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A Lépéselőny Közhasznú Egyesület közleménye 

Kiadásra került a Lépéselőny Közhasznú Egyesület gondozásában az" Újra a 

Pályán foglalkoztatási rehabilitációs program Módszertani Kézikönyve" 

 
    A program célja egy olyan atipikus módszertani fejlesztés kidolgozása volt, mely a 

megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci reintegrációját tette 

lehetővé, elősegítette a célcsoport munka világába való beilleszkedését, s a megszerzett 

munkahelyek megtartását.  

 
Az álláskereső célcsoport fejlesztésével párhuzamosan a munkavállalókat foglalkoztató 

cégek, civil szervezetek érzékenyítése, a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

befogadására való felkészítése is megvalósult. 

A kézikönyv praktikus, gyakorlatban tesztelt, kipróbált és bevált módszereket, leírásokat 

tartalmaz, különféle fejezetekre bontva. Külön taglaljuk az egyéni és a csoportos fejlesztési 

lehetőségeket, az általunk kifejlesztett elméleti képzési modulokat, a munkáltatói felkészítést, 

valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó gyakorlati formákat. 

Kézikönyvünket ajánljuk: álláskereső célcsoporttal foglalkozó szakembereknek, megváltozott 

munkaképességű személyeket.  

 

Kiadó: Lépéselőny Közhasznú Egyesület 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

Modern eszközök és gépek a szociális foglalkoztatónál 
 

A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. számára sikeresen indult az év, 

hiszen pályázatok révén számos új eszközt szereztek be, továbbá a dolgozók képzésére is 

jelentős összeget fordítottak. Az engedélyek beszerzését követően pedig hamarosan egy 

teljeskörűen akadálymentesített, tágas telephelyre költöznek a Petőfi utca 5. szám alá. 

 

 

– Az idei év első felében közel 38 millió forint pályázati pénzt tudtunk eszközbeszerzésre 

fordítani, melynek egy részét a Nemzeti Rehabilitáció és Szociális Hivatal munkahelyteremtő 

pályázata révén kaptuk – mondta Lérántné Mátés Valéria ügyvezető.  

A létszámot nyolc fővel bővítették, valamint beszereztek egy digitális nyomdagépet, egy 

vágógépet, négy gyorsvarrógépet és speciális munkaasztalokat is vásároltak. Utóbbiak 

kimondottan a megváltozott munkaképességűek speciális igényeihez készültek. A 

magasságuk motorral állítható egy pedál megnyomásával.  



– Ezzel párhuzamosan a dolgozók képzésére vonatkozó pályázatok is futottak. Az egyik 

program a nyelvi és informatikai képzést segítette elő, melyre 23 millió forintot fordítottunk – 

hangsúlyozta az ügyvezető.  

Hozzátette, a másik pályázaton, melyen 49 millió forintot nyertek, ötven megváltozott 

munkaképességű dolgozó vett részt. A képzés különféle kompetenciák fejlesztésére irányult. 

A képzésben részt vevők megismerkedtek a személyiség, önismeret kialakulásával, 

fejlődésével, az érzelmek és viselkedések szabályozásával, a kommunikáció fogalmával, 

szabályszerűségével, továbbá foglalkoztak a konfliktus fogalmával is, illetve azzal, hogyan 

tudják azt elkerülni. Szó volt továbbá a munkahelyi légkör kialakításáról, a csoportos 

munkavégzés alapvető munkahelyi szabályairól, az önálló gondolkodásról.  

Ezeken túl a bérköltség-támogatásból több mint 9 milliót eszközbeszerzésre fordítottak. Ebből 

kilenc speciális munkaasztalt, két szabászasztalt, két tisztázó varrógépet, egy fedőző 

varrógépet, hőprést és egy lamináló gépet vásároltak.  

– A Nemzeti Rehabilitáció és Szociális Hivatal egy egyszeri támogatásban részesítette a 

szociális foglalkoztatót, melyből integrált vágónyomtatót vásároltunk. Ez a gép képes már 

nagyformátumú nyomtatásra is, így 50 méter hosszban és 1,6 méter szélességben tudunk 

nyomatokat készíteni. Ezen túl lecseréltük az ötven éves tűzőgépet is egy újra – mondta 

végezetül Lérántné Mátés Valéria ügyvezető. 

Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a foglalkoztatónál nincsen olyan nyomdaipari 

szolgáltatás, amire ne lennének képesek, a könyvkötészetet és a diplomamunkákat is 

beleértve. A Petőfi utcába pedig a közeljövőben költöznek. A műszaki átadás már megtörtént, 

az engedélyek megszerzése és a projektzárás van hátra. Az új telephely a megváltozott 

munkaképességű emberek igényei szerint lett kialakítva. 

 
forrás: kanizsaujsag.hu 

 

 

Szeptember 9-13. között a Budai Vár teraszain rendezik meg a 24. Budavári 

Borfesztivált. 
 

A Budavári Borfesztiválon Magyarország borászainak színe-java kínálja kóstolásra 

legszebb borait, és a hazai nedűk mellett neves borkereskedők jóvoltából számos 

külföldi bor is bemutatásra kerül. A borkínálatban ott lesznek a hazai és a rangos 

nemzetközi versenyeken érmeket, díjakat nyert borok, és készítőik, akik szívesen 

beszélgetnek a borkedvelőkkel. 

 

Az idei Borfesztivál a játékosság jegyében zajlik, hiszen a látogatók kvízjátékok segítségével 

tesztelhetik boros tudásukat, részt vehetnek az „Év Fesztiválbora” szavazáson, ajánlott 

útvonalak segítségével felfedezhetik a magyar szőlőfajtákból készült borokat, értékes 

nyereményekkel gazdagodhatnak. 

 

Boregyetem 
 

Aki már belekóstolt, és aki még nem, egyaránt szívesen látott hallgató szeptember 7-én a 

hosszú évek óta megrendezésre kerülő, népszerű Boregyetemen. A kurzuson elismert 

szakemberek, színvonalas, érdekes, borkóstolóval egybekötött naprakész előadásain, hasznos 

információkkal gazdagodhatnak a borbarátok és a tudásukat frissíteni vágyó szakmabeliek is. 

 

A Boregyetem rendezvény szinte családi eseménnyé vált az elmúlt években, hiszen a 

közönség magját nagyon lelkes, évről évre visszatérő törzshallgatók alkotják. Amikor arról 



kérdeztük őket, miért érdemes minden évben részt venni a Boregyetem előadásain, a válasz 

egyöntetű volt: a kiváló borok, illetve a hiteles előadók által átadott szakmai, de közérthető 

tartalom miatt. Az idei rendezvényen a Tokaj-Hegyaljai borvidék mutatkozik be kiváló 

boraival a Tokaj Kereskedőház jóvoltából. 

 

Szakmai kóstolók 
 

Pár Borpár - szakmai kóstoló délutánok a Budavári Borfesztiválon, szerdán és csütörtökön. A 

szakmai délutánokon az előre meghirdetett borpárok bemutatásával, kóstoltatásával, a 

borászok szakmai érdekességeket mutathatnak meg és izgalmas formában ismeretterjesztést 

végezhetnek a borkedvelők körében. Visszajelzéseket gyűjthetnek új technológiai 

megközelítések eredményeiről, egyfajta „tesztkóstolás” lesz ez a hozzáértő közönség számára. 

 

A borászok a borpárokat „egyet fizet – kettőt kap” rendszerben kóstoltatják, hiszen a borpár 

egyik fele ingyenes lesz. A programhoz csatlakozó kiállítók a két szakmai délutánon, szerdán 

és csütörtökön biztosítják a borpárok kóstolási lehetőségét saját standjuknál, személyesen a 

borász, vagy megfelelően jártas szakember vezetésével. 

 

Magyarország legszebb borai 
 

Taste of Hungary: Magyarország legszebb borai. A tavaly útjára indított különleges szakmai 

program elsődleges célja az, hogy szigorúan válogatott borokon keresztül felhívja a figyelmet 

a magyar borok sokszínűségére, a helyi szőlőfajták és hazai borstílusok sajátosságaira. 

 

A rendezvényen kiállító több mint 200 borászat az ország összes termőhelyét, és szinte összes 

szőlőfajtánkat lefedi. Ebben a zavarba ejtően sokszínű kínálatban nyújt segítséget a 

Borfesztivál: a tematikusan kialakított kóstoló útvonalakon keresztül elsősorban a hazánk 

borkultúráját kevésbé ismerő külföldi vendégeknek, valamint a borfogyasztással még épp 

csak ismerkedő hazai látogatóknak nyújt iránymutatást a rendezvény. 

 

A Borfesztivál célja, hogy minél több hungaricum szőlőfajtából készített bort és egyéb 

magyar borkülönlegességet megismerhessenek és megkóstolhassanak a vendégek. 

