek beteget, mert a szakértői 

terület átköltöztetésére július 20. és 2015. július 24. között kerül sor. 

 

 

További fontos információ, hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását 

segítő TÁMOP 1.1.1 projekt szegedi projektirodája is átköltözik az Oroszlán utcából a 

Sólyom utcába. A csoport tagjai már hétfőtől, azaz július 6-tól új működési helyükön fogadják 

az ügyfeleiket és ideiglenesen, - amíg a Rákóczi téri épület felújítása be nem fejeződik- a 

Foglalkoztatási Főosztály rehabilitációs tanácsadási feladatot ellátó három munkatársa is a 

Sólyom utcai épületben kap helyet. Ők szintén már a jövő hét hétfőtől a Sólyom utcai 

ingatlanban találhatók. 

 



Bár az ügyintézés az új helyszínen már a jövő héten megkezdődik, az épület ünnepélyes 

átadása a költözések befejezését követően várható, amelynek időpontjáról értesíteni fogjuk a 

nyilvánosságot és a sajtó munkatársait. 

 
forrás: promenad.hu 

 

 

 

Szabó László lett a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke 

 

 
 
Szabó László kommunikációs szakember, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének 

vezetője, elnökjelölt és Sós Csaba, a Magyar Úszószövetség szakmai alelnöke kezet fog a Magyar Paralimpiai 

Bizottság rendkívüli tisztújító közgyűlése előtt. Szabó László lett a Magyar Paralimpiai Bizottság új elnöke. MTI 

Fotó: Kovács Attila 

 
Nyolc tagszervezet támogatta Szabó László, a Fogyatékosok Országos Diák- és 

Szabadidő Sportszövetsége (FODISZ) elnökének jelölését a Magyar Paralimpiai 

Bizottság (MPB) elnöki tisztségére. Az MPB ma tartotta rendkívüli közgyűlését, ahol 

Szabó Lászlót meg is választották a testület elnökének. 

 
A 45 éves jelöltet támogatta az MPB tagszervezetei közül a Magyar Atlétikai Szövetség, a 

Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Tenisz Szövetség, a Magyar Kosárlabdázók Országos 

Szövetsége, a Magyar Szkander Szövetség, a Magyar Táncsport Szövetség, a Magyar 

Erőemelő Szövetség és a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége. 

 

Szabó László a meggyőző 33 szavazattal nyert, a posztért szintén induló, a Magyar Rögbi 

Szövetség által jelölt paralimpikon, Koller Sándor 3 voksot kapott. Öt szavazat érvénytelen 



volt.Az elnöki poszt azután üresedett meg, hogy a botrányba keveredett Gömöri Zsolt június 

19-ei hatállyal benyújtotta lemondását. 

 

 
 
Szabó László megválasztása előtt pár percben ismertette ötpontos programját. Ebben az egyik 

legfontosabb teendőjének a paralimpiai bizottság iránti bizalom helyreállítását nevezte meg. 

Kiemelt támogatást ígért a riói paralimpiára készülőknek, fontosnak tartotta egy utánpótlás 

Paralimpiai Akadémia létrehozását, a budapesti paralimpia megrendezését, továbbá azt, hogy 

a fogyatékos sportolókat egyenjogúként kezeljék az ép sportolókkal. A sportvezető 

bejelentette, az elnöki tisztet társadalmi munkában kívánja ellátni, de hozzátette: "egy főállású 

főtitkárra és/vagy sportigazgatóra szüksége van az MPB-nek".  

 

A közgyűlés előtt kisebb vihart okozott, hogy a Gömöri-ügyet kirobbantó Kovács Brigitta, az 

MPB néhány hónapja eltávolított gazdasági vezetője nem kapott mandátumot, pedig 

véleménye szerint a Vakok Világszervezetének kincstárnokaként ez a jog megillette volna őt. 

Amint az ülésen elhangzott, az MPB közgyűlésén alanyi jogon szavazhatnak azok, akik 

valamely nemzetközi szervezetben tisztséget töltenek be. A mandátumvizsgáló bizottság azért 

nem adott szavazati jogot Kovácsnak, mert ő már nem dolgozik az MPB-nél, amely annak 

idején delegálta őt a Vakok Világszervezetébe. Később a mandátumvizsgáló bizottság 

határozatát a közgyűlés is megerősítette. Kovács Brigitta egy rögtönzött sajtótájékoztató 

keretében elmondta, hosszan beszélt az ügyről a Vakok Világszervezetének elnökével: "Az 

elnök arról tájékoztatott, hogy az MPB-nek joga van új személyt jelölnie kincstárnoknak, de 

mindaddig, amíg a helyemre nem kerül új ember, én vagyok a kincstárnok". Egyúttal 

kijelentette, bíróságon támadja meg a hétfői közgyűlést és annak minden határozatát, mivel 

álláspontja szerint jogsértő volt, hogy megfosztották szavazati jogától és nem engedték be a 

közgyűlésre. 

 
forrás: nepszava.hu 

 



Karate: nagy sportdiplomáciai előrelépést könyvelhetnek el 

 
Újabb jelentős sportdiplomáciai előrelépést könyvelhet el a Karate Világszövetség, a 

WKF. A szervezetet ugyanis elismerte a Nemzetközi Paralimpiai Szövetség (IPC) 

igazgatósági testülete. A karate ezzel a paralimpiai sportágak családjának 30. tagja lett. 

