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RENDSZERES ÉLELMISZERTÁMOGATÁST FOGNAK KAPNI A 

SZEGÉNYEK 
 

Legalábbis ezt ígéri a szaktárca. A szükséges pénzt nagyrészt az Európai Unió állja. 

 

A szocialista Korózs Lajos azt kérte számon az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

vezetőjén, hogy miért nem segítenek a legrászorultabbakon. Balog Zoltán miniszter 

megbízásából Rétvári Bence parlamenti államtitkár a már eddigi intézkedések 

(rezsicsökkentés, családi adókedvezmény stb.) felsorolása mellett új elemként említette a 

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programot. 

 

Ez az unió által kötelezővé tett program 2014 és 2020 között 29 milliárd forintot szán a 

szegénységben élőkre. A pénz 85 százalékát az unió adja. A minisztérium ennek alapján 

érdemi változást ígér. 

 

Az RSZTOP megvalósításának hosszú előkészítését indokolja, hogy a hangsúlyt a rendszeres 

étkeztetésre kívánjuk helyezni. A korábban nyújtott élelmiszer pusztán segély volt, amin most 

változtatni szeretnénk, s az érdemi segítséget kívánjuk előtérbe helyezni. 

 

http://www.parlament.hu/irom40/06450/06450-0001.pdf
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/794?offset=20


A tervezett program a szegénységben élő, gyermekes családoknak rendszeres időközönként 

kiosztott élelmiszersegélyt, valamint a gyermekek szocializációjához, iskoláztatásához, 

öltöztetéséhez, tisztálkodásához szükséges alapvető fogyasztási cikkeket ígér. 

 

A hajléktalanok esetében az alultápláltság csökkentésén túl az is cél, hogy megalapozzák a 

már kialakult rászorultsági helyzetből való kitörést. 

 

A szegény, gyermekes családok esetében az elsődleges célcsoportja a legfeljebb 3 éves, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, illetve családjaik , továbbá 

azon várandós anyák, akiknek van gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekük, vagy 

olyan, az első gyermeküket váró édesanyák (a magzat 3 hónapos korától), akik 

lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartásban élnek. 

 

Az Operatív Program másik célcsoportját a szociálisan rászoruló, megváltozott 

munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorúak alkotják. Ezen 

intézkedés azokat érinti, akik havonta legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum (28 ezer 500 

forint) 130 százalékának (37 ezer 50 forintnak) megfelelő rokkantsági vagy nyugellátásban 

részesülnek, továbbá rokkantsági vagy időskorúak járadékában részesülőnek, ők kaphatnak 

ebből a forrásból élelmiszersegélyt. 

 
forrás: vs.hu 

 

 

 

Nagy érdeklődés a közösségi munka iránt 
 

Immáron ötödik éve rendezik meg az éjszakába nyúló programot, ahol a civil 

szervezetek bemutatkozási lehetőséget kapnak. 
 

Kulturális program és futóverseny is színesíti a Civilek éjszakája elnevezésű rendezvényt, 

mely pénteken este tíz órakor ér véget. Harmincegy szervezet vesz részt az eseményen, 

melynek a Civil Információs Centrum és az Éléstár Egyesület a szervezője. 

 

 



Immár ötödik éve tartják meg a programot, ahol a civil szervezetek bemutatkozási lehetőséget 

kapnak. Bata Zsolt, az Alternatíva egyesület képviselője azt mondja: megváltozott 

munkaképességű emberek elhelyezkedését segítik, a régióban másfél év alatt 116-an találtak 

állást. Önálló standon mutatkozott be a vakok és gyengénlátók, illetve a cukorbetegek 

egyesülete is. 

 
forrás: sonline.hu 

 

 

 

Meghallgatták a fogyatékkal élőket: hangos utas tájékoztatást, 

akadálymentesítést kértek a várostól 
 

A Pécsett élő fogyatékosokat képviselő szervezetek egy csokornyi javaslatot juttattak el 

az önkormányzathoz. A kérések között további akadálymentesítés, fejlesztett buszos 

tájékoztatás és a közlekedési akadályok megszüntetése is szerepel. 

