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Valódi rokkantságot okozhat a wifi 

Egy 39 éves újságírónőről azt állapították meg, hogy az elektromágneses sugárzás miatt 

lett 85 százalékos rokkant. Világszerte több ezren szenvednek elektromágneses 

hiperszenzitivitásban. 

A tünetek: fejfájás, szédülés, hányinger, kiütések, súlyosabb esetekben szív- és keringési 

problémák. 

 

Egy tolouse-i bírósság most először erősítette meg ennek a betegségnek a létezését. A nőnek 

átszámítva havi 250 ezer forint értékű rokkantsági segély ítéltek meg, amelyet három évig kap 

majd. 
 

 

Önmagában véve az internet is óriási terhet ró az agyunkra. Kutatók szerint ma ahhoz fogható 

evolúción esik át az emberi agy, mint sok ezer éve, az eszközhasználat kialakulásakor. Akkor 

a szerszám használata tette az embert jobb- vagy balkezessé. A mostanihoz fogható 

ugrásszerű agyi fejlődésre mindeddig nem volt példa. 

 
forrás:hirado.hu 

 

 

Czibere: 190 millió a fogyatékos emberek ellátására 

 

A kormány döntése értelmében az autistákat, illetve a fogyatékossággal élőket ellátó, 

civil fenntartású intézmények két pályázat keretében 95-95 millió forint támogatást 

kapnak - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális 

ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára csütörtökön Csömörön. 
  

Czibere Károly tájékoztatása szerint a pályázatok keretében 37, illetve 71 intézmény nyert el 

támogatást, a folyósítás szeptember végén kezdődik. 

 

Az Egyenlő Esélyekért Alapítvány lakotthonában tartott sajtótájékoztatón az államtitkár 

hangsúlyozta, hogy azokat a nem egyházi és nem állami fenntartású intézményeket kívánják 

segíteni, amelyek folyamatos működésükhöz nem tudnak stabilan forrást biztosítani. 

Kiemelte, hogy a támogatással a biztonságos háttérhez kívánnak hozzájárulni, a pályázatokkal 

szeretnék kiegyensúlyozni a civil fenntartású intézmények működését. 

 

Czibere Károly jelezte: ebben az évben a második pályázat esetében jelentősen emelkedett az 



egy intézményre jutó támogatás összege, "a támogatás reálértéke egy intézményre és egy 

fogyatékos emberre vonatkozóan jelentősen növekedett". 

 

Az államtitkár megjegyezte, hogy ha arra lehetőség lesz, akkor 2017-től egy új finanszírozási 

rendszer váltaná fel a pályázatit. Ez folyamatos támogatást tenne lehetővé, s ezáltal még 

kiszámíthatóbbá tenné a működést - fogalmazott. 

 

Szólt arról is, hogy a kormány az előző ülésen elfogadta az országos fogyatékosügyi program 

intézkedési tervét. 

 

Felidézte: a parlament tavasszal szavazta meg a programot, amely a 2014 és 2025 közötti 

időszakra, középtávra határozza meg a kormányzati lépéseket, az intézkedési terv ennek a 

középtávú stratégiának a következő négy évre szóló lebontása. Elmondta, ez meghatározza a 

prioritásokat a szociális szolgáltatások, a képzés, a foglalkoztatás, az egészségügy területén. 

 

Czibere Károly közölte: mivel az intézkedési terv rendkívül komplex és számos ágazat 

együttműködését igényli, a kormány döntött a fogyatékosügyi tárcaközi bizottság 

létrehozásáról, ez a koordinációs fórum végzi a kormányzati szintű összehangolást, az első 

ülése szeptemberben lesz. 

 
forrás:inforadio.hu 

 

 

 

 

Kik jogosultak ingyen menzára ősztől? 

 

Egy törvénymódosítás eredményeként több gyermeknek lesz szeptembertől ingyenes az 

étkezés a bölcsődékben, óvodákban. A jogszabály szerint a nagycsaládosoknak, illetve 

egy bizonyos jövedelem alatt nem kell fizetni a napi háromszori ellátásért. A 

rászorultságot azonban nem ellenőrzik, elég csak arról nyilatkozni. 
 