 
A történet nyolc évvel ezelőtt Bajorországban kezdődött, a kifejezetten a fogyatékos 

karatésok számára kiírt Bavarian Open elnevezésű viadalon. A versenyen részt vett és 

lelkesedésének adott hangot a Német Olimpiai Bizottság akkori elnöke, Thomas Bach – aki 

jelenleg történetesen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság első embere –, valamint jelen volt 

Antonio Espinos, a WKF vezetője is. 

 

A találkozó után a WKF sokat tett a sérültek karate sportjának fejlesztése érdekében. A német 

Wolfgang Weigert vezetésével a fogyatékosok először dübörgő tapsvihart kiváltó 

formagyakorlat bemutatót tartottak a 2012-es párizsi világbajnokság szakértő közönsége előtt, 

majd a következő vb-n, 2014-ben Brémában már megrendezték az első hivatalos 

világbajnokságot is – utóbbin a kerekesszékes Németh István személyében magyar versenyző 

is indult. 

 

A szintén nagy sikert aratott brémai eseményt megtekintették a nemzetközi sportdiplomácia 

megfigyelői is, ezt követően pedig a WKF jó előjelekkel pályázhatott a hivatalos elismerésre. 

A Nemzetközi Paralimpiai Szövetség közgyűlése novemberben Mexikóvárosban erősíti meg a 

karate elismerését, amit követően a japán eredetű küzdősport megcélozhatja a paralimpiai 

programba kerülést is. 

 
forrás: nemzetisport.hu 

 

 

LÉLEKBEN AKKOR IS A GYEREKEK KÖZÖTT MARADOK, AMIKOR 

HAZAÉREK 

 
Az állam feladatát végzik, mégsem jut elég pénz a munkájukra. Boncodföldén jártunk, 

ahol 11 súlyos állapotú autista gyerek és fiatal él egy fedél alatt, folyamatos anyagi 

kilátástalanságban. 

 
Baj van Boncodföldén, nagy baj. A kis Zala megyei településen működik az ország két, 

súlyos állapotú autista gyerekeket is ellátó, bentlakásos szociális intézményének egyike. A 

civil alapítvány által üzemeltetett otthon - a másik is alapítványi egyébként - olyan kevés 

pénzből tartja fenn magát, hogy folyamatosan a bezárás fenyegeti. Májusban a dolgozók csak 

a fizetésük hatvan százalékát kapták meg időben, az alapítvány vezetője fel sem vette a 

tiszteletdíját. 

Tizenegy, folyamatos felügyeletet és ellátást, fejlesztést igénylő gyerek és fiatal életére nincs 

pénz. 

 
A Zala folyó mentén járunk, Egerszegtől hét kilométerre. Kétségtelen, hogy a csend és 

nyugalom miatt ideális helyszín egy lakóotthonnak. Boncodfölde 350 lakója ráadásul sorra 

bizonyítja, hogy nem fél a kihívásoktól. Legutóbb 2010-ben fogtak össze, hogy leaszfaltozzák 

az utat a vasúti megállóhelyig, mégse sáros nadrágban érkezzen hozzájuk az idegen. 



Amikor 1999-ben egy sokszobás családi ház és a hozzá tartozó hatalmas telek eladó lett, a 

KézenFogva Alapítvány és a holland nagykövetség nem sokat teketóriázott. Épp megfelelt a 

célnak, hogy egy olyan bentlakásos otthont alakítsanak ki, ahol a súlyos állapotú autistákat is 

el tudják látni Budapesttől a nyugati határszélig. 

 

 
 
Hogy milyen egy súlyos állapotú autista gyerek? Boncodföldén széles a spektrum. Jelenleg 

tizenegy gyerek és fiatal él itt. Akad, aki nem beszél, és a járáshoz is folyamatos segítség kell 

neki, és itt van a másik véglet: Bogi, a mindig cserfes, örökmozgó tini, aki hol a takarításban 

segít, hol a többieket „felügyeli”. És megpróbál mindig a közelünkben lenni. Bátorságot 

gyűjt, és átveszi az irányítást. 

 

– Mutatkozz be! 

– Szia, én Marci vagyok. 

– Miért ilyen hosszú a hajad? 

– Mert megnövesztettem. 

Mielőtt kérdezhetnénk, Bogi már kísérőnket, az intézményt vezető Jakab Károlynét 

interjúvolja. 

– Mariann néni, én autista vagy autisztikus vagyok? – kérdi Bogi. 

– Bogikám, már ezerszer megbeszéltük, hogy a kettő között nincs különbség – jön a válasz. 

– Akkor jó – nyugszik bele Bogi, és elrobog. 

 
Közben megérkezik Dávid, aki a karomnál fogva vinne magával a vezetői irodába. A gesztus 

nem nekem szól, Dávid ugyanis folyamatosan próbálkozik, hátha bejuthat a tiltott helyiségbe. 

Az irodában tényleg kincsek vannak, két fiú ugyanis különleges színvilágú karkötőket készít, 

a polcon pedig a lakók által készített kerámiák sorakoznak. 

