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Sikeres projektet zárt a Habilitas 
 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók képzése zárult a Habilitas Nonprofit 

Közhasznú Kft-nél. Az „Megváltozott munkaképességűek alapvető képzése a munkaerő-

piaci integrációjuk érdekében Komlón és Kaposváron”című projektben elért sikerekről 

sajtótájékoztatón számolt be a cég. 

 

“A tavasszal elnyert uniós pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt 85 megváltozott 

munkaképességű ember rehabilitációjára, készség-, és kompetencia fejlesztésére a 

munkaerőpiacra való integrációjuk érdekében – derült ki Wágner László szakmai vezető 

tájékoztatójából a projektzáró rendezvényen. 

 

A képzés – a munkába mielőbbi visszavezetés érdekében – két helyszínen, Komlón és 

Kaposváron valósult meg. A kompetencia-szűrések után 50 megváltozott munkaképességű 

ember – 35 fő Komlón, 15 fő Kaposváron – vett részt a programban.  A projektnek 

köszönhetően a komlói telephelyen 2 oktatóterem került kialakításra, valamint rendszeres 

kompetencia méréssel ellenőrizték a javuló tendenciát a tanulás különböző fázisaiban. 

 

A január 26-tól szeptember 30-ig tartó projekt közel 50 millió forint uniós – 100%-ban vissza 

nem térítendő – támogatásból valósult meg.  A képzést külsős cég bonyolította le, Komlón 

heti 10 órában, illetve Kaposváron napi 2 órában. 

 

A képzés során a munkavállaláshoz szükséges képzések kerültek fejlesztésre. Az oktatók 14 

modult oktattak 363 órában. A képzés tartalmazta az elméleti, illetve a gyakorlati anyagot, 

amelyeket életszerű szituációk – érzelmek kinyilvánítása, munkahelyi légkör, mentálhigiéné 

foglalkozások segítségével gyakorolhattak be a tanulók. 

 

“Az 50 főből 44 tett sikeres vizsgát, a vállalt indikátorokat teljesítettük” – összegezte az 

elmúlt hónapok munkáját Wágner László szakmai vezető, aki még hozzátette, a jövőben 

szintén pályázni fog ehhez hasonló projektekre a Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.. 

 
forrás: komloiujsag.hu 

 

 

 

Ha bántanak, csapj zajt! 

 
Megaláz az orvosom. Megütnek az ápolók. Nem engednek ki sétálni. Elveszik a pénzem. 

Abortuszra kényszerítenek – csupa valós élethelyzet, melyet naponta élnek át azok, akik 

értelmileg vagy mozgásukban korlátozva vannak. Muszáj megtanulniuk, hogyan 

védhetik meg magukat, márpedig ez nem könnyű számukra. 



A visszaélések elleni legnagyobb fegyver az információ. Aki tudja, mit kell tennie, ha 

bántalmazzák, máris nyerő helyzetbe kerül. A tudás hatalom – ám ez gyakran túl későn jut el 

az érintettekhez, akiknek gyakran fogalmuk sincsen, mit is kellett volna csinálniuk. 

 

Ezen szeretne változtatni a TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) egy kártyajátékkal. 

Gyönyörű, színes grafikák, okosan megfogalmazott mondatok vannak rajta, öröm kézbe venni 

őket. Egyelőre még nem kapható – most tesztelik a Csillagház Általános Iskolában, ahová 

halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek járnak. 

 

Fontos, ámde igen érzékeny témaköröket érint a játék, olyanokat, mint a szex, az intézet, a 

gyámság, a bántalmazás. Csupa valós probléma, amelyekkel a TASZ munkatársai 

rendszeresen találkoznak, és amelyekről amúgy nem szoktunk beszélni. Mert hát ki szeretne 

arról mesélni egy 14–18 éves kerekesszékes gyereknek, hogy az a biztonságos élet, amit az 

iskolában, a családban megtapasztal, megváltozhat? Hogy akár akarata ellenére intézetbe 

kerülhet, ahol elveszik a személyes tárgyait, a pénzét, és ha tiltakozik, szobafogságra ítélik? 

 

Pedig ebben az esetben nem szabadna szégyenlősködni, mert a legrosszabb az, ha 

felkészületlenül éri az embert a rossz. Ha úgy érzi, hogy egyedül van, kiszolgáltatott és senki 

nem segít neki. 

 

 

 
 

Fotó: Csillagház Általános Iskola 

 

„Nagyon nehéz, amikor levelet kapunk valakitől, aki megírja, hogy három éve 

folyamatosan bántalmazzák” 

– magyarázza Verdes Tamás, a TASZ munkatársa. – Nem könnyű segíteni, ha nem történt 

rendőrségi feljelentés, nincs látlelet, mert az illető nem tudta, hogy ez lenne az első lépés. Azt 

reméljük, hogy aki kézbe veszi ezt a százlapos kártyát és rendszeresen forgatja, az 

megismerkedik a leggyakoribb veszélyhelyzetekkel, és megtanulhatja, mik a jogai és 

https://www.facebook.com/Csillagh%C3%A1z-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-401517649996212/timeline/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20131203/megkinzott-gyerekek-terapia/


lehetőségei, ha bajba kerül. A jogsértéseket nyilván nem lehet ezzel megakadályozni, de talán 

az, akivel beszéltek már arról, hogy ilyenkor mi a helyes teendő, nem fog három évig szó 

nélkül szenvedni, és hamarabb tesz ellene. Több lesz a rendőrségi feljelentés, több lesz a 

bírósági ügy, és kevesebb a szenvedő ember.” 

Verdes Tamás és Hitka Viktória képzőművész szó szerint kiterítik elém a kártyáikat. 

Kíváncsiak, rájövök-e, mit ábrázolnak. Vannak könnyűek: egy piros arcú gyerek ül 

tolószékben, mellette egy dühös, felemelt kezű felnőtt, és egy nagy iksz. Egyértelmű: nem 

szabad megütni a másikat. 

„Nem véletlenül ilyen egyértelmű a kép. A kártyákat mozgássérült és értelmileg akadályozott 

emberek számára készítettük. Azt a száz leggyakoribb konfliktushelyzetet vettük alapul, 

amelyekkel meg szoktak minket keresni. Mi fejlesztettük ki, nem egy más, meglévő külföldi 

példát másoltunk le. Európa más országaiban is hasonló helyzetbe kerülnek fogyatékos 

emberek, ez nem magyar sajátosság. Bízunk benne, hogy talán máshol is használják majd – 

teszi hozzá Verdes Tamás. 

Némelyik téma talán furcsának és feleslegesnek tűnhet, de egy olyan értelmileg sérült ember, 

aki egész életét idegenek között töltötte, gyakran természetesnek tartja, hogy ha őt megverik, 

erőszakkal megetetik, vagy szexuálisan kihasználják. Csak mert soha, senki nem mondta neki 

korábban, hogy ez nem helyes. 

A kártyák nem adnak konkrét cselekvési tervet. Nem mondják, hogy hívd fel ezt, vagy szólj 

annak. Hiszen ahogyan a bántalmazásnak, úgy a védekezésnek is ezer módja lehet. Jó példa 

erre a következő kártya: egy fiú ül egy tolókocsiban, mellette egy eltört váza és egy nagy 

felkiáltójel. 

„Nem baj, ha eltörsz valamit?” – tippelek. De rosszul. A kártya arra hívja fel a figyelmet, 

hogy ha bántalmaznak, és nem tudsz kiabálni, akkor csapj zajt, hívd fel magadra a figyelmet. 

Ez általában elriasztja az elkövetőt. A játékosoknak persze nem kell találgatniuk. Minden 

egyes kártya hátán alaposan átgondolt mondatok vannak, pszichológusok, pedagógusok, 

jogászok dolgoztak rajta, hogy minden szó a helyén legyen benne. Nemcsak a képet 

magyarázzák, de segítséget nyújtanak azoknak a felnőtteknek, pedagógusoknak is, akik a 

kártya segítségével akarják átbeszélni a témát az érintettekkel. 

Nem könnyű arról beszélni, hogy a fogyatékkal élő emberből könnyen lesz áldozat. Nemcsak 

fizikailag, de érzelmileg is könnyen rászedhetőek. Bizony gyakran előfordul, hogy valaki úgy 

tesz, mintha barátkozni akarna velük, majd megpróbálja elszedni a pénzüket, vagy kigúnyolja, 

kihasználja a sérülésüket. 

 

 

http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20150612/fogyatekos-gyermek-apa-foto
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20150612/fogyatekos-gyermek-apa-foto
http://www.nlcafe.hu/szepuljunk/20141013/mozgaskorlatozott-nok-fotok/


 

„Fontosnak tartottam, hogy ne csak egy rémisztő példatár legyen a lapokból, hanem része 

lehessen a mindennapoknak, ezáltal maga a tudás is könnyebben beépül – magyarázza Hitka 

Viktória, aki nemcsak grafikusként, de tervezőként is részt vett a kártyák kifejlesztésében. – 

Azt szeretnénk, hogy ne csak egyszer olvassák át a rajta lévő mondatokat, ne csupán oktatási 

anyagnak tekintsék, hanem vegyék gyakran a kezükbe és forgassák, szerethető legyen 

számukra. 