 

Zenei programok szerdától vasárnapig 
 

Idén ismét nagyszerű művészek, előadók műsorát élvezhetjük. Lesznek új fellépők, és számos 

olyan vendég is, aki nem először zenél a Borfesztivál közönségének. A világzene 

legkedveltebb magyar együttesei, népzene, néptánc, és a jazz teszi felejthetetlenné a 

Borfesztiválon eltöltött órákat. 

 

Az első napon, szerdán a Fesztiválszínpadon fergeteges koncertet ad a Maszkura és 

Tücsökraj, akik a soul, a funk és a hip-hop határait mossák egybe. 

 

Csütörtökön a Cimbaliband koncertje garantál felhőtlen kikapcsolódást majd az estét a 

Tárkány Művek különleges zenei élményt nyújtó előadása zárja. A fiatal dzsessz- és 

népzenészekből álló együttes tradicionális népzenei dalok témáit dolgozza fel, melyeket az 

egyedi hangszerelés tesz igazán kivételessé. 

 

Pénteken a Vivat Bacchus szórakoztatja a közönséget, a vendégek belekóstolhatnak a magyar 

bordalok csodálatos világába. Délután a Törley Pezsgőrend Avatási Szertartásán művészek 



bizonyítják, hogy érdemesek a lovagi cím elnyerésére. Este, a számtalan rangos díjjal elismert 

Herczku Ági és a Banda lép színpadra. 

 

Szombat délután a színpadon Szőke Nikoletta Bverzió Projekt, a magyar jazz zenei élet 

kiemelkedő tehetségű művésznője kápráztatja el a vendégeket. A nap további részében a 

felejthetetlen kikapcsolódást a Sárik Péter Trió garantálja, aki Micheller Myrtill társaságában 

lép fel. Klasszikus dalok jazz köntösbe bújtatásával egészen egyedi élményvilággal 

ismerkedhet meg a közönség. Jazzkívánságműsor című koncertsorozatuk az ország egyik 

legnépszerűbb jazz eseménye. Este, Magyarország legsikeresebb swing és boogie show 

zenekara szórakoztatja a vendégeket. A generációk által ismert és kedvelt Group’N’Swing 

látványos és humort sem mellőző színpadi előadását élvezheti a nagyközönség. 

 

A Borfesztivál utolsó napján, vasárnap a népzenéé és a néptáncé lesz a főszerep. Fellép a 

Kertész Táncegylet, a Lippentő Táncegyüttes valamint a Gödöllő Táncegyüttes. Az este 

zárásaként Pál István Szalonna és Bandája ad koncertet. 

 

A Borfesztivál hangulata minden szegletében magával ragadja a borozgató vendégeket. Az 

Oroszlános udvar változatos zenei műsoráról a Borfesztivál rádiója, a Jazzy Rádió 

gondoskodik minden nap. 

 

Szüreti felvonulás 
 

Színes, látványos, táncos-zenés forgatag a szőlő- és bortermelő eleink tiszteletére, a Budai 

Vár utcáin szeptember 13-án, vasárnap 13 órától rendezett Szüreti felvonulás a Népzenei és 

Néptánc Gála ünnepén. Igazi látványosság, ünnepi hangulat, amely a régmúlt szüreti 

mulatságait idézi fel. A menetet a borrégiókból érkező, egyedi népviseletben pompázó, 

néptánc és hagyományőrző együttesek, Magyarország borvidékeinek elöljárói, borrendjeinek, 

borbarát egyesületeinek tagjai alkotják. Együttműködő partner a Magyar Művészeti 

Akadémia. 

 

 

A Borfesztiválon idén is kitűnő gasztronómia fogadja a látogatókat, a vendégek öt napon át 

engedhetnek a kiváló ételek és borok csábításának. Az Országkonyha a magyar fesztiválételek 

széles választékával várja a látogatókat, kínálatába emeli a magyar konyha egyik tájjellegű, 

kimondottan laktató ételét, a kanizsai dödöllét. A Csülök Bár, a Savoyai terasz árkádjai alatt 

csülkös pacallal, füstölt-főtt csülökkel csábítja az éhes vendégeket, idén újdonságként a 

Nemzeti Galéria Sajtterasza pármai sonkás foccacia-t kínál rukkolával a látogatóknak. 

 

Idén sem hiányozhatnak a kínálatból a kézműves sajtok, a „Nemzetek Sajtversenye” 

standjánál amerikai sajtkülönlegességeket is megízlelhet a közönség. Hagyományos, kézzel 

húzott házi rétesek színes palettájáról válogathatnak a Rétes-házban, újdonságként a 

Montenegrói Gurman frissen készült grill ételeivel mutatkozik be. A Gasztro sétány street 

food újdonságokat vonultat fel: füstölt ételek, glutén- és tojásmentes Hal & Chips, KOLBice, 

és bagel. Az extra energiára vágyó vendégek kipróbálhatják a Pellini Caffé kávéspecialitásait 

is. 

 

Butlers Borkvíz Bár – Játékra hív a Borfesztivál! Az idei Borfesztivál a játékosság jegyében 

újdonsággal készül a vendégeknek. Ha megpihenne egy kicsit borkóstolás közben, látogasson 

el az Oroszlános udvarban felállított Butlers Borkvíz Bárba, ahol gyors regisztrációt követően 

különböző állomásokon tesztelheti a borokkal, borászati eszközökkel, borvidékekkel 



kapcsolatos tudását, a játék végén pedig megpörgetheti a Borfesztivál szerencsekerekét. A 

részvétel ingyenes, az ajándék garantált! A program támogatója a Butlers. 

 

Megválasztják az év fesztiválborát 
 

„Év Fesztiválbora” választás. Évekkel ezelőtti hagyományt hív életre új köntösben a 

Borfesztivál. A Vinolionnal közös szervezésben újra megrendezésre kerül az „Év 

Fesztiválbora” választás. A szavazás célja az ízlések feltérképezése és a pincészetek 

megismertetése a nagyközönséggel. A rendezvény legnépszerűbb borának készítője elismerő 

oklevelet vehet át a Borfesztivál utolsó napján. 

 

Terített asztal Önnek is a Borfesztiválon! Aki a Borfesztivál forgatagában, ám nyugodt 

környezetben, terített asztalnál szeretné elfogyasztani ebédjét vagy vacsoráját, az megteheti a 

Barokk kapu alatt elhelyezkedő kényelmes és exkluzív Budapest Terrace-on. Előre 

lefoglalhatja helyét, nem kell sorban állnia sem a Borfesztivál belépőjegyért, sem a finom 

falatokért. 

 

A sok séta, borozgatás vagy a koncert után pár órára megpihenhet, és kényelmesen étkezhet 

barátaival, családjával. Ha mégsem tud eljönni a Borfesztiválra, az előre megváltott „Terített 

asztal” jegyét október 15-ig beválthatja a helyszínen. A „Terített asztal” jegy magába foglalja 

a Borfesztivál napi belépőjegyet soron kívüli bejutással, 2 órányi időtartamra exkluzív helyen 

egy terített asztalt egy áromfogásos ebéddel vagy vacsorával, és VinAgora - díjnyertes 

borokkal. 

 

A Jótékonysági Borárverés idén 17. alkalommal az emberi összefogásról ad 

tanúbizonyosságot, ahol a szőlő- és bor ágazat sikeres vállalkozói segítenek rászoruló 

embertársaikon. Az árverésen befolyt összeget a 26 éves Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberek 

munkahelyteremtésére fordítja, ezáltal igyekszik lehetőséget adni számukra az 

önállóságra, a minél teljesebb életre. 

 

Családi programok 
 

A kisgyermekes családok számára is jó szórakozást, kikapcsolódást kínál a Borfesztivál. 

Szombaton és vasárnap 12-18 óra között kézműves foglalkozás várja a kicsiket szüleikkel az 

Oroszlános udvarban. A legkisebb vendégek hozzáértő felnőttek segítségével 

bontakoztathatják ki fantáziájukat és alkotóképességüket. A környezettudatosság jegyében a 

foglalkozások középpontjában a parafa dugók ismételt felhasználása áll, a gyermekek 

különböző játékokat, ajándékokat és díszeket készíthetnek. Természetesen az alkotásban a 

felnőttek is részt vehetnek. E két napon ingyenes arcfestéssel válhatnak a gyerekek igazi 

fesztiválozókká. 

 

Az idei évben is lesz ingyenes internet-hozzáférési lehetőség a Borfesztiválon az ACE 

Telecom közreműködésével, megkönnyítve így az ismerősökkel, barátokkal való 

kapcsolattartást illetve lehetővé téve a Borfesztiválos élmények azonnali megosztását. A 

Borfesztivál hivatalos honlapjának mobilra optimalizált változata is elérhető, így a látogatók 

kényelmesen böngészhetnek, és könnyedén elérhetik a rendezvény térképét, a kiállítók 

adatait, elérhetőségeit, a színpadműsorokat és még sok fontos közérdekű információt. 

 
forrás: hirado.hu 

http://www.aborfesztival.hu/


 

Negyvenöt embernek szereztek munkát 
 

A 2013-ban indult projekt fő célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a Somogyban élő 

megváltozott munkaképességű emberek számára az elhelyezkedésre. 