Bogi, Dávid és társaik sosem lesznek képesek az önálló életre. Nekik a legáltalánosabb 

élethelyzetek is sokszor megoldhatatlan feladatot okoznak. Ráadásul minden szabály – legyen 

az közlekedési vagy társas együttélési – betartása roppant stresszel jár. Például a minél 

önállóbb zuhanyozást egy majd 30 képből álló folyamatábra segíti. De a napi feladatokat, 



elfoglaltságokat is külön kártyákból álló napirend jelzi, az egyénre szabott szabadidős 

tevékenységet tartalmazó tábláról választhat mindenki kedvenc elfoglaltságai közül. 

 
Fejlesztjük és szinten tartjuk őket, de tudomásul kell venni, hogy lakóink önálló 

életvezetésre nem alkalmasak. 

 
Jakab Károlyné, Mariann szerint a legtöbb család fellélegzik, megnyugszik, amikor az első 

pár hét után látják, hogy jól érzi magát, örömmel megy vissza az otthonba a gyerekük. Az 

autizmus mellé más sérülések és betegségek is társulhatnak, melyek tovább nehezítik a 

családok mindennapjait. Az autista gyermekével eddig otthon lévő szülő is tud újra munkát 

vállalni, kinyílik számára egy kicsit a világ. 

A boncodföldi otthon dolgozói nem is panaszkodnak a munkájuk miatt, pedig emberfeletti 

teljesítmény kell, hogy jól végezzék, és ne is pusztuljanak bele lelkileg. „Húszévesen kezdtem 

itt dolgozni. Előtte se fogyatékosokat, se autistákat nem láttam, ma meg van, hogy azt mondja 

a férjem, hogy úgy érzi, hiába értem haza, érzelmileg még mindig a gyerekek között vagyok” 

– mondja Erika, aki az intézet nyitása óta van itt. Mióta visszajött a szülési szabadságról, mint 

terápiás munkatárs dolgozik, most épp Ginát fekteti egy elektromágneses ágyra, fontos a 

lazítás és a stimulálás. 

A dolgozók elhivatottságát látva egyértelmű, hogy nem a fizetés nagysága tartja őket itt. Így 

talán még arcpirítóbb, hogy az otthon fenntartása kritikus szintre jutott. Bár tisztán állami 

feladatot látnak el, a költségvetésből pontosan 2,3 ember bérére kapnak támogatást. Most 12 

dolgozó van, végzik a napi feladatokat, főznek, mosnak, kézműves- és mozgásterápiát 

tartanak, színesítik a hétköznapokat, menedzselik a gyerekek életét. Szeretettel teszik. 

 

 

 
“ 
A munkára kevesen vagyunk, a bértömegre sokan 



 
– mosolyog keserűen Mariann. Egy műszakban két szociális gondozó dolgozik, van napi négy 

órában gyógypedagógus, jön terápiás és szociális munkás is, kell ember a konyhára, és egy 

gondnok, aki egyben sofőr is – iskolába viszi a gyerekeket, intézi a bevásárlást –, és gondozza 

a veteményeskertet. Kicsi a létszám ott, ahol vannak „egyemberes srácok” is. Éjszakára 

mindössze egy ember marad. 

Ugyan a szülők havi százezer forint térítést fizetnek, de egyrészt ebből a béreken túl az 

étkezésre és a gyerekek ellátásra is futnia kell, másrészt nincs minden gyereknek családja. 

Néhányan állami gondozásból jönnek: elárvultak, vagy a szülők mondtak le róluk végleg. 

A pénzügyi mélypont idén tavasszal jött el újra. Máskor is voltak már komoly bajban, de ilyen 

lehetetlen helyzetben még soha. Úgy tűnt, elfogyott minden tartalék, be kell zárni az otthont. 

Az utolsó pillanatban aztán megmozdultak a támogatók, többen is milliós összegekkel 

segítettek. Az ottjártunk előtti napokban pedig épp a LEGO magyarországi vezetése volt ott, 

hogy rendbe rakják a kerti játékokat, hoztak vadiúj trambulint és persze egy csomó legót. 

Így most pár havi lélegzethez jutottak, de megoldás továbbra sincs az otthont működtető 

alapítványnál. Mariann szerint sokat jelentene, ha az a törvénymódosító javaslat, amely az 

autistákat ellátók támogatásának differenciálását írná elő, átmenne az országgyűlésen. „Most 

minden autista gyerek után havi 66 ezer pár száz forintot kapunk, függetlenül attól, hogy 

enyhébb idegi-fejlődési rendellenességről vagy súlyos, önkárosító állapotról van szó.” 

Adódik a kérdés, mi lesz a rendszerességhez és folytonossághoz ragaszkodó lakókkal, ha 

egyszer végleg elfogy a pénz, de erre Mariann sem tudja a választ. Nekik már nincs hova 

hátrálniuk. 

 

 
1999. év nyarán a KézenFogva Alapítvány és a holland nagykövetség vásárolta meg a 

sokszobás családi házat és a hozzá tartozó hatalmas telket 

 



Megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a 

fogyatékos személyek számára biztosított intézményrendszer igénybe vehető számukra. Mint 

írták, szükség esetén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint állami fenntartó 

gondoskodik a továbbiakban a gondozottakról. „A kormány senkit nem hagy ellátás nélkül.” 

Igaz, ebből nem derül ki, hogy lakásotthonról vagy harmincágyas termekről van-e szó. 