Az volt a célom, hogy a karakterek barátságosak, mindennapiak, néhol viccesek legyenek, 

játékosan taníthassanak, mert ha kialakul egy viszony – mint bármely gyereknek játékokhoz, 

tárgyakhoz kialakulhat ragaszkodása, kötődése –, akkor  remélhetőleg vészhelyzetben is 

könnyeben előhívható lesz, mit olvastak, láttak. Tartalmilag nagyon pontosan kellett 

megfogalmazni a képeket. Könnyen érthető, éles képek kellettek, egyértelmű információval, 

kifejező arcokkal, mozdulatokkal, de esztétikailag úgy gondolkodtam a karakterekről, hogy 

gyerekeknek tervezek játékot, ennyi. Azt hiszem ebben nincs különbség ilyen vagy olyan 

gyerek közt. Játszani mindenkinek ugyanolyan jó és kell is.” 

 

A Csillagház Iskola az első olyan intézmény az országban, amely halmozottan fogyatékos, 

mozgáskorlátozott gyermekek számára nappali rendszerű képzést biztosít. A kártyák készítése 

során ők lebegtek a tervezők szeme előtt. Olyan segítséget akartak nyújtani, amely a gyakran 

nem beszélő, látásában, hallásában, mozgásában korlátozott fiatalok számára is érthető, 

feldolgozható. 

 

A témák közül sok érinti a mi iskolai mindennapjainkat is, mint amilyen a gondozás, a 

barátság, a szerelem. „Ám olyan területeket is érint, amelyekről eddig ritkán volt szó nálunk, 

ilyen például a »miért ne helyezzenek gondnokság alá« topik – magyarázza Juhász-Vass 

Tímea intézményvezető-helyettes. – Ez ugyanis az egyik legkényesebb kérdés ma, 

Magyarországon, ami több mint 55 ezer embert érint.” 

 

„Ezekkel a gyerekekkel gyakran senki nem beszél arról, hogy mi történhet velük, ha 

nagykorúak lesznek – magyarázza Verdes Tamás. – Akár akaratuk ellenére is távoli intézetbe 

küldhetik őket, ahol gyakran elképesztő állapotok uralkodnak, és nem tudják, hogy mit 

tehetnek, ha ez nekik nem tetszik. Senki nem mondja el nekik, hogy mit jelent az, ha valakit 

gondnokság alá helyeznek és mit veszítenek el ezzel. Hogy a gondnokuk megmondhatja, hol 

éljenek, mi legyen a testükkel, a pénzükkel. És ne gondoljuk, hogy ez csak az értelmileg sérült 

emberekkel történhet meg! A TASZ-nak jelenleg három olyan esete van, ahol teljesen ép 

elméjű embereket helyeztek gondnokság alá, akik ezen a helyzeten változtatni szeretnének. 

Az egyikük mozgássérült és nem tud beszélni, a másik idős és nehezen tud gondoskodni a 

magáról, a harmadik epilepsziás. 

 

A terv az, hogy a kártyákhoz bárki hozzájuthasson. Ne csak az iskolák, de az érdeklődő 

szülők is. Hogy segítségével idejekorán megismerhessék az érintettek a jogaikat. Ennek 

tesztelése a Csillagház Iskolában most kezdődött el, de a TASZ várja még az érintett szülők 

jelentkezését is, akik vállalnák, hogy kipróbálják, játszanak vele a gyerekeikkel, és elmondják 

a tapasztalataikat, mit javítanának rajta, hogyan tennék jobbá. (Ezen az e-mail címen lehet 

jelentkezni: tasz@tasz.hu) Ezután kezdődhet csak a sorozatgyártás – ám ha minden jól megy, 

decemberre már a boltokba kerülhetnek az első paklik. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

http://www.nlcafe.hu/baba/20140915/miert-ne-lehetne-nekem-is-gyerekem


A CBA pénzén maradhat Svédországban Fruzsina 
 

A külügy után a CBA is támogatja Wilhelm Fruzsinát, hogy a sérült lány nagynénjével 

maradhasson Svédországban. A befogadó rokon, Ruff Ágnes sírva mesélt a Fruzsináért 

folytatott több éves szélmalomharcról. Az adományok most megoldást jelenthetnek. 

 

A CBA jótéteményeinek felsorolásával kezdődött a Wilhelm Fruzsina megsegítéséről szóló 

hétfői háttérbeszélgetés: Fodor Attila kommunikációs igazgató az iszapkatasztrófa ötödik 

évfordulóján emlékeztetett a korábbi támogatásokra, eközben pedig sűrűn elhangzott a hálózat 

neve. Ettől még úgy is a reklámízűnek tűnhetett az esemény, hogy az üzletlánc valóban 

életmentő segítséget nyújtott az iszapkárosultaknak – és nyújt ma is, egy mentálisan sérült 

lány számára. 

 

Pedig fontos 

A bolthálózat a Prímával a Ments Életet alapítvánnyal együttműködve jelentős adományt 

gyűjtött. 

 

donációjuk elegendő, hogy a 21 éves, szellemi fogyatékos Fruzsina nagynénjénél, Ruff 

Ágnesnél maradhasson Svédországban. 

 

Az üzletláncok ugyanakkor lakosság segítségét is kérik: országszerte 140 üzletben lehet 

adakozni , fényképes perselyekben gyűlnek majd a jótékony célú adományok. 

 

Malmőig sodródott 

Az állandó gondozásra szoruló fiatal nő alól 2007-ben csúszott ki a talaj: anyja öngyilkos lett, 

apja pedig nem tudta egyedül ellátni, de hajdúnánási rokonainál sem maradhatott sokáig. 

 

Végül 2011-ben malmöi nagynénjéhez és annak családjához került, Ruff Ágnes pedig 

eldöntötte: vállalják Fruzsina további gondozását. Magukhoz akarták venni a lányt – 

 

ekkor kezdődött a svéd bevándorlási hivatallal folytatott harc, ami máig nem ért véget. 

 

Hideg közöny 

"Először a családegyesítéssel próbálkoztunk" – mesélte Ruff Ágnes – „három éve nyújtottuk 

be a kérelmet, de a bevándorlási hivatal azóta sem hozott döntést, pedig ilyen ügyeket fél év 

alatt is le szoktak zárni." 

 

A nagynéni eleinte nyugodtan, később már sírással küszködve idézte fel a beadott, majd 

visszautasított kérelmek sorát, a Fruzsinának címzett hivatalos értesítőket, a svéd döntéshozók 

közönyét. 

 

Írtam én már a svéd királynak,az igazságügy miniszternek, de vagy nem válaszoltak, vagy 

kompetencia hiányában hárítottak" – mondta könnyeit törölgetve. 

 

Sokba kerülne  

Az idő eközben vészesen fogyott: Fruzsinát három évig egy malmői kisegítő iskolába járatták, 

2015 februárjában azonban a migrációs hivatal ki akarta utasítani a sérült lányt, mondván, 

élethosszig tartó ellátása túl sokba kerülne. 

 

Az egyetlen opció az volt, ha Fruzsina olyan állást talál, amivel el is tudja tartani magát. 



 

Adomány, mint jövedelem 

A CBA adománya ebben jelenthet most segítséget. Ruff Ágnes – a támogatásra építve – 

szeptemberben alkalmazottként jelentette be unokahúgát malmői cégüknél, az igazolt 

munkaviszonnyal pedig letelepedési jogot kérhetnek Fruzsinának. 

 

Ha két évig folyamatosan munkaviszonyban tudjuk tartani Fruzsit, akkor már öt évet tölt el 

Svédországban, beleszámolva a tanulmányait. Utána már biztosan megkapná a letelepedési 

engedélyt is " – bizakodik Ruff Ágnes. A befogadó nagynéni az Origónak azt is elismerte, 

egyelőre nem tisztázott, 

hogyan könyvelik el jövedelemként 

a beérkező adományokat. 

 

Beszállt a külügy is 

Egy ideig a magyar külügyminisztérium is támogatta őket, mondta Ruff Ágnes az Origónak. 

Szijjártó Péter tárgyalt az ügyről svéd kollégájával, a külügyi tárca pedig több megrendelést 

küldött családi vállalkozásuknak, hogy ezzel segítsék Fruzsina foglalkoztatását. 

 

A megbízások azonban állítólag rendszertelenül jöttek, Ruff Ágnes pedig nem mert erre 

alapozni – ha ekkor kért volna letelepedési jogot unokahúgának, és a megrendelések kiesnek, 

 

újra kellett volna kezdeniük az egész ötéves folyamatot. 

 

A sajtótájékoztatón megszólalt Wilhelm Fruzsina is. Az Origo arról kérdezte, miért nem akar 

Magyarországon maradni. Fruzsina teljesen egyértelműen válaszolt, mintegy megerősítette 

Ruff Ágnes több éves küzdelmét is:  

 

Nincs itt családom, nincs itt senkim. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

Gyógypedagógiai iskola épül Budaörsön 
 

Négy tantermes, negyven tanuló fogadására alkalmas gyógypedagógiai iskola építése 

kezdődött Budaörsön. A Bleyer Jakab német nemzetiségi általános iskolához tartozó 

intézményt a jövő év szeptemberében adják át - közölte a Pest megyei város 

önkormányzatának sajtószóvivője. 

  

Nagy Ildikó Emese elmondta, hogy az 500 négyzetméter hasznos alapterületű, akadálymentes, 

Árpád utcai épületben a tantermeken kívül könyvtár, számítógép- és technikaterem, valamint 

egy foglalkoztató is helyet kap. Az átriumos kialakítású földszintes iskola tantermeihez 

látványkert, a szaktantermekhez pedig tankert kapcsolódik majd, míg a telek épület mögötti 

részén egyebek mellett játszókertet, tornapályát és parkolót alakítanak ki. 

 

A szóvivő tájékoztatása szerint az új intézmény felépítése 330 millió forintba kerül, ehhez jön 

még a berendezés és a felszerelés költsége. A pénzt az önkormányzat kasszájából teremtik 

elő. 