 

Pécs büszkélkedhet az ország legnagyobb, fogyatékkal élők számára is könnyen bejárható 

összefüggő területtel, köszönhetően az Európa Kulturális Fővárosa projekthez kapcsolódó 

belvárosi felújításoknak. E mellett valamennyi közintézmény akadálymentesített, egyedülálló 

módon nemrég jelnyelvi szakkör indítottak, melyet Weisz Fanni fémjelez és megkezdték az 

alacsonypadlós Volvo-buszok forgalomba állítását. 

 

Hogy a város tovább fejlődjön e tekintetben, nemrég - Keresztes László Lóránt LMP-s 

politikus javaslatára - külön bizottsági összejövetelen foglalkoztak a fogyatékkal élők 

kéréseivel, javaslataival. 
- Az ülés célja az volt, hogy valamennyi fogyatékkal élő társadalmi csoport, azaz a vakok és 

gyengénlátok, a siketek és nagyothallók, a mozgáskorlátozottak és az értelmi fogyatékosok 

mindennapi életét megnehezítő és javítandó körülményt feltárjon - magyarázta Magay 

Miklós, a polgármesteri hivatal városfejlesztési főosztályának vezetője. 

Kérdésünkre elmondta, az önkormányzathoz érkezett kérések többek közt a buszos 

utastájékoztatással, a közművek felszíni építményeivel és a rendezvényekkel 

kapcsolatosak. 
 

- A járatokon belül az utasok informálása már egy korábbi fejlesztés eredményeként 

megoldódott. A megállókban történő tájékoztatás esetében a Tüke Busz több új fejlesztési 

lehetőségen is dolgozik. Ilyen például az a mobiltelefonos alkalmazás, amely a különböző 

fogyatékkal élők könnyebb közlekedéséhez járulhat hozzá - mondta, majd hozzátette: a 

hangos utastájékoztatást 2020-ig építhetik ki a megállókban, de az ezzel kapcsolatos 

fejlesztések tartalma még nem végleges. 

Mint megtudtuk, a Városüzemeltetési Főosztály előkészítő feladatokat folytat azzal 

kapcsolatban, hogy minél több fogyatékos ember élhessen akadálymentesített lakásban. Ami a 

közműveket illeti, a civilek ígéretet kaptak, hogy a közlekedést zavaró berendezéseket 

áthelyezik, amennyiben ez megoldható, és új helyeket keresnek a gyalogosok számára 

balesetveszélyes közlekedési tábláknak. 

A jövőben egyébként egy külön fórum jön létre annak érdekében, hogy a leendő beruházások 

a fogyatékkal élők kéréseinek megfelelő módon valósuljanak meg. 

 
forrás: pecsiujsag 

 



 

Háromszáz ember vonult végig Józsefvároson az 5. Üres Lakások Menetén 
 

Tömegeket érint a megfizethető lakás hiánya, miközben 14 ezer önkormányzati, 

összesen pedig 400 ezer lakás áll üresen országszerte. 

 

Háromszáz ember tüntetett a méltó megélhetésért és a megfizethető lakhatásért a Magyar 

Szegénységellenes Hálózattal és A Város Mindenkié csoporttal a VIII. kerületben, ahol a 

napokban több rászoruló családot lakoltattak ki , köztük súlyosan beteg embereket és kiskorú 

gyermekeket - tette közzé szombat este A Város Mindenkié. Csütörtökön az AVM élőlánccal 

próbálta megakadályozni az egyik kilakoltatást, de a rendőrök előállították őket, most pedig a 

csoport a nyilvánossághoz fordult, hogy segítsenek a család lakhatásának rendezésében. A 

menet megállt a józsefvárosi önkormányzat épületénél is, ahol a résztvevők – nagyrészt 

nyolcadik kerületi lakosok – az épületre tűzték üzeneteiket megfizethető bérlakásokat, és az 

embertelen kilakoltatások leállítását követelve.  

  

A megfizethető lakhatás hiánya tömegeket érint. Magyarországon közel hárommillió 

állampolgár él lakásszegénységben, tehát lakás nélkül, tömegszállásokon vagy leromlott 

állagú, túlzsúfolt ingatlanokban. Közülük kb. 30 ezer ember hajléktalanként kényszerül élni. 

A magyar háztartások 26%-a küzd valamilyen hátralékkal. Eközben az állam és az 

önkormányzatok semmit nem tesznek azért, hogy az emberek lakhatási gondjai 

megoldódjanak. A szociális bérlakások száma csökken, ma már csak a teljes lakásállomány 

1,5%-a önkormányzati bérlakás. 