Jelenleg országosan több mint 90 ezer gyermek étkezhet ingyenesen, ehhez képest 320 ezerre 

tehető azok száma, ahol a szülőknek szeptembertől nem kell fizetni az ellátásért, azaz 230 

ezer bölcsődés és óvodás gyermek kerülhet be az ingyenességi körbe – nyilatkozta az M1-nek 

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A kormány tájékoztatása szerint 

várhatóan a gyermekek 90 százaléka étkezhet ingyenesen. 

Egy május végi jogszabály-változtatás eredményeként akkor nem kell fizetni, ha a bölcsődés 

vagy óvodás gyerek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; ha tartósan beteg 

vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, ahol tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 

nevelnek, esetleg akkor, ha nevelésbe vették.  

Akkor is térítésmentesen vehető igénybe a napi háromszori étkezés, ha olyan családban él, 

ahol három vagy több gyermeket nevelnek; vagy ahol a szülők nyilatkozata alapján az egy 

főre jutó havi jövedelem összege nem lépi túl a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130 százalékát. Azaz, a jövedelme 90 ezer forintnál kevesebb. 



Novák Katalin kitért arra, hogy a rászorultságot, azaz a jövedelmet nem ellenőrzik, arról nem 

kérnek igazolást, nem akarnak senkinek sem a zsebében turkálni. Mindössze egy nyilatkozatot 

kell tenni: a szülőknek be kell karikázni, hogy mi alapján kérik az ingyenességet. A 

dokumentumban csak az a mondat szerepel: büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, 

hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Békéscsabán, a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvodában eddig a gyerekek elenyésző része 

étkezett ingyenesen vagy fél áron – számolt be dr. Péter Józsefné óvodavezető. Mint 

fogalmazott, a mintegy 180 gyermekből eddig 20-25 gyermek kapott ellátást ingyenesen vagy 

kedvezményesen. Hogy ez az arány emelkedik-e, csak szeptember után válik világossá, a 

szülőknek addig kell nyilatkozniuk – jövedelemigazolást nem kell csatolniuk. 

Sarkadon állásfoglalásra várnak még a felsőbb szervezetektől, az államkincstártól és a 

minisztériumtól, hogy szükség van-e valamilyen egyéb dokumentumra, vagy elegendő a 

szülői nyilatkozat, mely szerint a gyermek ingyenesen étkezhet a következő hónaptól. Puj 

Erzsébet Katalin óvodavezető megosztotta: tavaly a valamivel több mint 300 gyermekből 180 

térítésmentesen, 35 fél áron étkezhetett, csaknem 90-en teljes árat fizettek. 

Mint fogalmazott, az biztos, hogy a 35 gyermek ingyenességet élvezhet ősztől, mivel vagy 

tartósan beteg vagy fogyatékos; vagy olyan családban nevelkedik; vagy nagycsaládban él. 

Lehetséges azonban, hogy azok a szülők, akik a gyermekeik után eddig teljes árat fizettek a 

szolgáltatásért, úgy nyilatkoznak: jogosultak a 100 százalékos kedvezményre. 

 

Iskolában is ingyen 
A jogszabály szerint ingyenes lesz azoknak az általános iskolás gyermekeknek is az étkezés, 

akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Azoknak a középiskolásoknak 

pedig, akik ugyancsak jogosultak erre a támogatásra, mindössze a térítési díj 50 százalékát 

kell fizetni. Ha viszont nem kapnak ilyen segítséget, ellenben olyan családban élnek, ahol 

három vagy több gyermeket nevelnek, szintén csak a térítési díj felét kell állniuk 

forrás: beol.hu 

 

 

Piacok Napja 

A pesti belváros egy nagy közösségi piaccá változik a hónap utolsó vasárnapján. 

Augusztus 30-án Piacok Napja az Erzsébet téren. 

Az esemény főszervezője a sérült emberek társadalmi integrációjával foglalkozó Nem Adom 

Fel Alapítvány. A standokat pedig a WAMP Design Vásár, a Gardrób Közösségi Vásár, az 

Antik Placc - Antik és dizájn vásár, a Segítő Vásárlás és a Nagy Budapesti KultúrZsibi veszi 

birtokba. 