 



A Bleyer Jakab német nemzetiségi általános iskola tagozataként működő gyógypedagógiai 

iskola értelmileg enyhe fokban sérült, valamint középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat 

fogad. Az intézményben a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül rehabilitációs fejlesztéssel, 

logopédiai ellátással, kutyás és lovas terápiával, illetve informatika- és bábszakkörrel, 

kirándulásokkal, színházlátogatással, könyvtári és kézműves foglalkozásokkal is igyekeznek 

elősegíteni a gyerekek fejlődését. 

 

Az iskolába jelenleg 27-en járnak (ez a létszám bővül majd 40-re), őket az új intézmény jövő 

év szeptemberi átadásáig a régi posta épületében ideiglenesen kialakított tantermekben 

helyezik el - tette hozzá Nagy Ildikó Emese. 

 
forrás: inforadio.hu 

 

 

 

Nem kapnak szállást a mozgássérült fiatalok? 
 

 
 

Nincs elég szálláslehetőség a felsőoktatásban tanuló mozgássérült fiataloknak. Az 

oktatási jogok biztosa vizsgálatot kezd az ügyben. A kormány 2018 szeptemberéig adott 

haladékot akadálymentes kollégiumi szobák kialakítására. 

 

Egy mopeddel közlekedő, mozgássérült vidéki fiatalember a fővárosban próbálja befejezni 

főiskolai tanulmányait, de hiába keres ingatlanközvetítőket is bevonva július vége óta 

akadálymentes kollégiumot vagy albérletet, nem talált olyan lehetőséget, ahonnan meg tudná 

oldani a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) óráinak látogatását. A Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) vendégszobája megnyitásával próbál segíteni 

Endrédi Bálintnak, de a Flórián tér közelében lévő székházuk is legalább másfél órára van a 

zuglói tantermektől. Ráadásul a gazdasági informatikusnak tanuló fiatalember nem tud majd 

bejutni minden előadásra, mert sok termet csak lépcsőkön lehet megközelíteni. 

 



Hiányzik a számonkérés 

 

Pedig papíron már hatalmasat léptünk az ezredforduló óta, hogy a fogyatékossággal élő 

fiatalok is egyetemet, főiskolát végezhessenek. A MEOSZ elnöke ugyanakkor azt mondja, a 

napi gyakorlat fényévekre van a jogszabályoktól, ki kellene végre mondani az igazságot. Ma a 

magyar oktatási rendszer minden szintjén azon múlik egy mozgássérült gyerek 

megkapaszkodásának lehetősége, hogy milyen az adott intézmény vezetése. Ahol befogadó, 

ott akadálymentes környezetet teremtettek, úgy szervezik az órákat, hogy azokra be tudjon 

jutni a diák, ahol pedig senki nem kéri ezt számon, ott már a jelentkezéskor elutasítják a 

fogyatékossággal élőket. A napi tapasztalat alapján még mindig ezek az iskolák vannak 

többségben – teszi hozzá Kovács Ágnes, megemlítve egy kiválóan tanuló lány esetét, aki az 

egyetemi jelentkezés előtt személyesen akart szétnézni a felsőoktatási intézmény épületében, 

de csak a tanulmányi osztályig jutott, ahol gyorsan le is beszélték a felvételiről, mondván, 

úgysem tudna közlekedni a termek között és szociális munkásnak sem lenne alkalmas. 

 

Látszatjogszabályok 

 

Közben sorra születnek a látszólag megoldást kínáló jogszabályok. Az Országos 

Fogyatékosügyi Program 2012-2013 közötti intézkedési tervében még az is szerepelt, hogy 

pályázati programokat kell indítani a felsőoktatási intézményekben jegyzetelő szolgáltatás 

működtetésére. Mesésen hangzik. A 2015-2018 közötti évekre vonatkozó javaslatcsomag 

éppen szeptember közepén jelent meg a Magyar Közlönyben, de a sérült fiatalok felsőoktatási 

esélyeinek javítására most mindössze egyetlen terv szerepel benne: egyénre szabott komplex 

szolgáltatásokat kell kidolgozni és bevezetni, fogyatékosügyi koordinátorok hálózatát kell 

létrehozni – rendeli a kormányhatározat. Hogy mit takarna a komplex szolgáltatás, még 

homály fedi. 

 

A papír mindent kibír 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) sajtóirodája a fogyatékossággal élő diákok 

kollégiumi lehetőségeit firtató kérdésünkre azt válaszolta, április 17-én hatályba lépett a 

felsőoktatási törvénynek az a végrehajtási rendelete, amely kimondja, hogy 2018. 

szeptemberéig minden, legalább 100 férőhelyes kollégiumban vagy diákotthonban 

minimálisan egy akadálymentesített szobát, fürdőt és illemhelyet kell kialakítani és 

felvonóval, korlátlifttel vagy emelőlappal biztosítani kell a mozgássérült fiatal épületen belüli 

közlekedését is. A határidő után az Oktatási Hivatal ellenőrzi ezek meglétét, vagy – ezt már 

mi tesszük hozzá - el lehet felejteni, ahogy az eddigi akadálymentesítési határidőket. Nem 

tudni pontosan milyen adatok alapján, de az Emmi azt állítja, hogy a legtöbb fővárosi 

felsőoktatási intézménynek van akadálymentes kollégiumi szobája, csak nem mozgássérültek 

laknak benne, mert nem volt jelentkező. Azt is gondolják, hogy azok az intézmények, ahol ezt 

eddig mégsem alakították ki, köthetnek megállapodást más budapesti kollégiummal, hogy 

fogadja be mozgássérült hallgatóikat. Ez is szép gondolat a fehér papíron, de a gyakorlatban 

Bálintot sehová nem engedték be. 

 

Vizsgálatot indít az ombudsman 

 

A MEOSZ vezetője emlékeztet rá, hogy sem az érintettek, sem szüleik nem nagyon merik 

hangosan megfogalmazni, hogy mi járna nekik, mert túl sokszor kapnak elutasításokat. Bálint 

helyzetére sem hivatalos úton derült fény, csak közösségi oldalán osztotta meg, hogy nem 

talál lakást magának. Miután a MEOSZ a nyilvánosság elé vitte az áldatlan kollégiumi 



állapotok kérdését, az oktatási jogok biztosa bejelentkezett, hogy felmérést készítene a valós 

állapotokról, amihez kéri a szervezet segítségét. Most ugyanis nincs hivatalos adat arról, hány 

diákot érint a főiskolai, egyetemi órák látogatásának és lakhatásuknak a megoldatlansága. 

 

A magyar államot egyébként hazai és nemzetközi jogszabályok, egyezmények kötelezik arra, 

hogy a fogyatékos emberek oktatását másokkal egyenlő módon biztosítsa, ennek azonban 

nem tesz eleget. Jól mutatják ezt a legutóbbi népszámlálási adatok is: míg a 15 éves és 

idősebb teljes népesség 17 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, addig a 

mozgássérült emberek mindössze 9 százaléka mondhatja el ugyanezt magáról. 

 

Elvárás van, feltételek nincsenek 

 

Endrédi Bálint karját majdnem könyékig díszítik a nyári fesztiválok belépőszalagjai. Imád 

emberek közt lenni, mindenütt vannak barátai. Évek óta hol tud tanulni, hol nem, de nem adja 

fel. Ha végez, pár év munka után mesterszakra is be akar iratkozni. Munkahelyre szeretne 

járni, ahol hasznosíthatja megszerzett tudását. A MEOSZ vendégszobájában ugyan maradhat, 

ameddig akar, de mindenki tudja, nem ez a megoldás. Kovács Ágnes tovább is gondolja a 

kérdést: valamennyi nagy egyetemi centrumban létre kellene hozni olyan kollégiumokat, ahol 

személyi segítést és szállítást is kapnának a mozgássérült diákok, hogy tanulhassanak. Ezek a 

fiatalok is intelligensek, jó szakemberekké tudnak válni, például pszichológussá, aki aztán 

megkönnyíthetné sérült társai életét – mondja az elnök. El kellene jutni odáig, hogy ne csak 

azt várja el az állam a fogyatékos emberektől, hogy a nyílt munkaerőpiacon találjanak munkát 

és ne segélyből akarjanak megélni, hanem teremtse is meg a feltételeket a versenyképes tudás 

megszerzéséhez. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Szerdán kormányablak nyílik Szentesen 

 
Teljes körűen akadálymentesített, okmányirodai szolgáltatásokkal is rendelkező 

kormányablak kezdi meg működését október 7-én, szerdán Szentesen, a Városháza 

épületében lévő Járási Hivatalban. Az új ügyfélszolgálaton 11 munkaállomást 

alakítottak ki, ahol több mint 400 féle ügykörben várja az állampolgárokat a hivatal 13, 

magasan képzett munkatársa. 

 

A megye nyolcadik új típusú kormányablakát dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség terülteti 

közigazgatásért felelős államtitkára adja át október 7-én, szerdán, 14 órakor. 

 

Szerdán hivatalosan is megkezdi működését Csongrád megye egyik új kormányablaka. Az 

okmányirodai szolgáltatásokkal is rendelkező ügyfélszolgálat építészeti, technikai 

kialakítására hazai és uniós forrás biztosított fedezetet, mintegy 78 millió forint értékben. Az 

év végégig 100 új típusú kormányablak átadását tervezi a Miniszterelnökség, ezek közé 

tartozik a Szentes Járási Hivatali is. A Kormányablak Program eredményeképpen az idei év 

végére az országban összesen 278 helyszínen lesz elérhető az egy helyen történő ügyintézés. 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal még 2013-ban nyert 390 millió forint uniós támogatást a 

TIOP – 3.3.1/A-12/2 – „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 



megteremtése: akadálymentesítés” című pályázat keretében. A megyében összesen 11 

helyszínen valósul meg kormányablak ennek köszönhetően. 