  

„Az én helyzetemben az a nagy nehézség, hogy nagyon függök attól, akinél lakok, hogy az ő 

életében bármi változás van, bármikor mondhatja, hogy költözzek, ahova tudok. És nem 

tudok.” – mondta el Erdőhegyi Márta, az AVM aktivistája, aki szívességből olcsóbban kiadott 

bérlakásban él. Felszólalt a meneten egy korábban kunyhóban élő, és az AVM és más civil 

csoportok segítségével önkormányzati bérlakáshoz jutó Csizi Zsolt: „Azt gondolom, hogy 

nem azon kellene, hogy múljon, hogy valaki kap-e önkormányzati bérlakást, hogy épp ki ül a 

polgármesteri székben, vagy hogy ismer-e támogató civil szervezeteket”.  

  

Több olyan társadalmi csoport is van – például a romák, a nők, a menekültek, a bevándorlók, 

a fogyatékkal élők és az LMBTQ emberek – akiket a hátrányos megkülönböztetés több 

formája és kirekesztés is sújt, ezért őket a lakásszegénység is sokkal inkább érinti. Sok nő 

lakhatási alternatíva hiányában nem tud elköltözni bántalmazó partnerétől, ha pedig megteszi, 

gyermeke elvesztését is kockáztatja. „Nekem is el akarta venni az állam a gyermekem, ezért 

sokáig az utcán bujkáltam vele.” – mondta Csurika Mária, az AVM hajléktalan aktivistája, aki 

volt férje bántalmazása elől menekült fiával.  

 

A szintén jelentős lakhatási gondokkal küzdő fogyatékkal élők nevében a Rehab Critical Mass 

egyik szervezője, Kiss Csaba mondott beszédet: „Szervezetünk nagyon fontosnak tartja egy 

segítő és ösztönző lakhatási támogatási rendszer kialakítását, amibe a fogyatékos emberek is 

beleférnek.”  

  

Mindeközben csak a Fővárosban minden tizedik, azaz majdnem 4000 önkormányzati lakás áll 

üresen, országszerte pedig közel 14.000. „Az összesen közel 400 ezer üresen álló lakás 

egyértelműen mutatja, hogy az állam és az önkormányzatok felelőtlen lakásgazdálkodást 

folytatnak.” – mondta Murányi László, az AVM hajléktalan aktivistája. A VIII. kerületi 

lakásgazdálkodás különösen felelőtlen és igazságtalan. Az elmúlt évek lakáspolitikai lépései 



mögött egyértelműen az a szándék húzódik, hogy a lakásvagyon privatizálásával 

párhuzamosan az önkormányzat kiszorítsa a városrészből a szegény embereket. 

  

„A szegénység nem bűn, nem szégyen. Nem a te szégyened, nem a te bűnöd, hanem azé a 

rezsimé, amelyik belesodort és benne tart” – mondta Tyetyák Zoltán Miskolcról, ahol a 

városvezetés sorozatban hozott a szegény lakosság lakhatását ellehetetlenítő, őket kiszorító 

lépéseket. A városban ma szintén tartottak üres lakások menetet. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

Átadták a Vakok Állami Intézetének rehabilitációs központját Tatán 
 

Az emberi erőforrások minisztere csütörtökön, a fehér bot világnapján átadta a Vakok 

Állami Intézetének tatai rehabilitációs központját, amelyben egyszerre 45 embert 

képezhetnek bentlakásos formában. 

 

Balog Zoltán köszöntőjében azt mondta: "A jó kormányzati politika célja, hogy lehetőségeket 

teremtsen olyanoknak, akiknek kevesebb lehetőség jutott az életben. Ez az intézet lehetőség 

arra, hogy a látásukat elvesztő emberek ki tudják teljesíteni magukat. Megkapjanak minden 

törődést és azzá válhassanak, akik fogyatékosság nélkül is lehettek volna." 

 

A miniszter az integrált és szegregált nevelésről szóló vitára utalva kijelentette: "Van, amikor 

arra van szükség, hogy a különös figyelem összegyűjtse azokat, akiket segíteni kell, hogy újra 

ki lehessen őket engedni az épek világába." 