 

Több mint ötszáz megváltozott munkaképességű embert regisztráltak a Magyar Vöröskereszt 

Somogy Megyei Szervezetének szaktanácsadói a Foglalkoztatást segítő rehabilitációs 

szolgáltatási rendszer kialakítása Somogyban című  projekt keretében. Közülük negyvenötnek 

sikerült munkát adni. 

 

– A 2013-ban indult projekt fő célja az volt, hogy a Somogyban élő megváltozott 

munkaképességű emberek számára lehetőséget biztosítson munkáltatókkal, 

állásközvetítőkkel, valamint jogi, rehabilitációs, és pályaorientációs tanácsadókkal egy helyen 

történő személyes találkozásra, szabad munkahelyek, foglalkozások megismerésére. Az egyre 

bővülő munkáltatói kapcsolatrendszer birtokában lehetőségünk nyílt segíteni a 

munkavállalásukat – mondta Sótonyi Tiborné megyei igazgató. – Ezek az álláskeresők a 

munkaerőpiacon nincsenek könnyű helyzetben, sok az alacsony iskolai végzettségű és a 

hosszú inaktivitásban eltöltött idő is rontja elhelyezkedési esélyeiket. Ugyanakkor 

ösztönözhetők az újbóli munkavégzésre. 

 

Főként betanított munkára tudták kihelyezni őket, többségében Kaposváron, kisebb részben 

Nagyatádon és Segesden. Ezen kívül adminisztrátor, szociális és mentálhigiénés munkatárs, 

szociális segítő, takarító, udvaros és eladó állásokban dolgoznak. 

 
forrás: sonline.hu 

 

 

 

 

Költözik a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 
 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya 

értesíti az ügyfeleket, hogy a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály a Békéscsaba, 

Munkácsy M. u.4. sz. alatti irodaépületbe költözött, és 2015. augusztus 31. napjától itt 

kezdi meg a hatósági ügyintézést és a szakértői vizsgálatokat. 
 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos ügyek intézése, a 

keresőképesség elbírálásához szükséges szakértői vizsgálatok lefolytatása, valamint a 

komplex minősítéssel kapcsolatos hatósági bizonyítvány, a szakvélemények kiadása ettől az 

időponttól egy működési helyen működik új, korszerű környezetben 
 

forrás: beol.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lesújtó a fogyatékos emberek helyzete 
 

 

A KSH legfrissebb kiadványa szerint lesújtó a fogyatékosok helyzete. Érdekvédelmi 

szervezetük szerint a velük foglalkozó szolgálatok ellehetetlenülnek. Az illetékes 

államtitkár viszont azt mondja: a most átalakított rendszerrel kiszámíthatóbb lesz a 

működés.  

  

A Központi Statisztikai Hivatal szerint a fogyatékkal élők mindössze négy százaléka részesül 

támogató szolgáltatásban, míg a napközbeni ellátást nyújtó intézményekben csak másfél 

százalékuknak jut hely.  

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke az Info Rádiónak azt 

mondta: a támogató szolgálatokra szánt költségvetési forrás a töredékére esett vissza. Kovács 

Ágnes szerint ez a folyamat már 2008-ban elkezdődött. 

 

"Valamikor nyolc milliárd forintot szánt éves szinten a magyar kormány költségvetése arra, 

hogy támogató szolgálatokat működtessen Magyarországon. Ez most 2,3 milliárd forint. Az 

elmúlt években a költségvetés nagyon sok forrást vont ki erről a területről, ami azt jelentette, 

hogy a szolgáltatások egy része ma már nem működik. Amelyik pedig működik, komoly 

anyagi nehézségekkel küzd.  

 

Folyamatos normatív finanszírozás lép a pályázati rendszer helyébe jövő január elsejétől a 

támogató szolgálatoknál - nyilatkozta az Info Rádiónak a szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkár, Czibere Károly. 

 

"A támogató szolgálatokat működtető szolgáltatókat szeretnénk megerősíteni azzal, hogy 

egyrészt már nem kell pályázniuk - aki idén nyertes volt, automatikusan befogadjuk - 

folyamatos normatív finanszírozást kap. A normatív finanszírozást még idén megerősítjük, 

megnöveljük, és januárban még inkább megnöveljük. A támogató szolgálatoknál alkalmazott 

buszok cseréjére pályázatot írunk ki, és ott, ahol nincs támogató szolgálat, de fontos, hogy a 

fogyatékos emberek szállításához kapjanak segítséget a családok, ott pedig külön pályázatot 

fogunk kiírni." 

 

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy az autistákat, illetve a fogyatékossággal élőket ellátó, 

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

Hanganyag: Németh Zoltán 

 
forrás: inforadio.hu 

 

 

 

Fontos változásokkal kezdődik az új tanév 
 

Indul a menzareform, emelik a tanárok bérét, kiteljesedik a mindennapos testnevelés · 

Átalakítják a háttérintézményeket 

 

Véget ért a nyári vakáció, két és fél hónap pihenés után holnap becsengetnek az 

iskolákban. A 2015/2016-os tanév számos újdonságot hoz: három évfolyam kapja ingyen 



a tankönyveket, mindenkit érint a napi tornaóra, egészségesebb ebédet kapnak a 

gyerekek a menzán, a szakiskolákat új fenntartó irányítja, az óvodák pedig megtelnek 

háromévesekkel. Néhány százalékkal újra emelkedik a pedagógusok bére, és hamarosan 

elkészül a tanári etikai kódex is. 

 

Több mint egymillió diáknak kezdődik meg az iskola szeptember 1-jén. A pedagógusoknak és 

a diákoknak ezúttal is több változáshoz kell alkalmazkodni, ezek közül az egyik legfontosabb, 

hogy mostantól az általános és a középiskolák összes évfolyamán kötelező lesz a 

mindennapos testnevelés, vagyis 1,173 millió gyermek napi sportolását kell megoldani. Az 

intézkedés kiteljesítése vélhetőleg komoly szervezést igényel majd az iskolákban, mivel a 

tornaterem-bővítési beruházások ellenére sok helyen még mindig nincs elég mozgásra 

alkalmas helyiség. 

 

A felmenő rendszerű bevezetés miatt többeket érintenek a 2013-ban indított, új 

kerettantervek: mostantól az 1–3., 5–7. és 9–11. évfolyamon is ezek alapján kell tanítani. 

Hasonló a helyzet a tankönyvellátás terén: a tavalyinál többen, immár három évfolyam, az 1–

3. osztály kapja ingyen a könyvcsomagokat, amellett, hogy a felsőbb évfolyamokon 

megmaradnak a rászorultsági alapú kedvezmények. A Czunyiné Bertalan Judit köznevelési 

államtitkár szerint ezúttal nem lesz gond a kiszállítással, mert az iskolák háromnegyedébe már 

eljuttatták a tankönyveket, amelyeket majd csak szeptember 15-ig kell kifizetniük a 

családoknak. A tankönyvcsomagok átlagára 12 ezer forint, de a tanévkezdés anyagi 

nehézségeihez a dolgozó szülők támogatást vehetnek igénybe: a munkáltatótól igényelhető 

segítség a minimálbér maximum 30 százaléka lehet, vagyis nem haladhatja meg a 31 500 

forintot, és csak utalvány formájában kaphatják meg a szülők. A rászorulók beiskolázásának 

megkönnyítésére az ökumenikusok is akciót indítottak, a 1353-as telefonszámon 250 forinttal 

lehet hozzájárulni a gyerekek tanszereinek megvásárlásához. 

 

A szakképző iskolák nyári fenntartóváltása nyomán több mint 300 iskola új irányítás alatt 

kezdi meg a tanévet: ők mostantól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) helyett a 

Nemzetgazdasági Minisztérium fennhatósága alá tartoznak, és a várakozások szerint 

visszakapnak némi gazdálkodási önállóságot is. 

 

 

Ugyancsak változás lesz az iskolai menzákon: várhatóan kevesebb lesz az egészségtelen, 

zsíros és túlfűszerezett étel, lejárt ugyanis a közétkeztetési reform bevezetésére adott türelmi 

idő, tehát az intézmények szeptembertől kötelesek alkalmazni a szigorú előírásokat. 

Szeptember 1-jétől ráadásul kiterjesztik az ingyenes gyermekétkeztetést, így az óvodások, 

bölcsődések közel 90 százaléka térítésmentesen ehet. Az új szabályok szerint ingyenességre 

jogosultak a három- vagy többgyermekes családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermekek és testvéreik, valamint azok a családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem 

haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát (jelenleg 89 408 forintot). 