A tárcánál megemlítették azt is, hogy a boncodföldiek minden évben pályázhatnak a 

fogyatékosokat ellátó összes intézménynek kiírt 95 millió forintra, melyből tavaly 4,8 millió 

jutott a zalai alapítványnak. Emellett az otthon szociális ágazati pótlék jogcímen, 11,75 

dolgozó után összesen 1,6 millió forint támogatást kap, és 8 ellátott után egy évre hatmilliót 

utalt az államkincstár is. 

 
forrás: vs.hu 

 

 

Élményalap: légy Te is élmény-felajánló! 

 
Minden ember tud pénz nélkül is adakozni, ha szeretne! Élményt is fel lehet ajánlani a 

fogyatékos emberek részére! Ilyen felajánlás lehet egy közös túra, egy koncertélmény, 

jógaóra, de lehet pecázás, csónakázás, és még megannyi más dolog, amelynek csak a 

felajánló képzelete szabhat határt…! 

 

Adj Te is egy élményt! Várjuk felajánlásodat 2015. július 31-ig! 

 

Az Élményalap 2011 óta működik, a Speciál Pécs Alapítvány és a Fogd a Kezem Alapítvány 

hívta életre. Az első években a megvalósítás Pécsett történt, de 2013-ban már több vidéki 

városban, Debrecenben, Győrött, Szekszárdon, Budapesten, Szigetváron, Érden, Szegeden is 

működött civil szerezeti partnerek bevonásával. Az eddigi élményekre és sikerekre 

támaszkodva 2015-től arra vállalkozunk, hogy az országos elterjesztést még szélesebb körben 

valósítsuk meg. 

 

Az Élményalap program célja, hogy a fogyatékos és az „ép” emberek minél több közös 

élményt szerezzenek: találkozzanak, beszélgessenek, megismerjék egymást. Az élmény 

felajánlója lehet magánszemély, baráti társaság, szervezet vagy cég is. Elég egy élmény, amit 

mindenki a saját adottságaihoz, erőforrásaihoz mérten fel tud ajánlani: egy közös túra, egy 

koncertélmény, jógaóra, de lehet egy közös pecázás, csónakázás is. 

 

Adj Te is egy élményt! 
Írd meg koordináló szervezeteink valamelyikének, hogy Te milyen élményt nyújtanál 

fogyatékos társaidnak! 

 

A felajánlásodat az alábbi szervezetek várják az ország több pontján 2015. július 31-ig: 

 

Debrecen, Revita Alapítvány 

E-mail: kapas.monika@revitaalapitvany.hu 

Telefon: +36 70 395 2282 

 

Debrecen, Népi Mesterségek és Hagyományok Háza Szociális Szövetkezet 

E-mail: valeriadosa@gmail.com 

Telefon: +36 20 272 4488 



Budapest, KÖZösség Dél-Budáért Civil Társaság 

E-mail: kozossegdelbudaert@gmail.com 

Telefon: +36 20 954 6417 

 

Budapest, Tudatos Ifjúságért Alapítvány 

E-mail: tudatosifjusagert@gmail.com 

Telefon: +36 20 807 0058 

 

Miskolc, Szikra Alapítvány 

E-mail: elmeny@szikraalapitvany.hu 

Telefon: +36 46 504 730 

 

Nyíregyháza, Kalamáris Egyesület 

E-mail: kalamarinfo@gmail.com 

Telefon: + 36 30 777 9065 

Pécs, Fogd a Kezem Alapítvány 

E-mail: posta.gabriella70@gmail.com 

Telefon: + 36 70 455 1680 

 

Salgótarján, Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete 

E-mail: eselyst@upcmail.hu 

Telefon: +36 20 943 9362 

 

Szekszárd, Kék Madár Alapítvány 

E-mail: kekmadaralapitvany1997@gmail.com 

Telefon: +36 70 948 3855 

 

Szolnok, ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete 

E-mail: egyesulet@enisvagyok.hu 

Telefon: +36 30 342 9253 

 

Veszprém, Életet Segítő Alapítvány 

E-mail: esaelmenyalap@gmail.com 

Telefon: +36 70 943 6822 

 

A felajánlott élmények 2015 augusztusában kerülnek kihirdetésre, és egészen 2016 

márciusáig folyamatosan megvalósulhatnak! 

 

További információ: 
Facebook: https://www.facebook.com/elmenyalap 

 
forrás: haon.hu 

 

 

LÁTOGATÁS AZ ALBA CIVITAN REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT-

NÉL 

 
Minisztériumi támogatásnak köszönhetően 3.2 millió forintból három mozgássérült 

mellékhelyiséget is sikerült kialakítani a Fiskális úton található Alba Civitan 

Rehabilitációs Nonprofit Kft-nél, de festettek is, továbbá a rámpájukat is megcsinálták. 

https://www.facebook.com/elmenyalap


A nonprofit cégnél megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak. Jelenleg ötvenen 

tudnak dolgozni a 282 négyzetméteres önkormányzati épületben, ahol bérmunkában 

betanított munkát végeznek. 

 
KÉPGALÉRIA - nézze meg mit dolgoznak az Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit 

Kft-nél 

 

 
 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyszeri, 3,2 millió forintos támogatásának 

köszönhetően a munkakörülményeket és az életminőséget nagymértékben javító felújítás 

zajlott a közelmúltban. Kifestették az épület valamennyi helyiségét, kialakítottak három, 

mozgássérültek számára is használható mosdót, továbbá korláttal ellátott rámpát építettek az 

udvaron. A munkát végző székesfehérvári vállalkozó, Sárközi Attila és alkalmazottai 

minőségi módon dolgoztak, az összeg fejében vállalt feladatokon túl pluszmunkákat is 

megcsináltak az Alba Civitan nagy meglepetésére és örömére. - mondta Kovács Istvánné a 

nonprofit kft ügyvezetője. 