 
 

Szabóné Berta Irén, a Vakok Állami Intézetének igazgatója elmondta, a rehabilitációs központ 

45 embert láthat el, és egyszerre 132 szakember számára biztosíthat továbbképzési 

lehetőséget. 



 

Az 1,7 milliárd forintos beruházás egy állami ingatlanon, a volt Dobi István Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola helyén valósult meg. A bentlakók számára saját fürdőszobával ellátott 

lakótereket létesítettek, a 36 szobából 8 nagyobb helyiség kerekes székkel közlekedők 

számára is használható lesz. 

 

A 2600 négyzetméteres épület mellett 8000 négyzetméteres terápiás kertet alakítottak ki. 

Ennek egy részén a közlekedés tanulására alkalmas övezetet létesítettek szilárd és laza 

burkolatú út, járdaszegély, rámpa és lépcső kialakításával, emellett konyha- és pihenőkertet 

hoztak létre. 

 

A rehabilitációs ellátás mellett öt előadó- és szemináriumi terem a látássérültekkel foglalkozó 

szakemberek továbbképzéseinek és a látássérültek különféle tanfolyamainak ad otthont. 

 

A rehabilitációs intézet átadása volt a Fehér bot hetek 2015 rendezvénysorozat megnyitója. 

Az eseményen részt vett Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Szekeres Pál, a 

fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok miniszteri biztosa. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

Hétköznapi hősök: disney-s művégtagok mozgássérült gyerekeknek 
 

Örömmel látjuk, hogy nem csak a gyorséttermi kajákhoz, gyerekruhákhoz, vagy 

uzsonnás dobozokhoz adja a Disney a nevét. Ezúttal nagyon szép ügy mellé álltak: 

mozgássérült gyerekeknek készítenek hős-művégtagokat. 

 

A bristoli székhelyű Open Bionics cég összeállt a Disney-vel, hogy a gyerekek által szeretett 

hősökről mintázzanak művégtagokat a rászorulóknak, elérhető áron. 

Star Wars-, Jégvarázs- és Iron Man-alakok szerepelnek majd az első szériában. 

 

Az egészben a legjobb, hogy az eddig félénk, visszahúzódó, protézissel élő gyerekek 

barátokat szerezhetnek, ismerkedhetnek a Disney-s művégtagok segítségével: hiszen nem azt 

kell majd magyarázniuk, hogyan veszítették el karjukat, hanem honnan szerezték a menő 

robotkezet. 

 

forrás: nlcafe.hu 



 

 

Partiarcok kerekesszékben 
 

Rendhagyó bulival hívták fel a figyelmet arra, hogy a szórakozóhelyek többsége nem 

figyel a fogyatékkal élőkre. Egy este, amelyen az épek mellett siketek hallgatják a 

slammelőket, és a táncolók között partiznak a mozgássérültek. 

 

Úgy nevet a srác, hogy majd kiesik a kerekesszékéből. Mellette a siket lány fülig érő szájjal 

figyeli a színpadon álló jeltolmácsot, Babutsán Ritát, aki hihetetlen ritmusérzékkel, 

mimikával, testbeszéddel közvetíti a mellette slammelő Horváth Kristóf pergő előadását. 

 

– Küzdjél magadért, küzdjél magadért, ne fossál! – ömlenek a lüktető mondatok a 

slammerből, és egyszerre mondja vele nevetve a mozgássérült fiú, a siket lány, meg még vagy 

félszáz ép fiatal a budapesti Gödör Klubban. 

 

Nem sokkal később Sena és zenekara foglalja el a színpadot. A ghánai-magyar énekesnő 

dalaira egyszerre mozdul a közönség, pedig van, aki a kerekesszékben ülve csak 

fejbiccentéssel vagy lábdobolással szállhat be az épekhez a közös táncba. A nappal 

magyartanárként dolgozó jeltolmács teste ring a ritmusra, közben késlekedés nélkül fordítja 

magyar jelnyelvre az angol dalszöveget. Kint, a pult melletti asztaloknál fiatalok 

beszélgetnek: ki szavakkal, ki jelelve, ki a kerekes székéhez erősített tábláján sorakozó 

betűkre mutatva. 

 

 
 

 

Semmi különös nem történik: srácok és lányok dumálnak, piálnak, ismerkednek, és így vagy 

úgy táncolnak, slamet, zenét hallgatnak. Buliznak. 