A Piacok Napja egy rendhagyó rendezvény, amely a közösségi gondolkodás, a 

fenntarthatóság és a befogadó társadalom üzenetét közvetíti. Az esemény célja, hogy 

alternatív fogyasztói mintát mutasson a városlakók számára, és hogy elősegítse a valós 

közösségi élményen alapuló személyes kapcsolatok kialakulását.  

A Nem Adom Fel Alapítvány azokat a társulásokat hívta meg, amelyek támogatják a 

társadalmi és környezeti fenntarthatóságot, a közösségformálást. A Piacok Napja része a 



korábban indult "Kezdjetek szeretni" elnevezésű programsorozatnak, melynek célja egy olyan 

társadalmi szemléletformálás, amely előterébe helyezi az emberi kapcsolatok megerősítését, 

és  legfontosabb zászlóvivői a fogyatékossággal élő emberek. 

A WAMP a legismertebb hazai design vásár, amely kiemelkedő magyar designerek, ipar-és 

képzőművészeknek biztosít értékesítési és marketing platformot. A Gardrób a legnépszerűbb 

közösségi ruhavásár, ahol magánemberek árusíthatják megunt, kinőtt ruháikat, kiegészítőiket. 

Az Antik Placc régi, felújított és átalakított tárgyakat bemutató antik és dizájn piac, amely 

újragondolja a régiség és a design kapcsolatát, a Nagy Budapesti Kultúrzsibi pedig egy igazi 

bolhapiac, amelyen az antik, a retró és a kortárs tárgyak egyaránt helyet kapnak. Az esemény 

részeként a Salva Vita Alapítvány Segítő Vásárlás programja keretében a fogyatékossággal 

élő emberek által készített kézműves és design termékeket kínáló civil szervezetek is jelen 

lesznek. 

A rendezvény egyben jótékonysági esemény is, amely a fogyatékos emberek társadalmi 

integrációját támogatja. A befolyt összeget  a Nem Adom Fel Alapítvány az ősszel megnyíló, 

első budapesti, a fogyatékos emberek közreműködésével működtetett, integrált kávézó és 

közösségi tér kialakítására fordítja. 

forrás: hvg.hu 

 

100 milliós támogatás a tanévkezdéshez 

Többféle támogatással is segíti a kaposvári önkormányzat a városban élő szociálisan 

rászorulókat a szeptemberi iskolakezdésben. 

- Kaposvár önkormányzata a tanévkezdéshez többféle ellátást biztosít. A kötelező feladatokon 

túl több olyan támogatási formát is működtetünk, amelyet önként vállaltunk fel annak 

érdekében, hogy valamennyi rászoruló gyermeknek, illetve fiatal felnőttnek tudjunk segítséget 

nyújtani, mégpedig az egyéni élethelyzeteknek leginkább megfelelő módon - mondta 

csütörtöki sajtótájékoztatóján a szociális iroda vezetője, Budai Józsefné. 

A tanulmányokat folytató gyermekek részére biztosított ellátások: 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (központilag szabályozott ellátás) - a 

kedvezményben részesülő gyermekek - bölcsődés, az óvodás, a 1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevők alanyi jogon ingyenesen étkeznek intézményeikben, 

míg a középiskolai tanulók 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak, továbbá ingyenes 

tankönyvellátásban is részesülnek.  

- Ingyen tankönyvben részesülnek továbbá a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, nagykorú és saját 

jogán iskoláztatási támogatásra jogosult tanuló. A kaposvári általános és középiskolákban ez 

mindösszesen 4885 főt érint, 36,6 millió forint értékben. 



Az a gyermek, fiatal felnőtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsága az adott év augusztus 1. napján, augusztus hónapban, november 1. napján 

fennállt jogosultsága esetén november hónapban gyermekenként 5.800.-Ft – 5.800.-Ft 

értékben természetbeni ellátásként Erzsébet utalványt kapnak. Jelenleg 2129 fő 

részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Egyszeri kedvezményre 38 

millió forintot terveztünk. 