 

Életbe lép az új óvodáztatási korhatár, amelyben a korábbi öt- helyett már hároméves kortól 

kötelező beíratni a gyereket. Ha a család maga szeretne gondoskodni gyermekük napközbeni 

ellátásról, akkor külön felmentést kell kérni. 

 

Ami a pedagógusokat illeti: az életpályamodellnek köszönhetően ismét kapnak némi 

béremelést. A növekmény ezúttal átlagosan 3,4 százalék lesz, ez bruttó 6 és 18 ezer forint 

közötti összeget jelent. Lapunk számításai szerint Pedagógus I. kategóriában végzettségtől és 

a pályán töltött évek számától függően 144 ezertől 346 ezer forintig terjednek majd fizetések, 



míg a Pedagógus II. kategória illetményei 257 és 387 ezer forint között alakulnak a következő 

tanévben. Mesterpedagógusi fokozatban 342 ezer és 463 ezer forint között alakulnak a bruttó 

bérek. Az életpálya csúcsát jelentő kutatótanári szinten pedig 377 ezertől 501 ezer forintig 

terjedő fizetések várhatók a jelenlegi 101 500 forintos vetítési alappal számítva. A pályakezdő 

gyakornokok illetménye középfokú végzettség esetén 121 ezer forint lesz ősztől, a főiskolai 

végzettségűek 171 ezer forintot kapnak, az egyetemi végzettségűek pedig 189 ezer forintot. 

Czunyiné Bertalan Judit tájékoztatása szerint ebben a tanévben is sokan ugranak majd 

bérkategóriát: 2016. januártól 10 550-en lépnek a Pedagógus II. fokozatba, és háromezren a 

Mesterpedagógus kategóriába. A tanárokat érintő újítás, hogy november környékére elkészül 

a Nemzeti Pedagógus Kar által fogalmazott etikai kódex. 

 

Átalakítják a tanév folyamán az oktatás területén működő háttérintézményeket is. Az Oktatási 

Hivatal (OH) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatköre változik, az Educatio Kft.-t 

decemberrel megszüntetik. Mint azt a múlt héten Balog Zoltán humánerőforrás-miniszter 

bejelentette: a rendszer fejlesztését miniszteri biztosként, illetve az OH megbízott 

vezetőjeként Maruzsa Zoltán, a jelenlegi felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár fogja 

levezényelni. Ha minden igaz, tiszta lappal kezdheti a tanévet a Klik, miután a miniszter a 

közelmúltban kijelentette, hogy még augusztus folyamán rendezni szeretnék a központ 

többmilliárdos adósságállományát. 

 

A felsőoktatásba 72 ezer új diákot vettek fel, akik közül 55 800-an állami ösztöndíjjal 

támogatott helyre jutottak be. A legtöbb hallgató ismét a vezető egyetemekre – az ELTE-re, a 

Műegyetemre és Szegedre – iratkozhat be. A felsőoktatási államtitkárság heteken belül 

döntést hoz az intézményi átszervezésekről is, amelyek a most beiratkozó hallgatókat szintén 

érinthetik. A tervek szerint például a Budapesti Corvinus Egyetem kertészeti és élelmiszer-

ipari karai a gödöllői Szent István Egyetemhez csatlakoznának, miközben önállósodna az 

állatorvosi egyetem és a soproni erdőmérnöki kar. 

 

Azok a fiatalok, akik diákhitelt szeretnének igénybe venni, szeptember 15-ig adhatják le 

hitelkérelmüket, hogy október 15-én már hozzájussanak a pénzhez. 

 

 

Rendőrök és polgárőrök segítenek az iskoláknál 

Az idei tanévkezdésnél is rendőrök, illetve polgárőrök segítik a közlekedést szeptember 1-től 

az iskolák környékén – közölte az Országos Balesetmegelőzési Bizottság főtitkára hétfőn az 

M1 műsorában. 

  

Kiss Csaba hangsúlyozta: különösen a közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesebb 

helyen elhelyezkedő iskoláknál irányítják a forgalmat, segítik a gyermekek közlekedését a 

rendőrök szeptember végéig reggel, illetve a tanítás befejezésekor. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kézműves foglalkozás a Főtér Partin Kisvárdán 
 

 
 

Kisvárda – A Megoldás Közhasznú Egyesület Fogyatékosok Személyi Nappali Ellátásában 

résztvevők, valamint a munkatársak, és a Rétközi Múzeum munkatársai 28–án, pénteken 

délelőtt aktív részesei voltak a „Kézművesség és múzeumpedagógiai” Főtér Parti 

rendezvényének. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

 

Több száz Aranyanyut jelöltünk, de vannak még 

 
Szeptember 15-ig lehet leadni a jelöléseket a Richter Aranyanyu Díjra, utána jöhet az 

internetes szavazás! 

 



Már több száz jelölés érkezett a májusban meghirdetett Richter Aranyanyu Díjra, pedig a 

jelölési időszak még nem ért véget. Az ötödik, jubileumi év újdonságaként a díjra a szociális 

területen dolgozó nőket is lehet jelölni. Azokat, akik a védelemre szoruló gyermekekkel és 

felnőttekkel, a gondoskodást igénylő idősekkel, a fogyatékos emberekkel, a hajléktalanokkal, 

a betegekkel, a szociális krízisben lévőkkel és a szegénységben élőkkel foglalkoznak, 

százezreken segítenek, mégis keveset tudunk a munkájukról. 

 

„Eddig a legtöbb jelölés a szociális területen dolgozókra érkezett, ez is mutatja, hogy 

hiánypótló volt az új kategória bevezetése. A beérkezett történetek segítségével rálátást 

kaphatunk, hogy pontosan mivel foglalkoznak, mennyire nélkülözhetetlenek a 

mindennapjainkban. Reméljük, ezzel a díjjal hozzájárulunk ahhoz, hogy nagyobb társadalmi 

megbecsültség övezze őket is" – mondja Rácz Zsuzsa, a díj egyik alapítója. 

 

Az idei jelölések között sok történet szól arról, hogyan segítik a szociális munkások például a 

hátrányos helyzetben lévő családokat és a gyerekeiket sokszor szabadidejükben, munkaidőn 

kívül, hogyan osztanak ruhát, élelmiszert a rászorulóknak. Több jelölés érkezett a szociális 

otthonban dolgozókra, akik az idős emberek mindennapjait teszik könnyebbé. 

 

„Számomra eddig az egyik legkedvesebb történet egy klinika udvarán álló játszóházról szól. 

Itt a beteg gyerekek és szüleik elfeledhetik kicsit a nehézségeket, festhetnek, szőhetnek, 

modellezhetnek, és akár süthetnek is. A játszóház lelke és vezetője olyan álmait igyekszik 

megvalósítani a gyermekeknek, ami erőt ad nekik a fizikai fájdalmak elviseléséhez" – mondja 

Dobó Kata színésznő, zsűritag. 

 

A Richter Aranyanyu Díjra a korábbi évekhez hasonlóan lehet jelölni orvosnőket, 

pedagógusokat és egészségügyi szakdolgozókat is. Az idei jelöltek között van olyan szabolcsi 

pedagógus, aki megteszi azt is, hogy ha reggel nem érkezik meg az iskolába egy nehéz sorsú 

kisgyerek, akkor elmegy érte és elhozza, vagy ad neki egy sajtos kiflit is, hogy ne kezdje 

éhesen a napot. 

 

Egy hálás édesanya egy olyan óvónőt jelölt, aki hosszas küzdelem és több éves óvodai 

némaság után pár nap alatt szóra bírta autista kisfiát, aki később dalra fakadt és táncra perdült. 

 

Megindító annak az ápolónak a története is, aki daganatos gyerekekkel foglakozik. Ő azt 

mondja, abból merít energiát, hogy látja, milyen elképesztő erő van ezekben a gyerekekben. 

Szabadidejében táboroztatja őket, és sokakat győzött már meg arról, hogy önkéntesként 

csatlakozzon a nehéz, ám sok szépséget rejtő munkához. 

 

„Egyik kedvencem annak az öt gyereket nevelő doktornőnek a története, aki azon dolgozik, 

hogy a szülés közben vagy balesetben megsérült gyerekek teljesebb életet élhessenek, és 

mielőbb visszakerülhessenek családjuk körébe. A doktornő kollégáival élményterápiás 

programokat szervez, és ha kell, akkor a saját autóján fuvarozza a kis betegeket" – emel ki 

egy jelölést Nagy Tímea olimpikon, zsűritag. 

 

Ehhez hasonló történetei bizonyára sokaknak vannak. Most itt a lehetőség, hogy egy jelöléssel 

esélyt adjanak ezeknek a nőknek, hogy Aranyanyuk lehessenek. „Eddig 28 Richter 

Aranyanyu díjat adtunk át, s ez a szám az idei évben kilenccel fog bővülni. Fontosnak tartjuk, 

hogy ezek a történetek sokakhoz eljussanak, és ezáltal megismerjük azokat a nőket, akik 

felbecsülhetetlen értékű munkát végeznek" – hangsúlyozza Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon 

Nyrt. kommunikációs vezetője. 