– Ezzel az estével szerettük volna megmutatni, hogy nem ördöngösség olyan bulit összehozni, 

ahol az épek mellett a siketek, a vakok, a mozgássérültek is jól érezhetik magukat – mondja 

Gyulavári Ágnes, a figyelemfelhívó bulit szervező Fehér Paradicsom Klub koordinátora. 

Később azért kiderül szavaiból, hogy egyszerűnek sem mondható a feladat. 



A hazai klubok, szórakozóhelyek többsége ugyanis nincs felkészülve minderre. Egyrészt ott 

vannak a sokat emlegetett fizikai akadályok. Az akadálymentesítés ráadásul – emeli ki 

Gyulavári Ágnes – többet jelent egy akadálymentes mosdónál. A szórakozóhelyek 

programszervezői azonban egy-két kivételtől eltekintve csak az épekre gondolnak, eszükbe 

sem jut például jeltolmács alkalmazásával, audionarrációval a sérültek számára is 

befogadhatóvá tenni a programot. 

 

A szórakozóhelyeken dolgozók többsége sincs felkészülve. Itt említi meg, hogy a Gödör 

Klubba szervezett buli előtt tartottak egy „érzékenyítő gyorstalpalót” a stábnak. Elmondták 

például: a siketekkel úgy beszéljenek, hogy mindig láthassák a szájukat, a vakoknak a pulton 

ne két másik pohár közé adják az italukat, hanem a kezükbe, és a fizetésnél mondják, milyen 

bankjegyet vesznek el, milyet adnak vissza, az asztalokat pedig próbálják úgy elhelyezni, 

hogy a kerekesszékesek is elférjenek. 

 

Ha másként is, de ugyanezt mondja a nagyothalló Sápi Anita, aki a figyelmetlenséget tartja a 

legnagyobb gondnak. Hiába szól, hogy nem hall jól, sokszor hülyének nézik, ha nem vagy 

nem jól válaszol egy kérdésre a pultosnak. Ezzel együtt, mondja nevetve, nem bosszankodik 

sokat: ha egy szórakozóhelyen többször előfordul hasonló eset, nem megy oda többé. A fiatal 

lány szerint nemegyszer kellett már új helyet keresnie, de azért bizakodó. Szerinte ugyanis, ha 

lassan is, de változik a helyzet, úgy látja, a mai fiatalok egyre nyitottabbak. 

 

Kevésbé optimista a party animal, azaz partiállat feliratú baseballsapkában érkező 

kerekesszékes srác, Bálint, aki szerint már az is kész tortúra, hogy eljussanak egy buliba. Azt 

mondja, odafelé könnyebb a helyzet, de éjjel segítség nélkül szinte esélytelen hazajutni. Neki 

szerencsére sok barátja van, s hogy szavait igazolja, felemeli jobb karját: vagy húsz karszalag 

emlékeztet a nyári fesztivál- és koncertlátogatásaira. 

 

– A legtöbbször a fizikai akadályokról és az elfogadás, az odafigyelés hiányáról esik szó. De 

beszélni kell arról is, hogy sokszor maguk az érintettek gördítenek akadályokat a 

szórakozásuk elé. Az állami intézményekben felnőttek közül sokan félnek kilépni a 

megszokott, biztonságos zárt világukból – említ egy kevéssé ismert aspektust Gyulavári 

Ágnes. 

 

Fontosnak tartja megemlíteni, hogy e problémák megoldása tízezreket érint. Ugyanis csaknem 

70 ezer, fogyatékossággal élő fiatal van az országban, és többségük örömmel részt venne az 

éjszakai életben, ha sikerülne végre leküzdeni az akadályokat és a figyelmetlenséget, a 

türelmetlenséget, a gátlásokat, a félelmeket. 

 
forrás: nol.hu 

 

 

 

Pécsett is kölcsönözhetők gyógyászati segédeszközök 
 

Egy-egy baleset, hosszabb rehabilitációs kezelést igénylő betegség esetén komoly terhet 

jelenthet a családoknak a felépülést szolgáló gyógyászati segédeszközök megvásárlása. A 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) erre kínál megoldást egy 

olyan országos logisztikai hálózat megteremtésével, mely lehetővé teszi az úgynevezett 

támogató technológiák kölcsönzését. 