 
A több mint hárommillió forintos beruházás eredményeit Kovács Istvánné, a cég ügyvezetője 

és Östör Annamária egészségügyi- és sporttanácsnok, öreghegyi önkormányzati képviselő 

mutatta be a sajtó számára. 
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Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok, öreghegyi önkormányzati képviselő örömét 

fejezte ki a beruházás kapcsán. Elmondta: minden tiszteletet megérdemelnek az Alba Civitan 

Kft. munkavállalói és azok, aki ehhez biztosítják a feltételeket. A cég nem a legújabb 

önkormányzati épületben működik, így minden évben igyekeznek javítani a feltételeken. A 

közelmúltban, alig két hét alatt elvégzett nagyszabású felújítás sokat segített. Fontos, hogy a 

fogyatékkal élők nem kallódnak, hanem értelmes, tartalmas munkát végeznek a különféle 

cégek megbízásából. 

  

 
Az Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. 1995-ben jött létre: szülők és 

fogyatékkal élő gyermekeik alapítottak civil szervezetet, majd 1998-ban az önkormányzat 

támogatásával megkapták a Fiskális úti épületet, ahol 1999 szeptemberében 17 fővel elindult 

a foglalkoztatás. Többszöri átalakulás után létrejött a rehabilitációs nonprofit kft., amely ma 

50 főnek ad munkát, közülük 38-an megváltozott munkaképességűek. A betanított munkát 

végző dolgozók nagy része székesfehérvári, de vannak móriak, pátkaiak és sárbogárdiak is. A 

cég működését évről évre jelentős összeggel támogatja Székesfehérvár Önkormányzata. 
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A bejáráson elhangzott továbbá, hogy az Alba Civitan Kft. szívesen fogad minden, jó szívvel 

adott támogatást. A Fiskális úti épületet vegyes tüzelésű kazánnal fűtik, így aki teheti, tűzifa 

biztosításával és kiszállításával nagyban segítheti a cég működését. 

 
forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

VOLT 2015 : A szeretet diadala! 

 
A fesztivál utolsó napján napjaink egyik magyar sikercsapata a Wellhello is fellépett. 

Bizony ők azok, akik a Halott Pénzel közösen jegyzik a Telekom VOLT fesztivál 2015 

himnuszát is, ami hihetetlen népszerűségnek örvend. 

 

A koncerten egy váratlan esemény is történt, hiszen hirtelen egy kerekesszékes kisfiúra, a 

soproni Levire terelődött a figyelem és persze a rajongók táborára. Levit, akinek szintén az 

egyik nagy kedvence a zenekar, a székével együtt kapta fel a tömeg és egészen az első sorig, 

sőt a biztonsági kordonon átemelve segítették ahhoz, hogy találkozhasson Fluor Tomival és 

Diazzal. Hihetetlen pillanatok voltak ezek, a szeretet és segítségnyújtás diadala volt ez, ez az 

amiről az élet minden pillanatának szólnia kellene. 

 

 

 



Talán ilyen még nem is történt magyar koncerten és a pillanat annyira varázslatos volt, hogy 

Fluor Tomi és Diaz is láthatóan meghatódott. Miközben Diaz a könnyeivel küszködött 

összeölelkeztek Fluor Tomival, majd gyakorlatilag meg sem tudott szólalni annyira az 

esemény hatása alá került. Köszönetet mondott a fesztiválozóknak a mikrofonba, hogy 

segítettek Levinek, majd hallhatóan elcsuklott a hangja. Fluor Tomi aki talán szintén zavarban 

volt, végül kért egy hatalmas tapsot! 

 
Talán ezek azok a pillanatok voltak azok, melyek valóban azt igazolják, hogy nincsenek 

leküzdhetetlen akadályok az életben, hiszen a szeretet és a szív ereje bárminél erősebb! 

 
forrás: cyberpress.hu 

 

 

Mi (is) akartuk, hogy így legyen 

 
„A mi választásunk is” című beszélgetéssel kezdődött a július Budapesten, a Bálint-

házban. A hátrányos helyzetű embereket védő aktivisták: a vakok, a rokkantak, a 

hajléktalanok, sőt a külföldön dolgozó, állampolgárságukat megtartó emberek 

képviselői jogsérelmeket soroltak fel, de ennél többet nem tehettek. 

 
Emlékezzünk! Egy esztendeje plakátemberek mosolyogtak ránk a falról, közülük 

választottunk. Országgyűlésbe képviselőt, aztán önkormányzatba polgármestert, testületi 

tagot. A jelöltek kellették magukat, nem játszhattuk azt, amit az ultiban, hogy a rossz lapot a 

talonban hagyjuk. Valakit fel kellett emelni, bizalmunkat és a közpénzt kötelezően rábízni, 

aztán imádkozni, hogy a mohóság és a tisztesség küzdelmében kis arányú legyen a veresség. 