- Az általános iskola első osztályát megkezdő kisiskolások évek óta az iskolakezdéskor 

ingyen tolltartót kapnak a Kaposvártól. Ez a város szimbolikus ajándéka. 

- Beiskolázási segély (önként vállalt feladat) - a tanévkezdés megkönnyítése érdekében 

nyújtott támogatási forma, az általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, 

szakiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek és fiatal felnőtt részére a 23. 

életévének betöltéséig, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 

nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs. Elsősorban 

annak indokolt beiskolázási segélyt megállapítani, aki rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben nem részesül. 2015. évre 2.5 millió forintot terveztük erre a célra. Ez idáig 50 

kérelem érkezett. 

- Rendkívüli települési támogatás az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán tanulmányokat 

folytató hallgatók tanulmányaik biztosításához nyújtott támogatás. A kérelmek benyújtása 

folyamatos, 25-30 fiatal felnőtt élt ezzel a lehetőséggel. 

Mindkét esetben szeptember hónapban várható a kérelmek nagyobb számban történő 

benyújtása. 2014-ben részére 435 fő részére nyújtottunk támogatást a fenti célra. 

- Roma tanulók ösztöndíja – a Kaposvár városban állandó lakcímmel rendelkező, saját 

családjukban nevelkedő jó tanuló roma származású tanulók, illetve hallgatók részére nyújtott 

támogatási forma. Az önkormányzat magasabb összegű ösztöndíjat biztosít azoknak a 

tanulóknak, hallgatóknak, akik az integráció számára fontos – oktatás, egészségügy, 

közbiztonság, közigazgatás – szakterületen végzik tanulmányaikat. A közeljövőben, 

várhatóan szeptemberben kerül sor az újabb pályázat kiírására. A 2014/2015-ös tanév II. 

félévében 23 fő részére került ösztöndíj folyósításra 775 ezer forint összegben. 2015 évre 2 

millió forint került tervezésre. 

- Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása – pályázatot nyújthattak be a 

szociálisan rászoruló hallgatók 50 pécsi kollégiumi férőhelyre és az ország egyetemeire és 

főiskoláira felvett és ott tanuló hallgatók albérleti támogatására. 

- Polgármester Úr által megbízott munkacsoport 2015. augusztus 25. napján döntött a 

kollégiumi férőhelyekről és az albérleti támogatásokról.  

A bizottság döntése alapján 38 fő részesült kollégiumi férőhelyben Pécs városában, albérleti 

támogatás 10 fő részére került havi 6000.-Ft összegben megállapításra. Támogatás csak 

azokra a hónapokra kerül folyósításra, amelyekben a hallgató a tanulmányait végzi. 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj program - a szociálisan hátrányos 

helyzetben élő egyetemistáknak, főiskolásoknak nyújt segítséget tanulmányaik végzéséhez. 

Ennél a támogatási formánál is előnyt élveznek azok a roma származású tanulók, hallgatók, 

akik az integráció számára fontos – oktatás, egészségügy, közbiztonság, közigazgatás – 

szakterületen végzik tanulmányaikat. Önkormányzatunk ez évben is csatlakozni kíván az 



ösztöndíjrendszerhez, mely várhatóan országosan szeptember- október hónapban kerül 

meghirdetésre, így azt követően kerül majd a pályázat helyben kiírásra. 2014-ben 180 fő 

részére került megállapításra a felsőoktatási ösztöndíj, melyre 5.7 millió forintot használtunk 

fel. A hallgatók részére kifizetett ösztöndíj az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával 

11.5 millió forintra emelkedett. 

- Gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása - az önkormányzati 

települési támogatás keretében a gyermekintézményekben megállapított személyi térítési díj 

kifizetéséhez nyújtható támogatás, amennyiben a kötelezett családjában az egy fogyasztási 

egységre eső havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, gyermekét egyedül nevelő 

szülő esetében a 220 %-át nem haladja meg. 2015 évre 4 millió forintot terveztünk. Eddig 230 

fő részesült támogatásban. 