 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az állampolgároknak nem kell különböző nyitva tartási 

rend szerint működő, más-más helyszínen lévő irodákba menniük ahhoz, hogy olyan ügyeket 

intézhessenek, mint például a személyi okmányok, a gépjárművekkel kapcsolatos ügyek, a 

szociális és családügyek, az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézés vagy a TAJ és 

EU kártya igénylése. A Kormányablakban az állampolgár egyszerre elintézheti, elindíthatja 

mindezt, fejlett informatikai ellátottsággal, ügyfélbarát nyitva tartási időben, modern 

környezetben. 

 

Az ügyfelek fogadására szolgáló terek teljes körűen akadálymentesek, fizikai és 

infokommunikációs szempontból is alkalmasak arra, hogy fogyatékos személyek, 

mozgásukban vagy kommunikációjukban akadályozott emberek, illetve babakocsival érkezők 

is egyenlő eséllyel hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz. 

 
forrás: promenad.hu 

 

 

 

Kevés segítségre számíthat, aki felnőttként veszti el a hallását 
 

Sokat javult az utóbbi években a hallássérültek magyarországi helyzete, többségük teljes 

életet élhet. Azoknak azonban nincs megoldva a rehabilitációjuk, akik felnőttkorukban 

vesztették el a hallásukat, kevés helyen kapnak segítséget az új állapotukhoz szükséges 

készségek elsajátításához. 

 

Nagy probléma, hogy azok számára, akik felnőttkorukban veszítik el a hallásukat szinte 

egyáltalán nincsenek terápiás, rehabilitációs lehetőségek. Nem biztosítanak nekik például 

olyan képzéseket, amelyeken megtanulhatnának szájról olvasni vagy egyáltalán jól használni 

a hallókészüléküket. Egy-egy klinikán vagy készülékforgalmazó cégnél létezik ilyen segítség, 

de ez abszolút nem általános – vetette fel a Kossuth Rádióban Lukács Szandra 

gyógypedagógus a hallássérültek szeptember 28-i világnapja alkalmából. 

 

Nem sajnálatra van szükségük 

 

Más kép rajzolódik ki, ha általában nézzük a hallássérültek helyzetét. Sáfrány Margit, a 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (Sinosz) alelnöke jeltolmács közvetítésével 

azt mondta a Napközben hétfői adásában, hogy mióta Magyarország 2007-ben elfogadta a 

fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, folyamatos a fejlődés az ellátás és a 

támogatások tekintetében is. 2009-ben a jelnyelvi törvény is megszületett, ennek nyomán 

egyre több minden akadálymentes a siketek számára. Sáfrány Margit hozzátette: sok esetben 

sértő a sajnálkozás felettük, nincs szükségük rá. A siket emberek igény szerint bármikor 

tudnak segítséget kérni. 

 

hangfelvétel: http://www.hirado.hu/2015/10/01/keves-segitsegre-szamithat-aki-felnottkent-

veszti-el-a-hallasat/ 

 

Az egyik bankfiókban azt mondták, a fogyatékossággal élőket személyes, kényelmesebb 

ügyintézéssel segítik. Szepessyné Judik Dorottya, a Sinosz Nógrád megyei szervezetének 

elnöke szerint a hallássérülteknek elsősorban infokommunikációs akadálymentesítésre van 

http://www.hirado.hu/2015/10/01/keves-segitsegre-szamithat-aki-felnottkent-veszti-el-a-hallasat/
http://www.hirado.hu/2015/10/01/keves-segitsegre-szamithat-aki-felnottkent-veszti-el-a-hallasat/


szükségük, arra, hogy jelnyelven elérhessék a szükséges tartalmakat. Ezt jelnyelvi video 

tolmácsoló rendszer alkalmazásával vagy személyi segítséggel tehetik meg. Előbbinél a 

jeltolmácsnak közvetítik az ügyintéző hangját, amit jelnyelvre fordít a vele videokapcsolatban 

álló ügyfélnek, illetve a másik irányba is közvetíti mondatokat. Nagyon fontos a megfelelő 

feliratozás, illetve a leglényegesebb információk megjelenítése a jelnyelvi videón – tette 

hozzá. Sáfrány Margit elmondta, vannak olyan ügyintézők, akik jelnyelvi tanfolyamot 

végeznek, alapszinten megtanulnak jelelni. 

 

Idősnek és fiatalnak is lehet ugyanaz a magyar hangja 

 

A műsorban elhangzott, a nagyothallók hallókészüléket és egyéb segédeszközöket is 

használhatnak, és ha egy gyereknél korán felismerik az állapotot, és megkezdődik a 

fejlesztése, akkor képesek többségi óvodákba, iskolákba járni, hallás útján, beszéddel 

kommunikálni. Azok a hallássérültek, akik ily módon nem tudnak kapcsolatba lépni a 

környezetükkel, jelnyelvi tolmács szolgáltatásait vehetik igénybe. Egyikük, Csernyánszki 

Boglárka elmondta, a közvetítést végző jeltolmács több embernek is a magyar hangja, 

nőknek, férfiaknak, gyerekeknek, felnőtteknek, idősebbeknek, fiatalabbaknak. 

 

Lukács Szandra arról is beszélt, 90 százalékos eséllyel halló szülőknek lesz hallássérült 

gyermeke. A szülők pedig választhatnak, hogy gyermeküknek bilingvális, azaz kétnyelvű 

oktatást szeretnének – akár már a korai fejlesztéstől kezdve – vagy az auditív, verbális terápia 

mellett döntenek, igénybe véve a modern hallókészülékeket. Utóbbiak közé tartozik a 

cochleáris (kokláris) implantáció is, ez a műtéti eljárás a súlyos nagyothallók és siketek egy 

részének komoly mértékben javíthatja a hallását. A beültetett szerkezet elektromos 

impulzusokat továbbít a hallóidegekhez. Mint mondta, a gyógypedagógusok nagyon 

együttműködőek, elfogadják a család döntését. 

 

Érzékenyítés és integráció 

 

Lukács Szandra szerint egy ma születő hallássérült kisgyereknek minden lehetősége megvan 

rá, hogy teljes életet éljen, felnőttkorában egyetemre járjon, dolgozzon. Megjegyezte, hogy 

kokláris implantátummal élő kamasz tanítványai között olyanok is vannak, akik több nyelven 

beszélnek. 

 

A fogyatékkal élők elfogadásáról a debreceni Halláscentrumban dolgozó Kazimir Ágnes 

pszichológus azt mondta, ez gyerekközösségben soha nem probléma, mert kézzel-lábbal úgy-

ahogy megértik egymást. Lukács Szandra szerint ezért fontos kiskorban elkezdeni az 

integrációt, hogy már bölcsődében, óvodában együtt járhassanak ép és sérült gyerekek. 

Sáfrány Margit hozzátette, a Sinosz arra törekszik, hogy minél több érzékenyítő program 

legyen, gyerekeket hívnak el rájuk, hogy megismertessék őket a hallássérültekkel, informálják 

őket róluk. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERVERZ CIRKUSZ VAGY KIÚT A SZÉGYENBŐL A MOZGÁSSÉRÜLT 

HARCOSOK KLUBJA? 
 

Végtaghiány, paralízis, mentális zavarok – a tokiói ringben mindenki megkapja az 

esélyt, hogy az legyen, aki lenni szeretne. Segíthet-e bármiben, ha fogyatékkal élő 

emberek véresre verik egymást a ringben, vagy az egész csak visszalépés a 

szörnycirkuszok világába? 

 

 
 

Fotó: doglegsmovie.com / ALFIE GOODRICH 

 

A Tokió belvárosában működő Doglegs (Kutyalábak) küzdősport-egyesületet 20 éve hozta 

létre Sintaro Jano egy a Harcosok klubját idéző utcai verekedés után. A mozgássérült Sintaro 

egy ugyancsak mozgáskorlátozott férfival keveredett bunyóba egy nő miatt, és a 

mindkettőjüket kimerítő küzdelem után megegyeztek abban, hogy ez jó móka volt. Sintaro 

hozzálátott küzdősportklubja szervezéséhez, amiben társra is lelt az ép Kitadzsima Jukinori 

személyében. Ma mintegy 40 fogyatékkal élő harcos jár le hozzájuk, akik nemcsak a 

küzdelem kedvéért vannak ott, hanem azért is, hogy társaságra találjanak a magukhoz 

hasonlóak körében. 

 

A Doglegs klubról és az odajárókról Heath Cozens videós újságíró készített 

dokumentumfilmet, amelyet az austini független filmes fesztiválon mutattak be. Amikor 

Cozens először látta küzdeni Sintarókéat, úgy érezte, képtelen végignézni a meccset. 

„Hihetetlenül kényelmetlen szituáció volt nézni, ahogy mozgássérült emberek véresre verik 

egymást. Annyira sokkolt a helyzet, hogy kínomban nevetni akartam. Aztán meg 

elszégyelltem magam, és azon kezdtem gondolkozni, hogy ez most szimplán valami 

erőszakos dolog, szórakoztatás vagy maga a teljes egyenlőség volt?” 

 



 
 

Fotó: doglegsmovie.com / ALFIE GOODRICH 

 

Cozens végül a filmezés mellett döntött, öt éven át követte a klub öt tagjának életét, akik 

nemcsak a ringben, hanem a hétköznapokon is komoly küzdelemre vannak kényszerítve az 

élet szinte minden területén. 

 

„Ezek az emberek szinte folyamatosan súlyos előítéleteknek vannak kitéve, a Doglegs jelenti 

számukra a kiutat ebből” – mondja Cozens. 