A szolgáltatás igénybevételével csökkenthető a kórházi, rehabilitációs kezelés időtartama, és a 

kliensek megszokott környezetükben, gyorsabban gyógyulhatnak. 

 

A MEREK által a napokban tartott a kerekasztal-beszélgetésen a szakemberek megvitatták a 

kölcsönzés előnyeit, jövőjét és jelenét. A beszélgetésen pécsi orvosok, gyógyászati 

segédeszközök területén jártas szakemberek vettek részt, többek között a Baranya Megyei 

Mozgáskorlátozott Egyesület képviselői és a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai. A pécsi 

logisztikai központ november elején nyit a Mohácsi úton, a fenntartók remélik, hogy gyorsan 

elterjed a híre és így minél több embernek tudnak segíteni költséghatékonyan.  

 

Az európai uniós forrásból megvalósuló projekt keretében, a Guruló Műhelyhálózattal 

együttműködve, öt vidéki helyszínen - Győr, Székesfehérvár, Pécs, Debrecen, Mórahalom - 

jönnek létre a logisztikai központok. Itt kölcsönözhetők lesznek a házi gondozást segítő 

kellékek: elektromos ágyak, higiéniai eszközök, emelők, járást, egyéb otthoni 

akadálymentesítést segítő eszközök. 

 

A MEREK korábban már - szintén európai uniós támogatás felhasználásával - létrehozott egy 

gyógyászati segédeszköz javító és átalakító műhelyhálózatot, amely az új logisztikai 

központokkal kiegészülve hatékonyan tudja javítani a rendszeresen vagy csak ideiglenesen 

támogató eszközöket használók mindennapjait. 

 
forrás: pecsiujsag.hu 

 

 

EZT KOMOLYAN GONDOLTÁK? - AKADÁLYMENTESÍTETT ORVOSI 

RENDELŐ 
 

"Csak" nyolc forduló van a rámpán. 

 

 



Az MTI szerda délután közzétett fotói Szilágyon készültek, ahol az orvosi rendelőnek a 

közelmúltban megépült az akadálymentes feljárója. 

 

 
 

Mint írják, "a rámpát nyolc forduló kialakításával építették meg, mert az épület három 

méterrel az utcaszint felett áll, és a jogszabályi előírások szerint 5 százalékosnál nagyobb 

lejtőt nem lehet építeni akadálymentes feljáróba, valamint 9 méterenként pihenőket is 

kötelező kialakítani." 

 

Azt már mi tesszük hozzá, hogy minden kerekesszékes ember álma lehet egy ilyen 

akadálymentesített feljáró. 

 
forrás: alon.hu 

 

 

 

Nem kapok hitelt, amíg nem vagyok rokkantnyugdíjasnak minősítve 
 

33 éve baleseti járadékot kapok 36 százalékos egészségkárosodást állapítottak meg, az 

állapotom végleges. 2013. 11.19-től rokkantsági ellátás kapok, ami jelenleg 50 százalék 

C2 minősítési csoportba tartozom, foglalkoztatási rehabilitáció nem javasolt. Két 

különböző dologból fakadó az egészségem károsodottsága és az ellátás. Mégsem lehetek 

rokkant nyugdíjas, mert állítólag a két egészségkárosodás nem vonható össze? 

Tisztességes, rendes ellátást kapok, de minden bank elutasít, amikor házvásárlásból 

fakadóan 5 millió forint iránt igényt nyújtok be. Az elutasítás okát abban látják, hogy 

2017 februárjában ismételt szakorvosi bizottság előtt kell megjelenjek és feltételezik, 

hogy kevesebb ellátást kapok "esetleg". Majd ha rokkantnyugdíjas leszek" kapok 

kölcsönt - ezt mondják. 
 

 

 



Utánanézve a bankok által szabott feltételeknek, azt találtam, hogy hitelfelvételre van 

lehetőség, de bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Sajnos ezek a kitételek összhangban 

vannak azokkal az információkkal, melyeket Ön is kapott a hitelintézetekről, bankoktól.  

 

Ma már egy lakáshitelhez nem elegendő az ingatlant felajánlani fedezetként. Ahhoz, hogy 

hitelt kapjunk, valamilyen jövedelemmel rendelkeznünk kell. 