A támogatási formák és az ehhez szükséges igénylőlapok megtalálhatóak a 

www.kaposvar.hu oldalon a szociális iránytű menüpontban. 

 
forrás:kapos.hu 

 

 

 

 

Családi nap Környebányán 

 

Zene, tánc, vidám, speciális játékok, feladatok, mókás vetélkedők, ízletes házi sütemények, 

finom falatok, s egyáltalán nem utolsó sorban remek hangulat és közös együttlét várta az 

Együtt Élünk Egyesület tagjait szombaton a környebányai Erdei Iskolában. 

A szervezet negyedik családi 

napja – mint ahogy minden 

egyes programjuk – nem 

jöhetett volna létre, ha 

nincsenek segítők: volt, aki az 

ételt biztosította 

kedvezményesen, más a műsort 

vállalta díjtalanul, az egyik 

tatabányai bevásárlóközpont az 

uzsonna alapanyagait ajánlotta 

fel, a környei önkormányzat 

pedig a gyermeküdülő ingyenes 

használatát, s természetesen a 

szülők is sütöttek-főztek a 

programra. 

A 2008 óta működő, 47 tagot számláló tatabányai egyesület élete – mondhatni – nem is 

működhetne másként, csak támogatásokkal, hiszen az értelmi fogyatékos, rosszul látó és 

halmozottan sérült fiatalok, felnőttek többsége 24 órás „elfoglaltságot” jelent a szülők részére, 

így nem tudnak elhelyezkedni. Annak idején fogyatékkal élő fiatalok szüleinek alapításában 

azért jött létre a szervezet, hogy hasznos elfoglaltságokat biztosítson a szabadidő eltöltéséhez. 

Kirándulásokat, programokat szerveznek, heti három alkalommal találkoznak bánhidai 

klubhelyiségükben, ahol a tagok kedvükre táncolhatnak, énekelhetnek, társasjátékozhatnak, 

http://www.kaposvar.hu/


asztaliteniszezhetnek. Hiszen nekik, a „gyerekeknek” nem adatott meg az önálló életvitel, így 

az önálló kikapcsolódás lehetősége sem… az egyesület számukra a mentsvár… - fogalmazott 

Dömötörné Bertók Éva, a szervezet vezetője. A programjaikhoz szükséges anyagiakat a 

tagdíjból, 1%-os adófelajánlásokból teremtik elő és rendületlenül kilincselnek, „gyártják” a 

támogatást kérő leveleket… van, hogy sikerrel, van, hogy nem… 

A negyedik családi napjuk a hétköznapi küzdelmek mellett talán picit az elutasító válaszokat 

is feledtette, s talán reményt keltett, hogy Aranyosi Ervin, a megnyitó során elhangzott 

gondolatai értő, érző fülekhez jutnak el: fogadjuk el őket, vegyük emberszámba, mert közénk 

születtek, ebbe a világba. Isten gyermekei, s cipelik a terhet, amit magunkfajta tán nem is 

cipelhet. Nehéz feladatot rótt rájuk az élet, mégsem várnak többet: erőt, emberséget. 
 

 

forrás:regioregia.hu 

 

 

 

"Haladjál már, b... meg" – mozgáskorlátozott utassal ordított a trolivezető 

Hétfő reggel becsukódott egy műlábbal közlekedő fiatalember előtt a szegedi 19-es troli 

ajtaja, és a sofőr a hírek szerint üvöltött is az utassal. A Szegedi Közlekedési Kft. 

elnézést kért az incidensért, bár az ő verziójuk szerint nem egészen úgy történt, ahogy a 

szemtanú leírta. 

Műlábbal közlekedő fiatalember próbálta meg elérni hétfő reggel a szegedi 19-es trolit a 

Tarján Víztorony téren. A troli 7:50-kor indult, és a jelek szerint a sofőr nem tudott 5-10 

másodpercet várni a fiúra, aki pedig intett és szólt is neki, kérve, hogy várja meg. "Haladjál 

már b..meg!" – ordította erre a trolivezető a Délmagyar beszámolója szerint. 

A Csongrád megyei lapnak egy olvasó írta meg levélben az esetet. Nemrég egy szegedi 

villamosvezető emelte fel a hangját egy külföldi lánnyal szemben, mert euróval akart fizetni a 

jegyért. 