 

 
 

 



A klubban nincs előítélet, bármilyen fogyatékkal élőt szívesen látnak, a végtaghiányostól és a 

paralízisestől a mentális betegséggel élőig. A politikai korrektséget és a kényszeredett 

udvariasságot nyugodtan az ajtón kívül lehet hagyni, miután mindenki sérült, senki sem 

sértődik meg, ha a betegségével viccelődnek. 

 

„Például, amikor azzal húzom őket, hogy én voltam közülük elsőként rákos” – idéz egy 

népszerű poént Nakadzsima Juki, aki civilben a klub egyik tagjának ápolója. 

 

A Doglegs harcosai négy kategóriában mérkőznek meg egymással: a fekve, az ülve és az állva 

harcolók mellett van egy nyílt kategória is. „Az emberek megbámulják őket az utcán, de soha 

el nem tudnák képzelni, hogy esténként bemennek a ringbe, és harcolnak” – mondja Cozens. 

Sintaro hamarosan utoljára fogja ezt megtenni, méghozzá barátja és legnagyobb ringbeli 

riválisa, Kitadzsima ellen, akit még soha nem győzött le. 

 

„Szeretnék végre a ringen kívül is boldog lenni, szerelmet találni. Nem akarok többé egy 

nevetséges kripli lenni, és meglátják, le fogom győzni Kitadzsimát!” – fogadkozott az alapító. 

A filmes tudja, hogy alkotása nem lesz könnyű szombat esti popcorn mozi, a nézők nagy 

többsége biztos, hogy rendkívül feszélyezve érzi majd magát, főleg azok, akik nem sérültek. 

„Nyilván kell a filmhez egy bizonyos nyitottság, de segít a megértésben, ha tudjuk, hogy 

milyen a japán mentalitás. Japánban minden férfi harcos, és ha ezek a fickók bemennek a 

ringbe, akkor ők is harcosokká válnak” – mondja Matt Fraser színész, aki maga is 

mozgássérült, és részt vett a film elkészítésében. 

 

DOGLEGS (TRAILER) 

 

video: https://youtu.be/huPU73oxtaE 

 
forrás: vs.hu 

 

 

 

Húszéves a Micimackó óvoda 
 

video: http://www.tvszombathely.hu/hirek/huszeves-a-micimacko-ovoda-20151001 

 
forrás: tvszombathely.hu 

 

 

 

 

Hónapok óta várják a váci liftek üzembe helyezését 
 

15 milliárdos korszerűsítés során építettek lifteket a váci vasútállomásra, de nyár óta 

semmi sem történt velük, az átadási dátum folyamatosan csúszik. 

 

 

Harmadik alkalommal módosítják a váci vasútállomás négy akadálymentesítő liftjének átadási 

dátumát – tudta meg lapunk. A példaértékű állomásfelújítást közel két éve kezdte meg a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt., a projekt közel 15 milliárd forint felhasználásával 

valósulhat meg. A korszerűsítés magában foglalja a vágányok, sínek, magas peronok, 

https://youtu.be/huPU73oxtaE
http://www.tvszombathely.hu/hirek/huszeves-a-micimacko-ovoda-20151001


aluljárók rekonstrukcióját, valamint a megközelíthetőség érdekében létrehozott 

akadálymentesítő liftek kialakítását. Utóbbi a beharangozás óta nagy népszerűségnek örvend, 

ám sokak meglepve tapasztalták, hogy hiába adták át a felvonókat június végén, azok azóta 

sem lettek üzemképesek. 

 

Az átadás után megkerestük a NIF-et, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 

használatbavételi, engedélyezési eljárás zajlik, és azt ígérték, a felvonókat várhatóan 

augusztusban lehet már használni. A határidő lejárta után újabb ígéretet adtak a liftek 

szeptember 30-ig történő átadására, ugyanakkor azok a mai napig nem üzemelnek. 

 

Idősek, nehezen mozgók, de főképp a mozgássérültek számára különösen fontosak az ilyen 

fejlesztések. Megkerestük a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének 

(MEOSZ) az elnökét, aki kiemelte: a mozgássérült emberek joggal várják el, hogy egy 

vasútállomás üzembe helyezésénél minél hamarabb legyen kész minden, ami az ő 

hozzáférésüket biztosítja a vasúti közlekedéshez. – Nem értünk egyet azzal a szemlélettel, 

amely jelen esetben is érvényesül, hogy a mozgássérült emberek számára szükséges műszaki 

megoldások határideje több alkalommal tolódik – tette hozzá Kovács Ágnes. 

 

A csúszás azért is figyelemfelkeltő, mert a szakhatósági eljárásra vonatkozó hatályos 

jogszabályok szerint az irányadó ügyintézési határidő tizenöt – általános esetben huszonegy – 

nap, amelyet indokolt esetben újabb tizenöt nappal hosszabbíthatnak meg, a felvonók műszaki 

átadása pedig több mint három hónapja megtörtént. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

Kameruni fekve nyomó-bajnok dobja a kosarakat Sopronban 
 

 

A mozgás örömének indult, de ma már profi körülmények között edzenek a soproni 

Tigrisek kerekes székes kosárlabdacsapat sportolói. 

 

Óriási bravúrt végrehajtva megnyerte a közelmúltban Budapesten megrendezett 3x3-as 

kerekesszékes bajnokságot a soproni Tigrisek csapata. A Kosárlabda Naphoz tartozó tornán 

négy csapat vett részt. A soproniak sikeresen legyőzték a Miskolc A és B együttesét, valamint 

a sportág fennállása óta veretlen Törekvést. 

 

A döntőben következett a nagy erőket felsorakoztató budapesti trió. 

 

Óriási küzdelemben a végén végül 5-3-ra nyerték meg a Tigrisek a mérkőzést. S ezzel 

elhozták az első 3x3-as formációban  kiírt bajnokság kupáját. 

 

A Soproni Tigrisek csapatát két új igazolás, Sedric Cassidy és Horváth József,  illetve a 

csapatkapitány Molnár Attila és a már régi motoros Nyúl Szabolcs alkották. 

 

- Erős felkészülésen vagyunk túl, a torna előtt egy négynapos edzőtábort tartottunk Sopronban 

- mondja Nagy Tamás, a Tigrisek elnöke. 

 

- A nyolc fordulós bajnokság az október 10- hétvégén kezdődik. Bízunk benne, hogy a 

Magyar András irányította csapatunk összeáll. Az erőviszonyok alapján a bajnoki cím 



megnyerésére a Törekvés a legesélyesebb. Ugyanakkor nem titkolt célunk, hogy a női 

kosárlabda bajnoki elsőség után a férfiak, illetve a kerekesszékesek megszerezzék a bajnoki 

címet. 

Az erőviszonyok alapján idén erre a Törekvés a legesélyesebb. Fontos, ugyanakkor a 

kerekesszékes kosárlabdában is ugyanazok a szabályok, mint az épek sportjában. 

A soproni csapathoz három új játékos érkezett érkezett. Sedric Dassidy korábban fél évtizedet 

élt Ukrajnában, s három évvel ezelőtt költözött át Magyarországra. A kameruni sportoló a 

kerekesszékes kosárlabda mellett más sportágban is erős. Fekvenyomásban volt már országos 

bajnok. 

 

Az sokat jelentene a hazai kosárlabdázásnak, ha sikerülne megszereznie a magyar 

állampolgárságot. S így szerepelhet a válogatottban. Abban a nemzeti csapatban, amely célja, 

hogyha nem is a most következő, de az az utáni olimpiára kijusson. 

 

 
 

Horváth József ugyancsak tapasztalt sportolónak mondható. Ő immár tíz éve kerekesszékes 

kosárlabdás. A tapasztalatára nagy szükség lehet. Serényi Tibor az evezőlapátot váltotta 

labdára, s igazolt le Sopronhoz. 

 

- A londoni paralimpia legnézettebb versenyszáma a kerekesszékes kosárlabda volt. S innen 

jött az ötlet, hogy Sopronban is alakítsunk meg egy csapatot - említi a kezdetekről Nagy 

Tamás. 

 

- Az első két évben a mozgás öröme volt a fő szempont. Miként az is, hogy a sérült sportolók 

is érezzek: ők is élhetnek teljes életet. A sportnak üzenete is volt, hogy nem szabad feladni. 

Ám már akkor tudtuk, hogy eljön az az idő, amikor már szintet léphetünk. A szakmai munka 

feltételei adottak. Azt edzéseket a Pap réten tartjuk, a meccseket pedig a Novomatic 

Arénában. 

 



A kerekesszékes kosárlabdát Magyarországon a Törekvés SE honosította meg. A kőbányai 

egyesület azonban segíti a többi vidéki egyesületet. A tanácsadás mellett kerekesszékeket, 

egyéb eszközöket is adományoztak már. S ezért köszönet nekik - zárta Nagy Tamás. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

A kerekes székes Miki álmáért futottak 
 

Nemes ügy érdekében teljesíthették a távokat a nevezők a második Dél-alföldi Rotary 

Jótékonysági Futónapon Mórahalomon. 

 

 Több százan teljesítették a távokat szombaton délelőtt Mórahalmon, a második Dél-alföldi 

Rotary Jótékonysági Futónapon, ahol a szervezők a nevezési díjakból és az egyéb 

felajánlásokból összegyűlt teljes bevételt - mintegy 800 ezer forintot - a kerekesszékes Tanács 

Miklósnak ajánlották fel – írja a delmagyar.hu portálja. 