 

A jelöléseket szeptember 15-ig várják a www.aranyanyu.hu oldalon. A nagyközönség 

internetes szavazással dönti majd el, hogy a döntősökből ki legyen díjazott, kategóriánként 

egy győztest pedig a zsűri választ. Az ünnepélyes eredményhirdetés november végén lesz. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

 

HETI TOP 10: VIDEOJÁTÉKOKKAL EGY JÓ CÉLÉRT! 
 

Így is lehet! 

 

Örömteli dolog, hogy azok a játékosok, akiket sokszor az agresszív, ápolatlan és valódi élet 

nélküli jelzőkkel illetnek ahelyett, hogy fröcsögő utálatba (esetleg még szörnyűbb dolgokba) 

torkolló online harcokat vívnának, inkább arra használják a videojátékokat, hogy pénzt 

gyűjtsenek a rászorulók számára. Mivel ezek az akciók és az ezeket szervező cégek, 

csoportok megérdemlik a hírverést, eheti TOP 10-es összeállításunk róluk szól – a 

szokásokkal ellentétben ezúttal nem rangsorolva, hisz ennek nem is lenne értelme. 

 

Kezdjük rögtön egy itthoni rendezvénnyel: az xboxklub.hu által minden év decemberében 

megrendezett Karácsonyi Adományozásról van szó. A gyűjtés 2014-ben már a kilencedik 

alkalommal invitálta cselekvésre az embereket, a játékosokat. Legyen az egy forint, vagy egy 

lemezes játék, minden adományt szívesen fogadnak, melyeket azután mindig egy újonnan 

kiszemelt gyermekotthonnak juttatnak el. Az évről évre befolyó növekvő pénzösszeg azt 

mutatja, hogy nem csak az esemény híre jut el egyre több emberhez, hanem egyre többen 

akarnak adni is. 

 

 
 

 



 

Egy másik évente megrendezett esemény az Awesome Games Done Quick, ahol a 

jótékonykodókat igen szervezett műsorral várják. Persze nem tánccal vagy hasonlókkal – 

ahogy nevük is mondja, speedrunnerek tartanak bemutatót. Az idei év elején a gyorsjátszók 

fesztiválja alatt, mindössze hét nap során 1.576.085 dollárt gyűjtöttek össze a Prevent Cancer 

Foundation nevű rákmegelőzési alapítvány számára. A Speed Demos Archive rendezésében 

megtartott maraton 160 órás élő közvetítése során a résztvevők összesen 150 játékkal 

játszottak és mindez a Twitch-en is élőben megtekinthető volt. Hogy ne lankadjon a nézők 

érdeklődése, az eseményeket olyan dolgokkal próbálják feldobni, mint például a videóban is 

látható bekötött szemmel történő játék, ahol a vállalkozó kedvű megszállott a Puch-Out!-ban 

mutatta meg elképesztő tudását. 

 

video:  https://youtu.be/LGZySJHmap0 

 

 

Az AGDQ csupán egy esemény az évente megrendezett eventek közül, de nézzük, mire is 

képesek a játékosok, ha akarnak. A Penny Arcade nevű, ismert webes miniképregény alkotói 

által alapított Childs Play már tíz éve tesz erőfeszítéseket azért, hogy a beteg gyerekeknek 

segítséget nyújtson. 2013-ban például 7.6 millió dollárt sikerült összegyűjteniük. Amellett, 

hogy pénzt gyűjtenek, megpróbálnak minél több videojátékot eljuttatni a kórházakba, hogy 

ezzel segítsék a bentlakók felépülését, néhány éve pedig már Amerikán kívüli intézmények is 

a megajándékozottak között vannak. 

 

 

Sokan vannak, akik szeretnek segíteni, de ezt nem feltétlenül tudják megtenni – számukra 

lehet igen népszerű a Humble Bundle, mely az amerikai Vöröskereszttel és a Child's Play-jel 

karöltve szervez online gyűjtéseket, melynek során a játékos közvetlenül az internetes oldalon 

vásárolhat játékcsomagokat és saját maga szabhatja meg, hogy mennyit fizet a játékokért, 

vagy akár képregényekért, könyvekért. A Humble Bundle három év után már képes volt 20 

millió dollárt adományozni jótékony célokra. A rendszer teljesen általunk szabott árat tesz 

lehetővé, így akár pár forintért is vehetünk remek játékokat – de a szívnek sokkal jobban esik, 

ha kicsit mélyebben a zsebünkbe nyúlunk, és a csúszkákkal beállítjuk, hogy mennyi menjen 

jótékony célra, mennyit kapjanak a fejlesztők, és mennyit a szervezők. 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/LGZySJHmap0


A 2008-ban indult Extra Life különlegessége, hogy a résztvevők szünet nélkül végigjátszanak 

egy 24 órás maratont, az összegyűjtött pénzt pedig a Children's Miracle Network kórházaknak 

ajánlják fel. A 2014-es maratonjuk 5.4 millió dollárt hozott a programban részt vevő 

intézményeknek. Az idei műsor november 7-én lesz, és már te is hozzájárulhatsz az 

eseményhez saját streameléssel. 

 

 
 

Az Able Gamers egyenesen a kiegészítő- és konzolgyártókat, valamint a fejlesztőket célozza 

meg és próbálja felhívni a figyelmüket arra, hogy készítsenek minél szélesebb körben 

irányítható, akár fogyatékkal élők számára is kezelhető játékokat. Emellett folyamatosan 

fejlesztik a saját adatbázisukat, ahol a testi fogyatékossággal rendelkező játékosok egykezes, 

süket, vagy színvak kategóriákban találhatják meg maguknak a legmegfelelőbb játékokat és 

olvashatnak bemutatókat. Idén eddig 331,622 dollárt gyűjtöttek. 

 

 
 

 

 



Az Operation Supply Drop különleges kezdeményezés: ők a valódi harcmezőkre juttatják el a 

videojátékok stresszoldó hatását és kórházakban gyógyuló, vagy lelkileg sérült, PTSD-s 

katonáknak próbálnak segíteni. Az Irakban állomásozó egykori katonák által elindított 

jótékonysági akció keretében jelenleg az afgán bázisokon, katonai kórházakban levő 

katonáknak próbálnak meg segíteni, konzolokat, játékokat és pólókat küldve nekik. A hasonló 

területen működő Call of Duty Endowment szintén a veterán katonáknak nyújt segítséget 

abban, hogy a szolgálat letétele után munkát találjanak. 

 

 
 

 

Jótékonysági célból adományozol és videojátékokat kapsz cserébe. Ez lehetne a Gaming for 

Good szlogenje, ahol a donorok pontokat kapnak az adományaik után, melyekkel játékokat 

„vehetnek”, Steam kulcsokat nyithatnak meg. Az adományok közvetlenül a Save The 

Children's PayPal címre mennek, tehát egyenesen a gyermekkórházakhoz folyik be. 

 

 
 

http://www.operationsupplydrop.org/
http://www.callofdutyendowment.org/
http://www.gamingforgood.net/
http://www.gamingforgood.net/


A brit Special Effect esemény arra fókuszál, hogy módosított kontrollerekkel tegye elérhetővé 

a játékot testi fogyatékos betegek számára. A videóban látható 35 éves Ajay például az állával 

és hangutasításokkal élvezheti újra kedvenc videojátékait. 

 
video:  https://youtu.be/30QGu0-uctQ 

 
Felmerül a kérdés, hogy a Playstation 4 és az Xbox One fejlett streamelő és szociális 

funkcióinak köszönhetően megvalósítható lenne-e ezeknek a közösségeknek, hogy akár 

kedvenc konzoljainkon indítsanak adománygyűjtő akciókat. A Special Effekt elmondása 

szerint vizsgálják a konzolokban rejlő lehetőségeket, felvették a kapcsolatot a gyártókkal és 

nem kizárt, hogy az éves GameBlast maratonjuknál már használni fogják azokat. 

 
forrás: hu.ign.hu 

 

 

A rögbijátékos, Matthew King (28) kitörte a nyakát és teljesen lebénult, de nem 

adta fel az álmait. 

 
Matthew tizenévesen bénult le egy sportbaleset következtében, és azóta egyre 

hosszabbnak tűnt számára azon dolgok listája amit nem fog tudni véghezvinni. Nem volt 

képes gépek nélkül mozogni vagy lélegezni, ápolónők öltöztették és mosdatták minden 

nap. Három hónapig még beszélni sem tudott. Mindenki azt gondolta róla, hogy az élete 

a balesettől fogva örömöktől mentes és reménytelen lesz. 