 

Természetesen nem lehet általánosítani, hiszen minden banknak megvan a maga saját belső 

szabályzata a jövedelemszámításra, illetve a hitelezhetőségi vizsgálatra. Ettől függetlenül a 

jövedelmeket általában három csoportra szokták osztani: 

 

•Elsődleges jövedelem 

•Másodlagos (kiegészítő) jövedelem 

•Extra jövedelem 

 

A rokkantsági és baleseti „nyugdíj” elsődleges jövedelemként a bankok zöménél nem 

elfogadható, mivel ez már nem nyugdíj, hanem ellátásnak minősül 2012.01.01-től az ide 

vonatkozó törvény szerint. 

 

Ennek magyarázata, hogy a határozott idejű ellátásokat maximum 3 évente felülvizsgálják és 

egy jelzáloghitel futamideje általában jóval hosszabb, mint 3 év. 

 

Ellátásban részesülő személy akkor kaphat hitelt, ha rokkantsága végleges, melyet 

határozattal alá is tud támasztani. Ha a rokkantság nem végleges és meghatározott idő után 

újabb felülvizsgálatra kell menni, akkor sajnos a bankok sok esetben elzárkóznak a hitelezés 

kedvező elbírálásától. 

 

Az, hogy mekkora minimális összegű ellátással kell rendelkeznie a hitelfelvevőnek, 

feltételezem, bankonként változó. A szükséges összeget az is befolyásolhatja, hogy mekkora 

összegű hitelt szeretne felvenni az igénylő. 

 

Egyes intézeteknél a hitelfelvevő kora is befolyásolhatja az elbírálást. 

 

A jövedelemvizsgálatot a bankok az igazolt ellátás összege és a hitelfelvevő rendszeres 

kiadásai alapján végzik el. A meglévő hiteltörlesztés csökkenti az újabb kölcsön felvételére 

fordítható nyugdíj összegét. 
 

forrás: htportal.hu 

 

 

 

 

Magukra maradtak a rokkantak – az ellenzék is elfordulóban 
 

Egyre világosabban körvonalazódni látszik, hogy a korhatár alatti rokkantak 

problémája senkit sem érdekel ebben az országban. Az ellenzéki pártok is nyugodt 

lelkiismerettel végignézik azt, hogy a becsületes, több évtizednyi munkában megrokkant 

emberek nélkülöznek. 

 
 

 

 



A munkában, vagy vétlen balesetben megrokkantak, a súlyos betegségben szenvedők, illetve 

a betegen született gyermekek emberhez méltatlan helyzete senkit nem érdekel - vallja ezt a 

Tabunyitogató és a Korhatár Alatti Rokkantak Országos Szervezete (KAROSZ). 

 

 A két civil érdekvédő szervezet együttműködéssel és összefogással próbálna kiállni az 

elesettekért és családjaikért. Köztudott, ha a családban rokkant van, az mélyszegénységet 

generál. Furcsa módon egyetlen ellenzéki párt sem foglalkozik azzal, hogy a rokkantak a 

legkiszolgáltatottabb szegények.  

  

A két szervezet közös álláspontja szerint bár Korózs Lajos a népjóléti bizottság alelnöke egy 

szegedi fórum kapcsán megtartott sajtótájékoztatón hosszasan sorolta az elszegényedő 

társadalmi csoportokat, azonban az öregségi nyugdíjkorhatár alatti rokkantakról most sem 

ejtett egyetlen szót sem, mint a 2014-évi választások óta, szinte soha. Csak arra tudnak 

gondolni, hogy az MSZP vezetőségének és közös, egységes politikai akaratának a 

portfóliójában a korhatár alatti rokkantak nem kaphatnak helyet. Pont emiatt Korózs Lajos 

sem beszélhet a rokkantakról - a pártja politikai akaratának a hiányában - miközben a 

rokkantak potenciálisan a legkiszolgáltatottabbjai a mélyszegénységnek? 