A Szegedi Közlekedési Kft. közölte: az ügyben meghallgatták a 19-es troli vezetőjét. A sofőr 

elmondása szerint amikor az incidens történt, az ajtók zárulását jelző berregő már szólt, és 

ilyenkor az ajtók automatikusan bezáródnak 3 másodperc után. Mint mondta, egy fiatal nőt 

látott még az ajtók záródása előtt felszállni, és csak ez után, az ajtók csukódása közben látta 

meg a mozgássérült fiút, aki – mint később kiderült – a nővel együtt érkezett. 

A sofőr verziója szerint a műlábas fiatalember a becsukódó ajtók miatt durván szólt oda neki, 

hogy nyissa ki újra. Ezt a sofőr meg is tette, de azt csak felszállás után látta, hogy az utas 

mozgáskorlátozott. 

A Szegedi Közlekedési Kft. közölte: ha az utas a trolivezető viselkedését sértőnek találta, 

utólagos elnézését kérik. 

 
forrás:hvg.hu 

 

 

 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/mozgaskorlatozott_ferfival_kiabalt_a_trolibusz_soforje/2442963/


Kerekesszékes vívó-vb – Fókuszban a riói kvóták Egerben  

Budapest, 2015. augusztus 25., kedd (MTI) – A minél több riói paralimpiai kvóta 

megszerzése a magyarok célja az egri kerekesszékes vívó-világbajnokságon – hangzott el 

a szeptember 18. és 23. között sorra kerülő esemény keddi sajtótájékoztatóján.  

 

“Összesen kilenc éremesélyünk van, a mezőny nagyon erős és kiegyenlített, ezért három 

dobogós helyezést szeretnék megígérni – mondta Szekeres Pál, a magyar válogatott szakmai 

vezetője, a Nemzetközi Kerekesszékes Vívó Szövetség (IWAS) alelnöke. – Tavaly 

szeptemberben kezdődött el a paralimpiai kvalifikációs sorozat, azóta minden 

világkupaversenyen jobb eredményeket értünk el a vártnál. Egerben Dani Gyöngyi, Hajmási 

Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla és Osváth Richárd számít egyéniben 

éremesélyesnek, csapatban női tőrben, párbajtőrben érhetünk oda a dobogóra. Azt 

megígérhetem, hogy nem leszünk epizódszereplők, mindenkinek megnehezítjük a dolgát.” 

A riói paralimpiára az aranyérmesek szereznek közvetlen részvételi jogot, a többiek a 

világranglistán elfoglalt pozíciók alapján jutnak ki a nyári játékokra, az érmesek is nagyon 

közel kerülnek a paralimpiai szerepléshez. 

“Az elmúlt hónapok eseményei megnehezítették a vb előkészítését, de mostanra rendeztük a 

sorokat és utolértük magunkat, minden a tervezett ütemben halad. – jelentette ki Szabó 

László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke. – A vb költségvetése 150 millió forint, 

a rendezés során szolid nyereséggel számolunk. Bevételre teszünk szert a nevezési díjakból, a 

szponzoroktól érkező támogatásokból, 25 millió forinttal támogatja a rendezést az állam, és a 

hazai parasportversenyek történetében első alkalommal folytatunk merchandising 

tevékenységet is.” 

A sportvezető hozzátette: szeptember 20-án az Európai Paralimpiai Bizottság (EPC) 

felkérésére és felügyelete mellett egyenjogúsági sportnapot rendeznek Egerben, ahol hat 

parasportággal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 

A vb-re és a sportnapra a belépés díjtalan. A döntőket az M4 Sport élőben közvetíti majd. 