 

A 28 éves férfi azonban minden képzeletet felülmúlt. 11 évvel azután, hogy eltörte a 

csigolyáját, jogászként diplomázott, méghozzá kitűnő eredménnyel és egy előkelő londoni 

ügyvédi irodánál kapott állást. 

 
video:  https://youtu.be/EFBJTh1LZpk 

 
Ő az első olyan mozgássérült aki annak ellenére, hogy lélegeztetőgépre szorul, síel és még 

egy maratont is végigcsinált. Matthew most még könyvet is ír tapasztalatairól. 

 

Egyetlen dolog volt, amiben még Matt sem hitt, hogy képes lesz párt találni magának, ezért le 

is mondott a szerelemről egy életre. Most azonban házasodni készül egy igencsak csinos 

lengyel lánnyal, Ilona Roza Kubicaval aki már tíz éve Angliában él.  

 

A pár két évvel ezelőtt ismerkedett meg, amikor King az irodából hazafelé meglátta a lányt 

biciklizni és első látásra beleszeretett. Később az interneten is rábukkant a lány profiljára, de 

nem merte randira hívni. Végül a közös ismerősök segítségével a lány üzent neki és már az 

első találkozó is fantasztikusan sikerült. 

 

Mindketten izgultak persze, de aztán elengedték a gátlásaikat és átadták magukat a szerelem 

érzésének. Állatkertbe jártak, utazgattak és vacsorázni mentek, mint minden más egészséges 

pár. Kubica a teljes napirendjét átalakította a férfi kedvéért, hogy segíteni tudja, de mint 

mondja, örül, hogy végre rendszer van az életében. Tavaly pedig Matthew feltette a nagy 

kérdést, amit egy hatalmas gyémánt és zafír gyűrűvel pecsételtek meg. 

http://www.specialeffect.org.uk/
https://youtu.be/30QGu0-uctQ
https://youtu.be/EFBJTh1LZpk


 
 
        Természetesen mint minden párkapcsolatban, náluk is vannak problémák, de igyekeznek 

mindent a lehető legnagyobb szeretettel és toleranciával megoldani. Az egyetlen dolog 

amiben még nem tudtak megegyezni az az, hogy hol legyen a lagzi, hiszen Ilona csendes, 

kerti ceremóniára vágyik, míg Matt hatalmas bulit akar csapni amikor kimondják a boldogító 

igent - írja a Daily Mail.           

 
forrás: blikk.hu 

 

 

Még a népligeti metróba is kerülhet mozgólépcső 

 
Továbbra is folyamatban van a BKK üzletszabályának módosítása, és egyeztettek már a 

Mozgássérültek Budapesti Egyesületével is a mozgólépcsőzés szabályainak tervezett 

átalakításával kapcsolatban.  

 

A szervezet elnöke az MNO-nak elmondta: megírták a BKK-nak is, hogy van olyan 

mozgássérült, aki biztonsággal tudja használni a mozgólépcsőt. 

 

Jelenleg is zajlik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) üzletszabályának módosítása – 

válaszolta megkeresésünkre a szervezet, hozzátéve: „Az ezzel járó munka során 

újragondoljuk a mozgólépcsők használatának rendjét is, alapvetően a biztonságos használatot 

szem előtt tartva. A végleges javaslatot a még szükséges belső egyeztetések és vezetői 

jóváhagyások után tesszük majd közzé.” A módosításokról augusztus elején lehetett először 

hallani, amikor a szervezet honlapjára véletlenül kikerült az üzletszabály-tervezet, benne a 

babakocsisokra és a mozgáskorlátozottakra vonatkozó új irányelvekkel. 

 

Akkor a Kettős Mérce számolt be róla: két felnőtt kísérő lenne szükséges a babakocsi 

mozgólépcsőn való szállításához, és ekkor is ki kellene venni a gyereket a kocsiból, utóbbit 



összecsukva szállítva a lépcsőn. A mozgáskorlátozottaknak, a babakocsival, vakvezető vagy 

nagy testű kutyával közlekedőknek a lifteket ajánlották a tervezetben, közölve, hogy ha van az 

is, azt kötelesek igénybe venni. De szerepelt a szövegben ez is: „a fent felsorolt személyek a 

mozgólépcső igénybevételéhez minden esetben kötelesek előzetes engedélyt kérni az állomási 

forgalmi személyzettől”. Továbbá „amennyiben az állomáson az igénybe vett lépcsőn felül 

egy lejt- és egy hegymeneti mozgólépcső üzemeltetése nem biztosítható, az utas kérését nem 

tudjuk teljesíteni”. Eszerint meg is tagadhatnák a metrón való utazást bizonyos utasoktól. 

 

A tervezet nyilvánosságra kerülése után a BKK közölte, hogy „hibás munkaközi dokumentum 

került ki”, a szükséges belső egyeztetések és vezetői jóváhagyások még hátravannak. A 

szervezet belső vizsgálatot is indított, hogy kiderüljön, miként került ki az internetre 

munkaközi dokumentum. Az ügyben rögtön megszólalt Novák Katalin család- és 

ifjúságügyért felelős államtitkár is, aki Facebook-oldalán azt közölte: „A Budapesti 

Közlekedési Központ honlapjára – a BKK tájékoztatása szerint tévesen – kikerült 

üzletszabályzat tervezett módosítása kapcsán egyeztetést kezdeményeztem a budapesti 

Főpolgármesteri Hivatallal. A közösségi közlekedés szabályozásánál kiemelten szem előtt 

kell tartani a kisgyermekes családok és a fogyatékkal élők szempontjait a nyilvánvaló 

biztonsági előírások mellett. Fontos, hogy ebben az ügyben is meghallgassuk az érintetteket!” 

 

Mindenki képes eldönteni, tudja-e használni 

 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete megkapta az üzletszabály-tervezetet, a véleményét 

augusztus 12-én már el is küldte a BKK-nak – tájékoztatta az MNO-t a szervezet elnöke, 

Földesi Erzsébet. Mint mondta, szerinte a mozgólépcsőt használók számára az engedélyezés 

nem a megfelelő kifejezés, inkább segítségnyújtásról kell beszélni, „minden egyes ember el 

tudja dönteni, képes-e a mozgólépcső használatára”. Hozzátette: van, aki biztonsággal tudja 

használni saját felelősségre, míg máskor segítség szükséges. A szervezet fontosnak tartja, 

hogy ha egy mozgáskorlátozott a liftet meghibásodás miatt nem tudja használni, a lehető 

leghamarabb adják meg neki a tájékoztatást, hol tudja azt a legközelebb megtenni. 

 

Várhatók új mozgólépcsők 

 

A liftekkel ugyanis gyakran van baj, ha egyáltalán vannak. Földesi elmondta: néhány napja a 

Keleti pályaudvarnál is le vannak állítva valamiért, így még a 4-es metrót sem lehetett a teljes 

vonalon liftek segítségével használni, miközben ez az egyetlen vonal, amely teljesen 

akadálymentes. A 3-as metró több állomásán mozgólépcső sincs: ilyen a Népliget is, ami 

nemcsak a mozgáskorlátozottaknak okoz problémát, hanem a buszpályaudvart bőröndökkel, 

csomagokkal megközelíteni szándékozóknak és az idősebbeknek is. 

 

A BKV Zrt. viszont ennek kapcsán arról tájékoztatta az MNO-t, hogy hamarosan kedvező 

fejlemények várhatók. „Új mozgólépcsők építése az M3-rekonstrukció keretében várható. A 

frekventáltabb állomásokra történő új mozgólépcső telepítése is szerepel a tervekben, például 

a Népliget állomáson is” – írták. Ez szükséges lenne a babakocsival utazók számára is. Mint 

Földesi leszögezte: nemcsak egy szűkebb csoport számára fontos dologról van szó, sokaknak 

számítana a mozgólépcső építése, de a lifteket is elengedhetetlennek tartja. 

 

Karbantartás 

 

A liftek kapcsán a BKV Zrt. arról tájékoztatta az MNO-t: „A liftek meghibásodása esetén is 

azonnal a legrövidebb időn belül elhárítjuk a hibát, mely túlnyomórészt az utasok nem 



megfelelő viselkedéséből következik be. Az M3-rekonstrukció a liftek fejlesztését is 

tartalmazza.” 

 

De a rekonstrukció érinti persze a mozgólépcsők további felújítását is: „A metróállomásokon 

lévő mozgólépcsők emelt szintű karbantartása történik meg, a hibák javítása és a tervszerű 

karbantartások folyamatosan történnek a mozgólépcsőkön. Ezeket a munkákat külső 

független szervezet is egész évben folyamatosan ellenőrzi. Az idei évben elkezdődik a kis 

emelőmagasságú mozgólépcsők cseréje korszerűbb típusokra” – közölte lapunkkal a BKV 

Zrt. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

Debreceni indulók a kerekesszékes vívó világbajnokságon 

 

 
 
A c-PMD három kerekesszékes vívója képviseli Magyarországot az egri 

világbajnokságon. 