 

A több száz fős tömeget megmozgató szabadidős sporteseményt a helyi rotary klub szervezte 

nem titkoltan azzal a céllal, hogy adományával segítse a mórahalmi származású Tanács 

Miklóst, akinek egy szerencsétlen baleset okán néhány éve kerekesszékhez kötött az élete. 

Miklós minden vágya, hogy miután megszerezte a jogosítványt saját, speciális kialakítású 

autót vásárolhasson, ami a munkába járásban és a mindennapi életében is nagy segítség lenne. 

 

Tanács Miki minden egyes rajtnál maga is elindult kerekesszékével a többiek nyomába, az 

utolsó célba futó után pedig az is kiderült, hogy nem kevesebb, mint 800 ezer forintot utalnak 

majd a számlájára. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

Hiánypótló autókölcsönzés terjed Franciországban 
 

 

Mozgáskorlátozottak számára átalakított járműveket lehet közösségi alapon bérbe adni 

és venni a Wheeliz segítségével. 

 

Újfajta közösségi autókölcsönzés terjed Franciaországban. A Wheeliz segítségével 

magánszemélyektől vehetnek bérbe rokkantak számára átalakított gépjárműveket 

mozgáskorlátozottak. 

 

Nem egyszerű közlekedni, ha az ember kerekesszékes: a tömegközlekedés nem igazán áll 

rendelkezésre, de a taxizás és a hagyományos autóbérlés sem megoldás – mondta el a 

Mashable-nek a weboldal megálmodója, Charlotte de Vilmorin. Beszámolója szerint a 

Wheeliz ötlete akkor jött, mikor Floridában járt, és egyszerűen sehol nem talált olyan 

kölcsönzőt, ahol átalakított járművet bérelhetett volna. Mikor végre ráakadt egyre, kiderült, 

hogy csillagászati összegért, tíz napra körülbelül ezer dollárért (majdnem 280 ezer forintnak 

megfelelő összegért) vehette volna bérbe a kocsit. 

 



Franciaországban hozzávetőleg százezer mozgássérültekre optimalizált autó van 

magánkézben, de ezeket nem szükségszerűen használják napi rendszerességgel. A Wheeliz 

abban segít, hogy a tulajok a jármű bérbeadásával plusz bevételre tehetnek szert, a 

kerekesszékesek pedig komoly segítséget kapnak a közlekedéshez – közölte de Vilmorin. 

 

Akár a fele is lehet a normál árnak 

 

A Wheeliz harminc százalékos jutalékért dolgozik, ugyanakkor gondoskodik a biztosításról. 

Az általuk ajánlott napi bérleti díj ötven és hatvan euró (15-18 ezer forint) között mozog, míg 

ugyanez a Hertz autókölcsönzőnél nyolcvantól száznyolcvan euróig terjed (25-56 ezer forint), 

de egy helyi cégnél akár kétszáz euróba (62 ezer forint) is kerülhet a bérlés a Mashable 

szerint. 

 

A relatíve olcsó szolgáltatási összegnek köszönhetően a Wheeliz egyre elterjedtebb, Párizs 

mellett Nantes-ban és Bordeaux-ban is elhíresült, és a tervek szerint a nemzetközi piacra is 

kiléphet. A cég saját sofőröket is szeretne alkalmazásba venni, illetve szó van egy mobil-

applikáció elkészítéséről, de – ahogy de Vilmorin fogalmaz – ezek távlatibb célok. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

Novák Katalin fut a legtöbbet az EMMI-csapatban 
 

Az EMMI csapattagjai gyengén látó és mozgássérült sporttársaikkal közösen futva 

teljesítik a távot. 

 

Az EMMI csapata idén is fogyatékkal élő sportolókkal fut együtt a 30. SPAR Budapest 

Maratonon. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának két csapata vesz részt a 2015. október 

11-én megrendezésre kerülő futófesztiválon a Flora Maratonstafétában. A minisztérium 

képviseletében többek között Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Novák Katalin 

család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, Dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár és 

Farkas Anikó, kabinetvezető is rajthoz áll. 

 

A 2012-ben elindított kezdeményezésnek megfelelően az EMMI csapattagjai gyengén látó és 

mozgássérült sporttársaikkal közösen futva teljesítik a 42 kilométeres távot. A minisztérium 

vezetői példájukkal arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a kezdeményezéshez csatlakozva 

mind többen segítsék fogyatékkal élő társaikat abban, hogy a sportolás öröme ne csak az 

egészségesek kiváltsága legyen. 

 

Hosszú Katinkát példának tekintve számhalmozó lett Novák Katalin államtitkár is, aki már 

szombaton is fut két számban: a három gyermekével a 3x2 km-es váltón, valamint szintén 

egész családjával a NESTLÉ Családi Futáson, majd másnap nemcsak, hogy a említett staféta 

tagjaként indul, de részt vesz a Coca-Cola Testébresztő 30 km-en is.  

 

"Amikor reggelente megérkezem a futásból, azt veszem észre, hogy tisztán látom az előttem 

lévő napot, a gondolataim rendezettek, és lelkesen állok a feladataim előtt. S azt hiszem, az is 

jó, ha a gyerekeim ezt a mintát látják, hiszen rendszerint megkérdezik: Anyu, futottál ma 

reggel? Az, hogy szülőként milyen példát mutatunk gyermekeinknek, rendkívül meghatározó" 

- mondta el az államtitkár.  



 

Az EMMI csapatai:  

1. Farkas Anikó - Lévay Petra (végtaghiányos), Novák Katalin - Lengyel Zsófi (látássérült), 

Dr. Szabó Tünde - Adámi Zsani (kerekesszékes), Balog Zoltán - Boronkay Péter 

(végtaghiányos)  

2. Hegyi László - Troznai Hunor (látássérült), Solti Péter - Orbán Csaba (látássérült), Thaisz 

Miklós - Riczu Tamás (látássérült), Langerné Kata - Boros Gábor (autista) 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

34 MILLIÁRDOS PÁLYÁZATOT HIRDETETT MEG AZ EMMI 
 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jövő évi rehabilitációs célú tartós vagy 

tranzit foglalkoztatásának támogatására írt ki pályázatot az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (Emmi) több mint 34 milliárd forintos keretösszeggel. 

 

A pályázat célja, hogy elősegítse a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatását, biztosítsa a képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő 

munkavégzés feltételeit, tartós foglalkoztatással kiegyenlítse az állapotukból adódó 

hátrányokat, valamint hogy visszavezesse őket a nyílt munkaerőpiacra. 

 

Ennek elérése érdekében olyan foglalkoztatók és munkahelyek kérhetnek támogatást, 

amelyek biztosítják a foglalkozási rehabilitáció megvalósításának feltételeit. A nyertes 

pályázók egy teljes évre nyerhetnek vissza nem térítendő támogatást, jövő év január elsejétől 

december végéig. 

 

A pályázaton azok a cégek vehetnek részt, amelyek a megváltozott munkaképességű személyt 

legalább napi 4, de legfeljebb napi 8 órában, az egészségi állapotának megfelelően tartósan, 

illetve tranzit módon, azaz foglalkoztatással egybekötött képzéssel alkalmazzák. 

 

A munkáltató az elnyert összeget bérköltségre, valamint többletköltségre fordíthatja. Ezt a két 

támogatást együttesen állapítják meg, egy megváltozott munkaképességű munkavállaló után 

pedig csak egy munkáltató veheti igénybe a forrást, függetlenül attól, hogy a foglalkoztatás 

hány órában történik. 

 

Az egyéni támogatás éves keretösszegét valamennyi munkáltatóra egységesen, a tranzit és a 

tartós foglalkoztatásra külön-külön határozzák meg. A bértámogatás formájában nyújtott 

juttatás esetén az összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75 százalékát, míg a 

többletköltség ellentételezéséhez nyújtott forrás 100 százalékos lehet. 

 

Többletköltségnek számít többek közt a helyiségek, berendezések átalakításának, 

beszerzésének költsége, vagy az átalakított, illetve segítség nyújtására alkalmas technológiai 

felszerelések, így a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költsége. A pályázatokat a 

hónap végéig elektronikus úton lehet benyújtani. 

 
forrás: magyaridok.hu 

 

 



 

Megvágják a bürokráciát a munka világában 
 

Jövőre gyorsabban kell döntése jutniuk a munkaügyi ellenőröknek, a munkavédelmi 

hatóságnak, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 

eljárás is rövidül, ha elfogadja az Országgyűlés a bürokrácia csökkentését célzó 

csomagot. Egyszerűbb lesz felnőttképzési szakértői tevékenységet kezdeni. 

 

Beterjesztette a Miniszterelnökség az Országgyűlésnek „A közigazgatási 

bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról” címet viselő salátatörvény-

monstrumot, amely 110 ponton avatkozik a jogrendszerbe, átírva többek között az 

állatvédelem, az atomenergia, a temetők és a lőfegyverek használatának szabályozását is. A 

nehezen áttekinthető, indokolással együtt összesen 152 oldalas törvényjavaslatból alább a 

Munkajog.hu tematikájába vágó módosítási javaslatokat ismertetjük. 

 

Megnyirbálják 

 

A törvényjavaslat célja a közigazgatási hatóságok által lefolytatott eljárásokra vonatkozó 

általános és különös szabályok módosításával az állampolgárok és a vállalkozások 

adminisztratív terheinek csökkentése, az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása: a 

közigazgatási bürokráciacsökkentés jogszabályi kereteinek megteremtése – olvasható az 

általános indokolásban. Ezzel együtt a csomag nem vállalkozik a közigazgatási eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló szabályozás teljes felülvizsgálatára. 