 

Jelszavak még voltak, de az ígéreteket felváltották a kevésbé megfogható, alig-alig számon 

kérhető fogadalmak. A délibábot kevesen festették az égre, a jelöltek tudták, hogy a választók 

a lábuk elé néznek, buckákban, kátyúkban gondolkodnak, lehetetlenre nem vágynak, 

legfeljebb egy kis csodára. 

 

A plakátemberek egyébként is a falakon, a hirdetőoszlopokon élnek, álmaikra riasztók, 

sétáikra testőrök vigyáznak, szeretteiket a betegség és nem az éhség tizedeli. A 

plakátembereknek egyenlőségről beszélnek, de már az élsportban diszkriminálnak. Az 

egészségesektől a munkát, a rokkantaktól a segélyt veszik el. A hajléktalant úgy hagyják az 

utcán, ahogy a devizahitelest. A választójogi térkép két maroknyi igazságtalanság: Nagy-

Magyarországról voksot, a világ másik feléről adót remél. 

 

Változás? Sok remény nincs rá. Kerekasztalt még nem táncoltatott meg a csoda. 

 
forrás: infovilag.hu 

 

 

 

Rokkanthelyre állt a kormánymegbízott - Fotó! 

 
Szekszárd — Tiltott helyen parkolt a Tolna megyei kormánymegbízott! 

 



Horváth Kálmán ráadásul az általa vezetett kormányhivatalnál állt meg a szolgálati Škoda 

Superbjével a mozgássérülteknek kijelölt parkolóhelyen a hét elején. A szabálytalanságot 

egyik olvasónk szúrta ki, aki annyira feldühödött, hogy el is küldte nekünk a fotót. 

 

– Ilyen pofátlan parkolást! Nem elég, hogy a mozgássérülthelyre állt a politikus, de még a 

kerekes székesek számára létrehozott rámpára is feltolatott. Pedig volt hely bőven a 

parkolóban – dohogott olvasónk. Kerestük Horváth Kálmánt, hogy mivel magyarázza az 

esetet, de lapzártánkig nem válaszolt kérdésünkre. 

 

– A KRESZ-t sérti meg az, aki jogosulatlanul mozgássérülthelyre parkol. A bírság akár 

százezer forint is lehet – mondta a Blikknek Pausz Ferenc közlekedési szakértő 

 

 
 
Horváth Kálmán egyelőre adós a magyarázattal, miért állt a rokkantparkolóba szolgálati kocsijával 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

 

Miért jó az integrált gyereknevelés? 
 

A szakértő elmondja, milyen hatással lehet a baba gerincére a hordozó. Az integrált 

gyereknevelésről is beszélgetünk, vagyis például hogyan magyarázzák meg a 

gyermeknek, ha ovis társa vagy esetleg testvérkéje valamilyen fogyatékossággal születik. 
 

video: http://tv2.hu/musoraink/babavilag/180741_miert_jo_az_integralt_gyerekneveles.html 

 

forrás: tv2.hu 

 

 

 

 

http://tv2.hu/musoraink/babavilag/180741_miert_jo_az_integralt_gyerekneveles.html


 

Végre emberhez méltó életük lehet a fogyatékosoknak 
 

 

Az EU pénzéből kisebb lakóhelyekre költöztethetik a fogyatékossággal élőket, akik így 

akár munkát is vállalhatnak a jövőben, és nem kell embertelen állami intézményekben 

senyvendiük. 
 

 

Nagyon nagy átalakulások várhatók a fogyatékkal élő emberek ellátásában: egy EU-s program 

keretében ugyanis 3600 ember hagyhatja majd el a nagy állami intézeteket, őket kisebb, 

családiasabb otthonokban helyezik majd el. 

 

Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkóztatásért felelős államtitkára elmondta, 36 milliárd forintnyi uniós forrásból 

folytatódik a kiváltás. Ennek során a nagy vidéki gondozóintézetekből kiemelik a 

fogyatékossággal élőket. 

 

Ezekkel az államtitkár szerint az volt a gond, hogy gyakran egységesen kezelték a különböző 

ellátást igénylő pácienseket, "rossz intézményi kultúrában működtek". A cél szerinte, hogy 

minden gondozott személyre szabott ellátást kapjon és minél önállóbb életet élhessen. 

 

Szerinte gond, hogy sok nagy intézményben a gondozottak ugyanazon a néhány 

négyzetméteren mozoghatnak, az étkező, az ágyuk és a csoportszoba alkotja ezt a beszűkített 

világot. Ezért lesz jobb nekik az 5-12 személyes "lakóegységekben", ahonnan iskolába vagy 

munkába is járhatnak majd. Hozzátette, csak városokban van elég munkahely és megoldható 

az integráció, ezért ilyen lakóhelyeket csak ott hoznak majd létre. 

 

A Magyar Nemzet megemlíti, a program azért is aktuális, mert nemrég botrány lett abból, 

ahogy a bentlakókat a Debreceni Terápiás Házban kezelik. Belülről nem nyitható rácsos 

ágykat alkalmaztak, fogamzásgátlásra kötelezték az ott élőket és ha valamelyikük teherbe 

esett, abortuszra kényszerítették. Az ügyben a megyei kormányhivatal eljárást indított. 
 

 

forrás: hir24.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

 

Figyelemhiányos a gyerek? Ezek a jelek utalnak rá! 
 

Értetlenül néz a gyermekére, mert már megint furcsán viselkedik, kielégíthetetlen 

mozgásigényével, harsányságával, mohó kíváncsiságával, szófogadatlanságával idegesíti, 

fárasztja a környezetét? 