 

Szeptember 18. és 23. között Egerben rendezik meg a riói paralimpiai kvalifikációs 

kerekesszékes vívó-világbajnokságot. A megmérettetésen 32 ország 202 sportolója vesz részt, 

az erőpróbán 22 versenyszámot bonyolítanak le A, B és C sérültségi kategóriákban. Az A 

kategóriában versenyeznek a végtagsérültek, a B-ben a mozgássérültek, akik mindennapjaikat 

is kerekesszékben töltik, a C-ben az agy központi idegrendszerének sérülése miatt 

mozgáskoordinációs zavarokkal küzdők. A világbajnokság aranyérmesei közvetlenül 

kvalifikálják magukat a jövő évi nyári játékokra. A Debreceni Vívóklubból három versenyző 

indulhat a rangos erőpróbán Dr. Mező Boglárka, Göttlinger Dániel és Sáfrán Sándor 

személyében. Mindhárom vívó A kategóriában képviseli az országot, Mező és Sáfrán 

kardban, míg Göttlinger párbajtőrben méretteti meg magát. 



– 2011-ben akadálymentesítettük a termet, így a klub hosszú idő után újra elindíthatta 

kerekesszékes vívóoktatását. Világbajnoki indulóink négy éve edzenek nálunk, álmunkban 

sem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar kijutnak egy nemzetközi versenyre. A 

felkészítésükért Kovács Attila felel, aki összefogja a kerekesszékes vívást, a fizikai és 

mentális felkészítéseket tartja, a sport szakmai részével pedig Serra Solt, és Dávid László 

foglalkozik, előbbi a párbajtőrözőket, míg utóbbi a kardozóinkat oktatja – fogalmazott a klub 

ügyvezető igazgatója, Serra György, majd a világbajnokságról és a jövőről beszélt. – Azt már 

régóta tudtuk, hogy Boglárka kijutott erre a rangos tornára, azonban Dániel és Sándor 

kvalifikációja nemrégiben a kéthetes budapesti edzőtáborban, a kerethirdetéskor dőlt el. Eddig 

egy világkupán indultak mindhárman, ez lesz a második nemzetközi versenyük. A jövőre 

tekintve előreláthatólag Boglárkának és Dánielnek van esélye arra, hogy fél év múlva az 

olaszországi Európa-bajnokságon is bizonyíthassanak. Ezen kívül a klubunk tervezi, hogy a 

kerekesszékeseknek is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a világkupa-sorozaton 

megmérettessék magukat – fogalmazott Serra György. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

Az elmúlt években áttörés zajlott fogyatékosság ügyben 

 
Áttörés zajlott le az autista személyek ellátórendszerében a civilekkel való jó 

együttműködésnek köszönhetően – mondta el Szekeres Pál, az EMMI fogyatékos 

emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri 

biztosa a „Találkozási pontok” című konferencián. A rendezvény a Nyolc Pont 

elnevezésű kiemelt projekt záró programja volt.   

 
A 2013 márciusában indult 800 millió forint összköltségű kiemelt projekt az autizmussal élő 

emberek életminőségének javítását hivatott szolgálni és nyolc részcélhoz kapcsolódó komplex 

szakmai tevékenységből épül fel. Az elmúlt két és fél évben a szakmai tevékenységek 

eredményeként kialakult egy országos lefedettségű autizmus szempontú információs- és 

szolgáltatási követelményrendszer. Ez idő alatt 18 szakmai képzés került különféle 

rendszerekben akkreditációra, ezeken több mint 600 fő vett részt, és jutott tanúsítványhoz. 

Több mint 500 szülő és szakember részesült kompetenciafejlesztésben és egyéb keretek 

között szervezett nem akkreditált tudásátadásban részesült további 1000 fő. A program 

segítségével az autista gyermeket nevelő szülök hasznos ismereteket szerezhettek és 

kiléphettek abból a bezártságból, amiben korábban voltak. 

 

Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára 

csütörtökön jelentette be, hogy a kormány 190 millió forint támogatást nyújtott az autisták, 

fogyatékos emberek ellátására. A pályázat azokat a nem egyházi és nem állami fenntartású 

intézményeket segítette, amelyek folyamatos működésükhöz nem tudnak stabilan forrást 

biztosítani. 

 

A kormány azokat a kezdeményezéseket támogatja, amely azt segíti, hogy ne kerüljenek 

elszigeteltségbe az autista gyereket nevelők, hanem befogadó közösségekre találjanak és 

szakmai segítséget kapjanak. 

 

Az Országgyűlés tavasszal szavazta meg az Országos Fogyatékosságügyi Programot, amelyet 

a parlamenti pártok egyöntetűen támogatták. A kormány az elmúlt hetekben fogadta el a 



hosszú távú stratégia elkövetkezendő négy évre szóló intézkedési tervét. Ez meghatározza a 

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

 

(EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság) 

 
forrás: kormany.hu 

 

 

Nem segített a mozgássérült asszonynak 

 
Állítása szerint megaláztak egy mozgáskorlátozott nőt egy hajdúböszörményi 

benzinkúton. Az asszony azt mondja, tankolni akart, de a kutas nem segített neki, sőt 

kinevette. A benzinkút üzletvezetője szerint a kutas nem hibázott. 

 

video: http://rtl.hu/rtlklub/hirek/nem-segitett-a-mozgasserult-asszonynak-1 

 
forrás: rtl.hu 
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http://rtl.hu/rtlklub/hirek/nem-segitett-a-mozgasserult-asszonynak-1
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Rákellenes táplálkozás: így éheztessük ki a ráksejteket 
 

John F. Coy rákkutató felfedezésének köszönhetően egyre biztosabban kijelenthető, 

hogy a rákos sejt kialakulásában és terjedésében szerepet játszó tejsavas erjedést 

táplálkozásunk befolyásolja. 

Az erjedést előidéző cukor és a keményítő megvonása olyan hatással van a rákos sejt 

anyagcseréjére, amelytől az szó szerint "éhen hal".  

 

 

Egy "normális" sejt glükózt éget el, hogy energiát termeljen. A rákos sejt azonban más utakon 

jár energia-utánpótlása és terjedése érdekében. Erjeszti a glükózt, és így tejsavat hoz létre. 

Coy professzor megfigyelte, hogy a rákos sejtek környezetében igen magas az általa 

felfedezett TKTL1 fehérje jelenléte.  

 

Az erjesztő gén felfedezése  

 

Mindeddig kevés figyelmet kapott a rákos sejtekben zajló másféle anyagcsere-folyamat. Csak 

mostanában tűnik ki egyre inkább, hogy az emberi testben végbemenő, mindeddig ismeretlen 

erjedéses folyamat döntően befolyásolja az agresszív ráktípusok kialakulását.  

 

A TKTL1 jelentése: transketolase like-1 vagyis transzketolázhoz hasonló gén, illetve fehérje. 

A transzketolázok olyan enzimek, amelyek minden élőlényben előfordulnak, és a cukor 

átalakításához szükségesek - tehát erjesztenek. Segítségükkel képes a szervezet például 

glükózból dezoxiribózt előállítani - egy olyan cukortípust, amely a DNS alkotóeleme.  

 

A TKTL1-pozitív rákos sejteknek az egészséges sejtektől eltérően nincs szükségük oxigénre 

az energiatermelés során. Helyette hatalmas a glükózigényük, amelyet nem égetés útján 

hasznosítanak, hanem tejsavvá erjesztik. Az így előállított tejsav azután segítségükre van az 

immunrendszer gátlásában, az áttétek képzésében, ráadásul ellenállóvá válnak a megszokott 

terápiás módszerekkel, például a kemoterápiával és sugárkezeléssel szemben.  

 

A gén felfedezésével dr. Johannes F. Coy egyúttal a rákos megbetegedések leküzdésének 

kulcsát is megtalálta: a cukor és a keményítő kiiktatása az étrendből megvonja a rákos 

sejtektől létezésük alapját, a glükózt, így arra kényszeríti a "fiatal" rákos sejteket, hogy 

beszüntessék tejsavtermelésüket, és működésüket ismét az égés folyamatára alapozzák.  

 

Ez ismét lehetővé teszi az immunrendszer hatékony működését, és a rákellenes terápiák is 

beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. Azok a rákos sejtek, amelyek már hosszabb ideje 

megszokták a folyamatos glükózutánpótlást, hamar elpusztulnak a következetesen fenntartott 

glükózhiánytól.  

 

Hogyan kell rákellenesen táplálkozni?  

 



A dr. Coy-féle elv egy komplex program: a táplálkozási szokások megváltoztatásával és 

rendszeres sporttal megvonja a táplálékot az agresszív rákos sejtektől, és megakadályozza 

terjedésüket a testben. Az új rákellenes táplálkozás magas fehérje-, olaj/zsír- és rosttartalmú, 

nagyon kevés szénhidrátot tartalmazó étrenden alapul.  