A sajtótájékoztató végén Veres Amarilla bemutató asszót vívott Navarrete József, olimpiai 

ezüstérmes, kétszeres világbajnok kardozóval. 

forás: boon.hu 

 

 

Mégis haza kellett jönnie Fruzsinának 

 
Nem maradhat Svédországban Wilhelm Fruzsina. A 21 éves értelmi fogyatékos árva 

csütörtökön érkezett Budapestre nagynénjével, akivel 3 évig Malmőben élt. A lányt a 

svéd állam kiutasította, mert nem akarták fizetni az ellátásának költségeit. 

 
forrás: rtl.hu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

-HÍREK- 

 

Az anya szót jelelték először a hallássérült gyerekek 
 

Az iskola legkiválóbb tanulói közé sorolják a besenyszögi Berényi ikreket. Ami azért 

számít különösen nagy érdemnek, mert a gyermekek hallássérültek, anyanyelvük nem is 

a magyar, hanem a jelnyelv - írja cikkében a szoljon.hu. 

– Férjem is, én is hallássérültek vagyunk, nálunk a családban senki nem hall jól – jeleli a 

besenyszögi édesanya, Berényiné Molnár Mónika. Igen, Móni minden egyes szót jelel, 

közben persze a szájáról is leolvashatjuk a kifejezéseket.  
 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 
 

– Tizennyolc évvel ezelőtt ismertük meg egymást a párommal, Nándival. Nem volt kérdés, 

hogy vállalunk-e gyermekeket, annak ellenére, hogy tudtuk, biztosan hallássérültek lesznek. 

Az orvosok kerek perec megmondták, nem érdemes reménykednünk, hogy leendő 

gyermekünk tökéletes hallású lesz. De saját életünkből tudtuk, így is lehet boldog, kerek 

egész a gyermekkoruk, sőt, az életük. Amikor kiderült, nem csak egy gyermek fejlődik a 

méhemben, sírva fakadtam a boldogságtól – meséli az édesanya.  

 

Móni hozzáteszi, amikor megszülettek az ikrek, először érintéssel „beszéltek” hozzájuk. 

Később, amikor nagyobbak lettek, már jelnyelvvel. Gyakorlatilag tehát a gyerekek, Olívia és 

Milán anyanyelve a jelnyelv lett.  

– Az első szó, amit jelelt a lányom, az (akárcsak a halló gyermekek esetében) ugyanúgy az 

anya és az apa volt. Majd az eszik, az Olívia és a dolgozik kifejezés. Persze, gyermekeim 

megtanultak beszélni is. Furcsa azonban, hogy apához Milán fiam csak beszélni hajlandó, 

nekem viszont mindig jelel.  

 

Miközben Mónival csevegünk, a gyerekek is ott ülnek mellettünk, mindenre figyelnek. 

Kíváncsi vagyok, az iskolában (mely nem speciális, Besenyszög „sima” általános iskolájáról 

van szó) vajon hogyan kommunikál a most 8 éves ikerpár?  

 

– Természetesen beszélünk! Ha valamit nem hallunk, leolvassuk szájról. Az első padban 

ülünk, de nem ám egymás mellett! – árulja el a (leendő) másodikos kisfiú.  

Talán jót is tettek ezzel a fiataloknak, ugyanis nemcsak a beilleszkedés, de a tanulás is 

remekül sikerült-sikerül a kisdiákoknak. Kitűnő tanuló lett mindkettő, az iskola kifejezetten 

büszke tanítványaira.  

– Nem csak a pedagógusok, mi is azok vagyunk – állítja az édesanya, aki szerint az ikrek 

példája mutatja, hogyan lehet hátrányból indulva kiváló eredményeket elérni.  

 

A gyerekek egyik pedagógusa elmeséli, tanítványai mindent értenek, hallanak. Azaz mégsem 

mindent, mert néha fellép a „szelektív hallás” esete. A sorakozót, a pakolásra való biztatást 

például nem minden esetben értik a gyerekek. Az viszont teljességgel kizárt, hogy például a 

gumicukor-osztásról „nem hallás miatt” lemaradjanak.  

 

Az osztálytársak szülei szerint Milántól és Olíviától rengeteget tanulhatnak saját csemetéik, az 

elfogadást, az esélyegyenlőség megteremtését mindenképpen. Kérdésünkre, hogy a két 

kisdiáknak melyik a kedvenc tantárgya, Milán határozottan kifejti, a matematika, de erre 

Olívia csak a fejét ingatja, mert szerinte egyértelműen az olvasás. És hogy a két kitűnő tanuló 

szerint mi a legjobb az iskolában?  