 

A jogszabálytervezet újdonsága a függő hatályú döntés bevezetése, ami a hatóság által az 

ügyfeleknek küldendő, az eljárás megindításáról szóló értesítés helyét veszi át, és igazolja az 

ügyfél számára, hogy ha a hatóság 2 hónapon belül nem tud érdemi döntést hozni, akkor a 

kérelmezőt megilleti a kérelmezett jogosultság. 

 

 

Változások a munka világban 

 

A törvényjavaslat a központi foglalkoztatási, képzési és munkaerő-piaci integrációs 

programok és kutatási támogatások, továbbá a pályázat alapján nyújtható foglalkoztatást 

elősegítő támogatások esetében a pályázati felhívásban az elbírálásra nyitva álló határidőt 45 

napra csökkenti. 

 

A tervezet elfogadása esetén csökken a munkabalesetekhez, a foglalkozási 

megbetegedésekhez és a fokozott expozíciós esetekhez kapcsolódó adminisztratív teher: 

ezekben az esetekben a közigazgatási hatósági eljárások ügyintézési határideje 2 hónapról 45 

napra mérséklődik. 

 

A munkavédelmi hatóság eljárásában az ügyfelek ne legyenek kötelesek külön hatósági 

(erkölcsi) bizonyítványt vagy a hatóság részére történő adattovábbítást kérni olyan adatok 

esetén, amelyek állami szerv nyilvántartásában már szerepelnek – szól a térvénymódosítás. 

 

A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény úgy módosulna, hogy a hatóságnak az eddigi 2 

hónap helyett 45 nap alatt döntésre kell jutnia. 

 



A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló törvény értelmében a keresőképtelenség idejére a rehabilitációs pénzbeli ellátás 

folyósítását szüneteltetni kell, ugyanakkor a keresőképtelenség miatti szüneteltetés 

időtartamával az ellátás meghosszabbodik. Ha az ügyfél keresőképtelenné válik, akkor 

rehabilitációs ellátásban nem, csak jövedelme után betegszabadságban, táppénzben 

részesülhet (a heti munkaidő nem haladhatja meg a 20 órát). Tekintettel arra, hogy a 

keresőképtelenség idejével a rehabilitációs pénzbeli ellátás időtartama meghosszabbodik, a 

rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósításának szüneteltetése szociálisan hátrányosan érinti az 

ügyfeleket, továbbá indokolatlanul növeli a bürokratikus terheket. Ezen változtatna a 

törvényjavaslat úgy, hogy a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását nem kell szüneteltetni 

az ellátott keresőképtelensége okán, valamint az ellátás folyósításának időtartama nem 

hosszabbodik meg a keresőképtelenség időtartamával. 

 

A rehabilitációs pénzbeli ellátásra jogosultság megszűnésére vonatkozó rendelkezést is 

pontosítja a tervezet, tekintettel arra, hogy az ellátásra való jogosultság az ellátás 

időtartamának leteltével is megszűnik, azonban a jogszabály erre vonatkozó rendelkezést nem 

tartalmaz. A módosítással az ellátás időtartamának leteltével történő megszűnésről az eljáró 

hatóságnak nem kell döntésben rendelkeznie, amely az adminisztrációs terhek csökkenését 

eredményezi. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárás esetén az 

ügyintézési határidő 50 nap lesz a tervezet elfogadása esetén. 

 

A felnőttképzésről szóló törvény felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására vonatkozó 

rendelkezéseinek módosításai a felnőttképzési szakértői tevékenység megkezdésével járó 

bürokratikus terhek csökkentését célozzák. A hatályos rendelkezések szerint az említett 

tevékenységet hatósági engedély alapján lehet végezni. Ezen túl engedélyezés helyett a 

tevékenység bejelentése elegendő lesz, különös tekintettel arra, hogy az eljárásban 

ellenérdekű ügyfél nem vesz részt. A módosítás a tevékenységhez szükséges feltételeket, az 

anyagi jogi előírásokat nem érinti, így a szakmai garanciák nem sérülnek, azonban a 

tevékenységet folytatni szándékozó személy számára egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik a 

tevékenység megkezdéséhez szükséges adminisztratív feltételek teljesítése. Bár a büntetlen 

előélet és a foglalkozástól eltiltás hiánya továbbra is feltétele a jogosultságnak, a bejelentés 

mellékleteként nem kerül előírásra a hatósági (erkölcsi) bizonyítvány vagy a hatóság részére 

történő adattovábbításra irányuló kérelem, tekintettel arra, hogy az adattovábbításra és az 

adatkezelésre a felhatalmazást törvény biztosítja minden olyan közigazgatási hatóság 

számára, amelynek eljárásában vagy ellenőrzése során a bűnügyi nyilvántartási rendszerben 

kezelt adatok alapján megállapítható tényt kell igazolni. 

 

 

Jövőre jönnek a változások 

 

A törvény egyes rendelkezései – elfogadásuk esetén - 2015. december 31-én, mások pedig 

2016. január 1-jén lépnek hatályba. 

 

Azok a módosítások, melyek alkalmazása nehézséget okozna folyamatban lévő eljárások 

esetén, a módosított rendelkezéseket csak a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban 

kell majd alkalmazni. 

 
forrás: munkajog.hu 



Végkielégítés: kinek jár, kinek nem, ha igen, mennyi? 
 

Felmondott a munkáltatóm, mégsem kapok végkielégítést. Közös megegyezéssel szűnt 

meg a munkaviszonyom, végkielégítés kifizetésben mégsem részesültem. Fizetés nélküli 

szabadságon voltam a férjem külföldi munkája miatt 2 évig, mely tartamot a 

munkáltató nem számított bele a végkielégítés mértéke. Rokkantsági ellátásban 

részesülök, a munkáltató felmondott és nem fizetett végkielégítést. Jogerősen pert 

nyertem a munkáltatómmal szemben és vissza kell fizetnem a végkielégítés összegét. Mi 

indokolja a fenti eseteket?  
 

Megválaszoljuk. 

 

Munkáltatói felmondás esetén sem mindig jár 

 

Abban az esetben, ha a munkáltató azzal indokolja a felmondást, hogy például a munkavállaló 

nem megfelelően végezte a munkáját, összeférhetetlen volt a kollégáival, elveszítette a 

munkáltatója bizalmát, szakmailag alkalmatlan a munkavégzésre stb., a munkavállaló nem 

jogosult végkielégítésre.  

 

Ezzel ellentétben, ha a felmondás indoka a munkáltató működési körébe tartozik, így például 

átszervezésre, munkakör megszüntetésre vagy létszámcsökkentésre került sor, jár a 

végkielégítés. 

 

Munkavállalói felmondásnál nem jár 

 

Ha a munkavállaló szünteti meg felmondással a munkaviszonyát, nem jogosult 

végkielégítésre és – amennyiben attól a munkáltató nem tekint el –, köteles teljes felmondási 

idejét munkában tölteni. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

 

Esélyegyenlőségi Road Show: Fogyatékosok és idősek a középpontban 

 
2015. október 05., 14:30 szerző: Tersztyánszky Krisztina fotós: Nagy Katalin 

Lövő – A településre érkezett szombaton a soproni járás esélyegyenlőségi Road Showja. 

A programhoz jótékonysági koncertek is kapcsolódtak. 

 

Nincs felesleges ember, és minden ember mellett ott kell lennünk  ez az apropója annak az 

esélyegyenlőségi programnak, amely tavaly indult el a soproni járásban. A projekt keretében 

megismerhetik egymást, összehangolhatják munkájukat a térség önkormányzatai, 

intézményei, a szociális ellátás terén dolgozó szakemberei. A rendezvénysorozat keretében 

minden ellátási központban roadshowt rendeznek, illetve szociológiai és intézményi 

szervezeti kutatás is folyik. A cél: a tapasztalatok, jó gyakorlatok megvitatása az 

esélyegyenlőség jobb érvényesítése érdekében. 

 

Delhusa Gjon és a rögtönzött vokál: Tóth Dezsőné, Dr. Tóthné Papp Piroska, Füri Klára, 

Rózsa Irén. Fotó: Nagy Katalin 



Szombaton a rendezvény Lövőre érkezett, ahol a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársai tizenhét település ellátásáért felelősek. A középpontban a fogyatékkal élőkről és 

az időskorúakról való gondoskodás állt. A Szolgáltató és Kulturális Központban megtartott 

rendezvény szakmaikonferenciával kezdődött. Hollósi Gábor polgármester köszöntője után 

dr. Németh Ádám, Sopron Megyei Jogú Város humánszolgáltatási osztályvezetője 

ismertette a járási szintű esélyegyenlőségi programot. Hangsúlyozta: a gördülékeny munka 

érdekében fontos a kapcsolati tőke, a szakemberek közti együttműködés. 

 

 Ha megvan a személyes kapcsolat, a problémák könnyebben jutnak el azokhoz, akik azokat 

esetleg orvosolni tudják. Kiemelte: fontos az is, hogy az intézményrendszert a szakemberek 

az ellátottak szemszögéből is megismerjék. Végül, de nem utolsó sorban arra is emlékeztetett, 

hogy nem csak mindig a gondokról beszéljünk, hanem legyünk büszkék arra, ami nálunk jól 

működik. Itt utalt az idén száz éves védőnői szolgálatra, vagy a világszerte elismert 

óvodapedagógiai képzésünkre. Lágler Júlia, a házigazda lövői Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat intézményvezetője köszönettel nyugtázta a kezdeményezést, reményét fejezve ki, 

hogy a rendezvény további szakmai találkozások sorát indítja el. 

 

A továbbiakban Hollósi Péter intézményvezető a 64 éve nyílott Értelmi Fogyatékosok 

Otthona, Zsira történetét és mai tevékenységét mutatta be. 