 

Célja, hogy étkezés után ne emelkedjék jelentősen a vércukorszint, az inzulinkibocsátás pedig 

minimális legyen. Emellett a lazítási módszerek és a természetgyógyászati kezelések erősítik 

az immunrendszert, ezért rákbetegeknek ajánlott a holisztikus szemléletű terápia.  

 

A rákölő és rákmegelőző táplálkozás lényege  

 

Minimális szénhidrát  

 

Korlátozza cukor és keményítő fogyasztását napi 1 gramm szénhidrátra 

testsúlykilogrammonként. Ez például 60 kilós testsúly esetén megfelel egy szalámis 

kenyérnek egy szelet pizzának vagy egy adag csőben sült csicsókának.  

 

Ne fogyasszon egyszerre 40 gramm szénhidrátnál többet, a cukor- és keményítőtartalmú 

ételeket pedig társítsa fehérjében, zsírban vagy olajban gazdag élelmiszerekkel, hogy lassítsa 

a glükóz felszabadulást.  

 

Egészséges olajok  

 

Olyan speciális olajkeverékekkel, amelyek megfelelő arányban tartalmaznak omega-3 és 

omega-6 zsírsavakat, pozitív hatást gyakorolhatunk a vércukorszintre, a vérnyomásra, 

csökkenthetjük a gyulladásos folyamatokat, és aktiválhatjuk a sejtekben zajló égést, azaz 

oxidációt.  

 

Fogyasszon el mindennap testsúlykilogrammonként 0,5 ml olajkeveréket. Ha ön például 

hatvan kiló, ez napi 30 ml-t jelent, ez pedig nagyjából két és fél evőkanálnak felel meg.  

 

Értékes fehérje  

 

A fehérjék értékes aminosavakkal látják el szervezetünket, amelyek építőkövekként és 

energiaforrásként is szolgálnak, miközben, ellentétben a cukorral, hosszú időre jóllakottá 

tesznek. A speciális fehérjekenyér és a fehérjében dús tészta kiválóan alkalmas laktató 

köretnek.  

 

Élelmi rostok  

 

A zöldségek és gyümölcsök emészthetetlen rostjai kellemes jóllakottságérzést biztosítanak és 

megakadályozzák a gyors vércukor-emelkedést. A speciális, fehérjetartalmú rostmixek 

ráadásul sütéskor, főzéskor remekül helyettesítik a búzalisztet.  

 

Másodlagos növényi anyagok  

 

A zöldségek és gyümölcsök a vitaminokon és ásványi anyagokon kívül még más értékes, 

bioaktív anyagokat tartalmaznak. Sokszor ezeknek a másodlagos növényi anyagoknak 

köszönhető egyes élelmiszerek rákmegelőző hatása, melynek lényege, hogy megkötik a 



szabad gyököket, akadályozzák a rákos sejtek növekedését, és semlegesítik a rákkeltő 

anyagokat.  

 

Savanyított tejtermékek  

 

Azok az élelmiszerek, amelyeket tejsavas erjesztéssel tartósítottak, például az író, a túró, a 

joghurt, a sajt, a savanyú káposzta és a savanyított zöldségek, minimális mennyiségű cukrot 

tartalmaznak, mivel az eredetileg benne levő cukormennyiség már tejsavvá alakult. A rákos 

sejtek pedig nem képesek tejsavból energiát nyerni. Ezenkívül az író és társai lúgosító 

hatásúak.  

 

Kiegészítésképpen: elegendő mozgás  

 

Szakítson időt hetente háromszor 30 percet mérsékelt intenzitású, állóképességet fejlesztő 

sportra. Ez kiüríti a szervezet cukorraktárait, és optimalizálja az oxigénellátást.  

 

...és simogatás a léleknek  

 

Az alternatív gyógymódok és lazítási technikák, például az akupunktúra, az aromaterápia és 

az izomrelaxáció segítenek a lelki mélypontok áthidalásában és abban, hogy újból felébressze 

magában az életkedvet. Ezzel egyidejűleg a szilárd lelki egyensúly az immunrendszer 

működését is erősíti, így a rák elleni küzdelemben is segítségére van.  

 

A kutató konkrét étrendi tanácsokat, valamint a tűrt, tiltott és támogatott élelmiszerek listáját, 

emellett recepteket is közöl könyvében, amelyből a HáziPatika.com is folyamatosan közread 

cikkeket. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Egy nap az esélyegyenlőségért, tizenegyedszer 
 

Szeptember második szombatján rendezik meg Kazincbarcikán az Esélyegyenlőségi  

 

Napot. Kazincbarcika, 2015. szeptember 12.Sportközpont, Akácfa út 2. 13 óra 30 perc 

Az immár hagyományosnak számító eseményre tizenegyedik alkalommal  

kerül sor a Sajó-parti városban, köszönhetően a Kazincbarcikai  

Mozgáskorlátozottak Egyesületének.  

 

Az idén fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő szervezet a város és a  

térség olyan polgárainak nyújt segítséget, akik mozgásukban korlátozottak és  

emiatt szakmai, jogi és egyéb támogatásra szorulnak.  

Az egyesület elnöke maga is mozgáskorlátozott, így sokkal jobban átérzi és  

tudja sorstársai napi problémáit. Sőt, az elnökség tagjai is fogyatékkal élők, így a szervezet 

érdekérvényesítő ereje is jóval nagyobb, mint sok más esetben.  

Legyenek egyenlőek az esélyek!  



Az általános tapasztalat az, hogy amíg valaki a közvetlen környezetében  

szembe nem találkozik a fogyatékossággal,addig nem nagyon gondol bele, hogy  

milyen lehet mozgáskorlátozottként,látássérültként vagy akár siketként élni.  

Ez a tény volt a kazincbarcikai Esélyegyenlőségi Nap alapötlete is,hiszen a helyi egyesület 

elnöke,Tomkóné Kiss Mária felismerve eztúgy gondolta, kell egy olyan nap évente legalább 

egyszer, amikor valóban �egyenlővé válnak az esélyek�.  

 

Vagyis az átlagember direktben szembe találkozhat fogyatékos embertársaival, azok napi 

problémáival, segítőkezet nyújthat, szakmai tanácsokat kaphat az együttélésre, a napi gondok 

leküzdésére, ugyanakkor szórakozhat, és elfogadóbbá válhat.  

Az elmúlt tíz esélynap ezen elvek alapján nagy sikerrel zajlott le. 2014-ben, a jubileum 

kapcsán például szinte az összes fogyatékkal élőket tömörítő szervezet jelen volt az 

eseményen, s csipetnyi ízelítőt adtak mindabból, hogy egy-egy �korlátozott tag� milyen 

nagyszerű teljesítményre képes a művészet, a zene, a sport vagy az élet más területein.  

Idén is különleges lesz az esélynap, hiszen a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

megalapításának huszadik évfordulóját ünnepli, így a szeptember 12-ei rendezvényen 

elsősorban visszaemlékezni és szórakozni szeretnének. 

  

Ennek jegyében nagyszerű fellépők várják a tagokat és az érdeklődő polgárokat: a 

sajószentpéteri FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület, a kazincbarcikai La Cosa 

Nostra Kreatív Csoport és a Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes.  

A rendezvény két sztárvendége: a Rising Star egyik közönségkedvence Peter Srámek, illetve a 

tagok körében szintén nagyon népszerű Balázs Pali és zenekara. Természetesen lesznek egyéb 

kiegészítő programok is: népi játszóház, szakmai tanácsadás és az elmaradhatatlan 

tombolasorsolás.  

A 11. Esélyegyenlőségi Nap nyitott és ingyenesen látogatható, helyszíne a KSK 

Munkacsarnoka, ahol szeptember 12-én (szombaton) délután fél kettőtől este fél hétig várják 

az érdeklődőket a szervezők.  

(Írás: Borsod-Média Ügynökség  

Fotó: Zele Tímea) 

 

 

Megrendezés dátuma: 2015 szeptember 12. 
 

 

forrás: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

 

 

 

 

                                                             -MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Pék, betanított pék• 

 
Jelige: "PEK" 

 

„Megváltozott munkaképességű péket, megváltozott munkaképességű betanított péket, vagy 

betanulni vágyó álláskeresőt keresünk, óbudai (zápor utcai) pékségünkbe.  

 

Elvárások: élelmiszer gyártásához méltó külső megjelenés. Sütőiparban szerzett tapasztalat 

esetén finom pékárú és kenyér gyártása.  



Munkakör: „táblás” (tésztafeldolgozás)  

Munkarend: heti 40 óra  

Elsősorban olyan emberek jelentkezését várjuk, aki segítség nélkül önállóan tud dolgozni.  

 

Munkaidő: teljes  

Munkavégzés helye: bejárós (Budapest III. kerület)  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "PEK" 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 31. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