Vadászok a földművelők között  

 

Egy amerikai pszichiáter az ősi társadalmak világából vett hasonlattal jellemezte ezt az 

állapotot: "az ADHD-sok olyanok a ma iskolájában, mint a vadászok lehettek a földművesek 

társadalmában" - utalva a rájuk jellemző gyors döntésekre, a figyelem irányának gyors 

változására, a kezdeményezőkészségre, a fáradhatatlan, kitartó tevékenységre. Valóban, a 

feladatra hosszan koncentráló, nagy türelmet igénylő, statikus, az eredményeket lassan 

produkáló "földművelő" munka kevésbé való nekik. Nem véletlen, hogy a nagy 

alkalmazkodóképességet, türelmet, figyelmet, önfegyelmet igénylő iskolában tetőznek 

leginkább az ilyen jellegű problémák.  

 

A hiperaktív, figyelem-, mozgás-, viselkedés- és tanulási zavarokat mutató gyerekekkel 

rendelkező szülők is gyakran számolnak be arról, hogy addig a legnehezebb a gyerekeikkel, 

amíg iskolaidő van, a nyári vakáció idején például jóval kevesebb gondjuk akad. Szakértők 

arra hívják fel a figyelmet, hogy a diagnózis felállításához nagy tapasztalat és gondos 

vizsgálat szükséges, ezért a tünetcsoportok alapján csak gyermekpszichiáter szakember 

vonhat le következtetést a gyerekről. A jellemző tünetek alábbi bemutatása azonban arra 

alkalmas, hogy a szülő elgondolkodhasson azon, kell-e szakemberhez fordulnia a gyermeke 

problémájával.  

 

Csecsemőkorban kezdődhet  

 

Az ADHD-ként (magyarul: figyelemhiányos hiperaktivitási zavarként) ismert probléma 

alaptünetei azonosak: gond van a figyelem fenntartásával vagy koncentrálásával, jellemző a 

hirtelen, impulzív viselkedés, a gondolkodás nélküli cselekvés, az egy-egy helyzethez képest 

túl sok mozgás, és az ellenállás a szabályokkal, utasításokkal szemben. Ezek azonban minden 

életkorban másként jelentkeznek. Ha egy kisbaba sokszor, nagy hangerővel és 

csillapíthatatlanul sír, és akkor sem nyugszik meg, ha felveszik, ha nehezen lehet rendszeres 

napi ritmust kialakítani vele, és szokatlanul korán, akár már kilenc hónaposan, a mászás 

időszakának kihagyásával hamar járni, sőt, futni kezd - felmerülhet a gyanú, hogy ő is az 

ADHD-s gyerekek közé tartozik. Ilyen korán azonban még nincs olyan módszer, amellyel ezt 

a tünetcsoportot biztosan lehetne azonosítani. Kisgyermekkorban sem szoktak még erre 

gondolni, bár az ADHD-s gyerekek kétharmadánál akár már kétéves korban felmerülhet a 

gyanú. Jellemző az átlagosnál sokkal magasabb aktivitási szint és az óvatosság hiánya. Ez 

veszélyt jelent a számukra, ezért állandó felügyelet szükséges melléjük, mivel a hiperaktív 

gyerekek sokkal gyakrabban, háromszor annyian szenvednek balesetet, mint a kortársaik.  

 



Akaratosak, makacsok, ha valamit nem kapnak meg vagy valami nem jól sikerül, indulataikat 

hangos sírással, dührohammal fejezik ki. Ugyanakkor vannak olyan ADHD-s gyerekek, 

akiknél a figyelemzavar erősebb, mint a túlzott mozgékonyság, náluk éppen ellenkezőleg, 

visszahúzódásban, szégyenlőségben is megnyilvánulhat ez az állapot. Legtöbb érintettnél 

iskoláskorban derül ki, hogy gond van, mert ők nagyon nehezen viselik el az iskola szabályait, 

rendjét, nehezen alkalmazkodnak, öntörvényűnek, rendetlennek, "rossz gyereknek" tartják 

őket.  

 

A kortársak és a tanárok elutasítása újabb bajokat szül: dacot, negatív önértékelést, 

agresszivitást válthat ki. Ugyanakkor általában értelmesek, tevékenyek, segítőkészek, 

kreatívak, szívesen dolgoznak, sportolnak, minden mozgásos tevékenységben benne vannak. 

Bár iskolai tanulási helyzetben nehéz lekötni a figyelmüket és képtelenek egy helyben ülni, 

például az érdeklődésüknek megfelelő, változó ingereket nyújtó számítógépes játékok előtt 

akár órákig képesek ülni.  

 

A figyelem zavara  

 

Az ADHD egyik alapproblémája a figyelemzavara. Ha az alább felsorolt jelekből hat legalább 

fél éven át jellemző a gyerekre, akkor valószínűsíthető a figyelemzavar, mint pszichiátriai 

eltérés. (Természetesen a gyermek kora is számít: arra kell felfigyelni, amiben a gyerek 

kortársaitól hosszasan és jelentősen eltér, és ha ez a viselkedés gyakran fordul elő.) Azonban 

felhívjuk a figyelmet, hogy a bemutatott tüneteket más betegségek is előidézhetik. Sőt egyes 

jelek önmagukban, betegség nélkül is jelentkezhetnek. Ezért a pontos diagnózis felállítása 

érdekében mindig forduljon szakemberhez.  