 

Részletesen beszámolt mindazokról a foglalkozásokról, amelyek az intézményben élő felnőtt 

fogyatékkal élő emberek számára biztosítják a teljes értékű élet lehetőségét. Ezt követően a 

nagylózsi Időskorúak Otthona igazgatója, Szabóné Németh Mária beszélt az intézményben 

folyó ellátásról.  

Az otthonban az aktív időskor biztosítása, a személyközpontú tevékenység, illetve a beteg 

lakóknál a további állapotromlás megelőzése áll a középpontban. Az 

intézményvezető hozzátette: az idősotthonban élők átlagéletkora egyre nő, a 2008ban 

bevezetett új szabályozás óta pedig megnőtt a rossz állapotú, teljes 

ellátásra szoruló idősek aránya. 

 

Az esélyegyenlőségi nap délutánján az érdeklődők a gyakorlatban is megfigyelhették, milyen 

aktív alkotó és művészeti tevékenységek folynak az intézményekben. A kiállítóteremben a 

sopronkövesdi Kövirózsa Kulturális Egyesület tagjainak és a Csáfordjánosfai Időskorúak 

otthona lakóinak szép hímzéseiből, csipkéiből nyílt bemutató. Sokak tetszését elnyerték a 

zsirai otthon két értelmi sérült alkotójának, Tekán Jánosnak és Csikós Lászlónak színes, 

érzelemgazdag képei, köztük a stációs állomások, virágok, madarak, állatok ábrázolásai. 

Színpadra léptek a nagylózsi időskorúak, műsort adott a sopronkövesdi egyesület, a lövői 

nyugdíjasok, és a zsirai fogyatékos színjátszók. Delhusa Gjon az otthon lakóinak társaságában 

énekelt, majd az Ismerős Arcok zenekar lépett színpadra. A péntek esti Kowalsky meg a Vega 

koncert és az esti Unikum bál bevételét a zsirai otthon lakóinak javára ajánlották fel. 

 
forrás: vaol.hu 

 

 

 

Akadálymentes infosztráda - már elérhető 
 

Elsősorban látássérülteknek szánják, de segíthet a mozgássérülteknek és az 

epilepsziásoknak is az a magyar fejlesztésű honlap, ami átalakítja és a fogyatékkal élő 

felhasználók számára is fogyaszthatóvá teszi a netes tartalmakat.  



Az eselyegyenlito.hu minden eleme ugyan csak novembertől működik, de a honlap már 

elérhető. Regisztráció után, a szoftver által feltett kérdések nyomán (ezek megválaszolásához 

olykor egy segítőre van szükség) egy egyéni profilba rögzíti az adatokat, így kiderül, hogy a 

felhasználó milyen fogyatékossággal rendelkezik. 

 

Gyengén látók számára például úgy alakítja át az eredeti tartalmakat, hogy változtatja a 

szövegek méretét, a látássérültek hatvan százaléka által érzékelhetetlen zöld fényt helyettesíti, 

illetve letiltja a villódzó képeket. De hanggenerátorok is elérhetőek lesznek, illetve az egeret 

más eszköz váltja majd ki.  

 

A weboldal használatával a fogyatékkal élők akadálymentesen netezhetnek, így könnyebben 

kereshetnek állást, önállóbban szervezhetik mindennapjaikat, tehát nagyobb eséllyel 

kapcsolódhatnak be a munka világába és elzártságérzetük csökkenhet. 

 

A weboldalak feldolgozása hazai fejlesztés, amelyen tíz hónapig 25 szakértő (programozók, 

fogyatékkal élőkkel foglalkozók, pszichológusok) dolgozott. 

 
forrás: vasarnapihirek.hu 

 

 

 

Mozgássérültek sportoltak  
 

2015. október 04., 19:40 szerző: Horváth Erika Vép – A magyarok mellett szlovén, 

osztrák és szlovák mozgássérült sportolók is részt vettek a Vasakarat SC által első 

alkalommal – három sportágban – megrendezett AlpokAdria Kupán.  
 

A mozgássérült sportolók tekében, sakkban és bocsában mérhették össze tudásukat, előbbi két 

sportágban egyéni, utóbbiban csapatversenyt rendeztek. Összesen 32 érem talált gazdára, 

ebből hetet szereztek meg a Vas megyeiek. A többin győri, pápai, osztrák és szlovén 

versenyzők osztoztak. A rendezvényt megtisztelte Toponay Gábor, a Fogyatékosok Országos 

Diák  és Szabadidősport Szövetségének főtitkára is. Üde színfolt volt a Bercsényi Miklós 

Általános Iskola diákjainak részvétele és helytállása.  

 

A vasi érmesek.  

 

Teke (30 vegyes). Női, II. kategória (helyből gurítás): 1. Holpert Jenőné 242 fa. III. kat. (egy 

lépés után gurítás): 3. Farkas Katalin (Vasakarat) 132. Férfi, II. kat.: 1. Sárközi Krisztián 

(Vasakarat) 257. III. kat.: 1. Kovács József (Sprint SC) 337. IV. kat. (nekifutás után gurítás): 

1. Palkó András (Vasakarat) 302. Bocsa, csapat: 2. Sprint SC, 3. Bercsényi iskola II. 

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

 

-HÍREK- 

 

Ifjúsági Találkozó a Velencei-tónál 
 

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének fiatal kollégái a hétvégén a 

Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 által szervezett Ifjúsági 

Találkozón és továbbképzésen vettek részt a Velencei-tónál. 

A három napos találkozón volt csapatépítés, ahol a csapatok 4 részre voltak osztva, akik 4 

helyszínen mérhették fel tudásukat ügyességi feladatokban. A csapatépítést szakmai 

előadások követték, ahol a résztvevők megtudhatták milyen a sikeres önéletrajz, illetve 

motivációs levél írása. Fontos tudni, hogy amikor állásokra jelentkezünk, mindig külön 

önéletrajzot és motivációs levelet kell beadnunk minden egyes állásra, hiszen nincs külön 

séma egyikre sem.  

  

 

A motivációs levélnek tartalmaznia kell azokat a kulcsszavakat, amelyek az álláshirdetésben 

is szerepelnek. A résztvevők helyzetgyakorlatokat is láthattak a jó állásinterjúról szakember 

segítségével, sőt testközelből is megtapasztalhatták a helyzetet. A kollégák előadást láthattak 

a sikeres vállalkozásról, amelynek egyik formája az egyéni vállalkozás, ahol azember a saját 

maga ura lehet.  

 

Nagyon fontos tényező vállalkozásunk sikeressége érdekében, hogy legyen egy kiváló 

könyvelőnk és pályázatíró szakemberünk, hiszen a könyvelő minden pénzügyi feladatot el tud 

látni anélkül, hogy mi értenénk az anyagiakhoz, így megkímélhetjük magunkat a 

kellemetlenségektől. A pályázatíró szakember pedig még munkát is tud adni nekünk 



vállalkozásunkban. Az utolsó nap estéjét főzőversennyel zárták a jelenlévők, ahol is a szegedi 

csapat a II. helyezést érte el, illetve a legjobb összhatás különdíját is bezsebelhették.  

 

  

 

A finom sertéspörköltet az egyesület társszervezetének, a Horizont Rehabilitációs Közhasznú 

Alapítvány munkatársa, Medgyesi Zsolt főzte, ezúton is köszönjük segítségét, részvételét. 

Információkban gazdag három napot tudhatnak maguk mögött kollégáink. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

  

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Adománygyűjtés Zala megyében 

 
A mozgássérültek zalaegerszegi csoportja adománygyűjtést szervez 2015. október 07-08-

án a Zala Plázában 2015. október 09-10-11-én az Októberfeszt fesztiválon. 

 

A hideg idő beállta előtt szeretnénk segíteni a mozgássérült sorstársainknak élelmiszerrel, 

ruhaneművel, háztartási cikkel, konyhai eszközökkel, pénz adománnyal és minden olyan 

dologgal, ami megkönnyíti életüket és boldoggá teszi napjaikat.  

 

Kérjük, hogy lehetőségeihez mérten tegye meg napi jó cselekedetét a mozgássérült emberek 

javára!  

 

"Minden darab kenyérben és fillérben,  

amelyet jó szívvel adsz Isten áldása,  



gondolata és dicsősége megy tovább a világon."  

"A jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor 9) 

 

 

Megrendezés dátuma: 2015 október 11. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 
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-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Megváltozott munkaképességű Takarítónőt keresünk 

 
Jelige: "TAKA" 

 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) megváltozott 

munkaképességű munkatársat keres takarító munkakörbe.  

 

Foglalkoztatás jellege: rész munkaidőben  

A foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű munkaviszony  

Munkavégzés helye: MEOSZ, 1032. Budapest, San Marco utca 76.  

Feladatok:  

- Épületek teljes körű takarítása  

- Felületek portalanítása  

- Szemetesek kiürítése  

- Porszívózás  

- Felmosás  

- Kéztörlők, szappantartók feltöltése  

- Mosogatás  

- Mosás,  

- A vendégszoba tisztán tartása  

- Egyéb takarítási feladatok ellátása  

 

Elvárások:  

 

- Lehetőleg középfokú iskolai végzettség  

- Takarításban szerzett tapasztalat  

- Könnyű fizikai munkára való képesség  

- Önálló munkavégzés  

- Precíz, felelősségteljes munkavégzés  

- Büntetlen előélet  

 

Benyújtandó iratok, igazolások:  

 

-Önéletrajz  

-Végzettséget igazoló dokumentumok másolata  



-Komplex felülvizsgálatról készült határozat  

 

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja Október.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "TAKA" 

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! 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