– A szünet! – állítják a gyerekek, akik lám, tényleg ugyanolyan diákok, mint bárki más. 

forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 
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-RENDEZVÉNYEK- 

 

Fővárosi Nagycirkusz-50%-os kedvezmény a finálé hétvégén 
 

•A Fővárosi Nagycirkusz a finálé hétvégén 50%-OS KEDVEZMÉNNYEL várja a 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

tagjait és hozzátartozóikat a _CIRCUSSIMO _c. előadáson. Kapcsolódjon ki Ön is 

előadásunkon, nézze meg nemzetközi sztárjainkat! Circussimo! c. műsorunk már csak 

augusztus 30.-ig látható.  

Sőt, ha most vásárol belépőjegyet, nyereménysorsoláson vehet részt, ahol értékes ajándékokat 

sorsolunk ki!  

 

Az akció részletei: http://www.fnc.hu/nyeremenyjatek [1]  

 

 

IDŐPONTOK:  

 

AUGUSZTUS 29. (szombat) 11.00, 15.00, 19.00  

 

AUGUSZTUS 30. (vasárnap) 11.00, 15.00  

 

KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK  

 

FELNŐTT  

NYUGDÍJAS  

GYEREK  

 

II. KATEGÓRIA  

 

3100 Ft  

1550 FT  

2700 Ft  

1350 FT  

2500 Ft  

1250 FT  

 

III. KATEGÓRIA  

 

1900 Ft  

1000 FT  

1700 Ft  

1000 FT  

1500 Ft  

1000 FT  

 

Kedvezményes jegyigényléshez kérem keressen a fulop.anett@maciva.hu [2] címen, vagy a 

06 20/517-3493-as telefonszámon (Hétköznap: 9.00-17.00).  



 

A kedvezmény kizárólag előzetes igénylés után, a telefonon vagy e-mailben megadott 

foglalási kóddal érvényesíthető a Fővárosi Nagycirkusz pénztárában.  

 

Megrendezés dátuma: 2015 augusztus 30. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 
-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

E.ON City projekt támogató területi referens (budapesti, akár 

debreceni/győri/pécsi munkavégzés) 
 

jELIGE: "EON2" 

Feladatok:  

- az értékesítési és implementációs folyamat előkészítése/támogatása, a  

programvezetés és a termékmenedzser munkájának támogatása  

- ajánlati dokumentációk elkészítése, szerződéssablonok kezelése és  

szerződés aláírások előkészítése  

- városi tárgyalások előkészítése (időpont egyeztetés, ITS elemzés, városi  

prezentáció összeállítása, stb.)  

- ajánlatok és szerződések nyilvántartása, karbantartása  

- riporting, beszámolók és kimutatások készítése  

- SAP adminisztráció (BMIG indítás, számlák igazolásának koordinálása, stb.)  

- értékesítési terv összeállításának támogatása  

- kapcsolattartás a házon belüli szakterületekkel  

- előterjesztések előkészítésének támogatása, fordítási feladatok  

- a Programiroda működésének egyéb támogatása, szervezési feladatok  

- az E.ON City microsite felület szakmai gondozása  

- számlázás koordinációja  

 

Elvárások:  

- Egyetemi/főiskolai végzettség  

- Legalább 3 év releváns munkatapasztalat  

- Ügyfél-fókusz  

- Nyitottság újszerű lehetőségek, innovatív megoldások felé  

- Windows, MS Office és SAP rendszerek teljes körű használata  

- Középszintű angol nyelvtudás  

- Önállóság, határozott fellépés, proaktív munkavégzés  

- Gáz és/vagy áram/FMCG/távközlési szektor ismerete előny  

- Nagyvállalati tapasztalat előny  

 

Amit kínálunk:  

- Magas szintű szakmai és fejlesztési háttér  

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110


- Innovatív, sikerorientált légkör  

- Fiatalos, lendületes csapat  

- Lehetőség a szakmai kibontakozásra, kreatív ötletek megvalósítására  

- Felelősségteljes munkakör  

- Versenyképes fizetési és juttatási csomag  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "EON2" 

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 szeptember 28. 

 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110
http://www.meosz.hu/