 

Bajt jelezhet, ha:  

 

nem figyel megfelelően a részletekre vagy gondatlan hibákat követ el az iskolai munkában 

vagy más tevékenységben,  

nehézséget jelent a figyelem megtartása a feladatai vagy játéka közben,  

úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá,  

nem követi az utasításokat vagy nem fejezi be az iskolai és egyéb munkákat,  

nehézsége van a feladatok és a tevékenységek megszervezésében,  

elkerüli, nem szereti az olyan feladatokat, vagy ellenáll azoknak, amelyek tartós értelmi 

erőfeszítést igényelnek,  

elveszti a feladatokhoz vagy tevékenységhez szükséges dolgokat,  

külső ingerek könnyen elvonják a figyelmét,  

a napi tevékenységben feledékeny.  

Általában jellemző, hogy nehezen tudja a figyelmét egy dologra koncentrálni, rövid idő alatt, 

könnyen ráun a feladataira, gyorsan változik, hogy éppen mi kelti fel röpke időre az 

érdeklődését. Ez azért jelentős probléma, mert a figyelem a memória kapuja. Így a koncentrált 

figyelem hiánya tanulási nehézségekhez vezet.  

 

Túlzott mozgásigény  

 

A hiperaktivitásnak, a túlzott mozgásigénynek is vannak olyan tünetei, amelyekre érdemes 

felfigyelni, ha az alábbiak közül fél év alatt több is gyakran megfigyelhető.  

 

Erre utal, ha:  

 



ülés közben babrál, fészkelődik, nem tud nyugodtan ülni,  

elhagyja helyét az osztályban vagy más helyzetekben, amikor elvárják tőle, hogy ülve 

maradjon,  

rohangál, ugrál vagy mászik olyan helyzetekben, amikor az nem helyénvaló,  

nehezen tud önállóan, nyugodtan játszani,  

"izeg-mozog", mintha mindig mozgásban lenne,  

túlzottan sokat beszél.  

Ezek pedig a szertelenség, az impulzivitás jelei:  

 

mielőtt a kérdés befejeződött volna, kimondja a választ,  

nehézséget okoz neki a várakozás,  

félbeszakít másokat (pl. beszélgetést vagy játékot).  

A túlságosan impulzív, vagyis hirtelen, szertelen emberre jellemző az, hogy sokszor túl 

hamar, azonnal reagál valamire. A hiperaktív gyerekeket ez a tulajdonságuk nemegyszer 

súlyos veszélybe sodorja, például körültekintés nélkül rohannak át az autóúton. Akad, aki 

csak az egyik tünetcsoport jeleit mutatja, vagyis dominál nála vagy a figyelemzavar, vagy a 

túlzott mozgásigény, a hiperaktivitás, esetleg a szertelenség, de szép számmal vannak olyanok 

is, akiknek viselkedésében mindhárom jellemző alaptünet megfigyelhető. Ha szülőként a 

megfigyelései alapján úgy véli, gyermekére illenek az ADHD tünetei, mindenképpen 

forduljon szakemberhez, hiszen ez a tünetegyüttes nem nőhető ki, és az ezzel való 

együttéléshez szakszerű segítség, viselkedésterápia és egyes esetekben gyógyszeres kezelés is 

szükséges. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

MEOSZ elnökségi ülés 
 

A Szövetség a 2015. évi  . – soros - elnökségi ülését 2015. július 13-én (hétfő) 10.00 órai  

kezdettel, a MEOSZ Központ Rádai Sándor termében tartja. 

 

A meghívó itt letölthető! 

 

 

Megrendezés dátuma: 2015 július 13. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Bolti eladó, értékesítő 
 

Jelige: „MEZO” 

http://meosz.hu/doc/20150713_6_elnoksegi_ules_meghivo.pdf


Értékesítő, belsőépítész tanácsadó, tervező, alapfokú számítógépes ismeretekkel rendelkező 

munkatársat keresünk. Rehabilitációs kártya előnyt jelent.  

 

13. kerületi fürdőszoba és konyha stúdiójába keresünk megváltozott munkaképességű 

kollégát. A bemutatóterem nem akadálymentes.  

 

Feladatok:  

-ügyfélkezelés  

-kapcsolattartás  

-értékesítés  

-tervezés  

-weboldal karbantartása (nem kell programozni azt egy szakember végzi), csak a képek 

letöltésével és szövegírással aktualizálni.  

 

Jelentkezési határidő: 2015-07-31  

Akadálymentes-e a munkahely: Nem  

Munkaidő kezdete és vége: 10-óra munkaidő vége megbeszéltek szerint.  

Munkaszerződés típusa: Határozatlan  

Számlaképesség szükséges-e: Számlaképesség előny de nem kitétel  

Kiválasztás, felvétel menete, módja: Személyes konzultáció  

Bruttó Fizetés, munkabér: Megbeszélés szerint  

Munkavégzés helye: Budapest 13.  

Szükséges végzettség: Minimum érettségi, de előnyt jelent szakirányú végzettség és 

gyakorlat. (belsőépítész, dekoratőr, hasonló műszaki, szaniter területen szerzett gyakorlat)  

Kívánt munkavállalók pontos létszáma: 1 fő  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet „MEZO” 

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 31. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