 

 
 

Az öregségi nyugdíjak legkisebb összegéhez (28.500,- Ft/fő/ hó összeghez) igazodó szociális 

ellátások hosszú évek óta nem emelkednek. Valóban a 7 szűk esztendő folytatódik a 

szegények számára. Azonban, a megváltozott munkaképességűek ellátása hiába igazodik a 

minimálbérhez, az öregségi nyugdíjkorhatár alatti rokkantak felét visszaminősítették, vagy 

kidobták az ellátórendszerből. Emiatt ők tartósan kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a 

rokkantsági ellátórendszer átalakítása miatt. A nulla forintosok, az ellátórendszerből 

eltávolítottakat, vagy 27-34 ezer Ft/fő/hó rehabilitációs ellátottakat a családjuk nyakába varrta 

a kormány, miközben átlagosan ezek az emberek több mint 30 éven át becsületes 

járulékfizetők voltak. Mégis a törvény szerint a 2012.évi minimálbér töredékét kapják csak, 

de azt is maximum 3 éves fix időtartamra. 

  



Az enyhébb fokozatú, de rokkantellátottak is csak a 2012.évi minimálbér 45%-át kapják 

ellátásként, amiből megélni képtelenség egy rokkantnak, akinek a gyógyszerköltsége átlag 

havi 15 ezer Ft/fő/ hó. A súlyosabb állapotú rokkantellátottak helyzete sem sokkal jobb, mert 

többségük a 2012. évi minimálbér 60%-át kapja. A rendkívül súlyos állapotú rokkantak a D és 

E kategóriában 70-99%-os rokkantként kategóriánként 5-5%-kal emelt összegekből 

kénytelenek élni. /…/ 

  

Ha már az egészségügy és a szociálpolitika szoros összefüggéseinek a felelőse az MSZP 

szakpolitikusa, akkor arra is gondolnia kellene az MSZP vezetőségének, hogy a 

mélyszegénységben élő rokkantak egészsége mennyire rossz. Arról nem is beszélve, hogy a 

rokkantak mindig az egészségügyi várólista végére kerülnek –mintha a társasjátékban a 

büntető dobás a start-kockára küldené őket vissza – a pénzhiány miatt képtelenek soron kívüli 

diagnosztikai vizsgálatot, magánrendelést, vagy hálapénzt megfizetni. Így még az 

egészségügyi rehabilitációjuk sem teljesül. Ennek ellenére, betegen kényszerítenék őket 

munkába a visszaminősítésekkel. Ha magas munkanélküliség, nem a rokkantakért fognak 

kapkodni a nyílt munkaerő piacon sem.  

  

„A vak is látja, hogy teljesen egységes a kormány és az ellenzéki pártok rokkantpolitikája, a 

beteg senkinek sem kell, egyetlen politikai erő sem áll ki a rokkantakért. 

  

A rokkantak üldözése nem most kezdődött el, már legalább 10 éve folyamatosan tart. Erről 

már évekkel ezelőtt írtunk. Amit 3 évvel ezelőtt megfogalmaztunk ezzel kapcsolatban (katt 

ide), az egyre igazabbnak tűnik. A csalódásunkat nem rejtjük véka alá. Az MSZP is végleg 

elengedte a korhatár alatti rokkantak kezét és hallgatólagosan a kormány rokkantpolitikájával 

érthet egyet, ha a választások óta, szinte fel sem szólal a rokkantakért. 

  

Miféle álságos szegénypolitika az, melyből a legkiszolgáltatottabb mély szegényeket hagyják 

ki? Az alapvető emberi jogsérelmek sorozatáról már nem is beszélve. A rokkantak saját 

hazájukban sokkal rosszabbul élnek, mint a menekültek, csakhogy a rokkantak már nem 

menekülhetnek el innen sehová. Erre se pénzük, se erejük nincs már. 

  

Szégyen, hogy minden politikai párt, egységesen ahhoz asszisztál ma hazánkban, hogy a 

társadalom legkiszolgáltatottabbjai - a korhatár alatti rokkantak- mihamarabb tűnjenek el az 

élők sorából. A politikusaink 4 évenként fűt-fát ígérnek, de később kiderül, hogy lesajnálnak 

minket és csak a bársonyszékre vágytak?” – teszi fel a kérdést a Tabunyitogató és a KAROSZ 

közös állásfoglalása. 

 
forrás: hirhatar.hu 

 

 

Mi lesz velük, ha megnőnek? Fogódzó a rettegő szülőknek 
 

Kiszolgáltatottsággal, jogfosztással, kirekesztettséggel jár a fogyatékos lét: a sérült 

embereket Magyarországon még mindig rendszeresen elhagyatott mamutintézményekbe 

zárják, sokukat indokolatlanul gondnokság alá helyezik, megfosztva őket önrendelkezési 

joguktól, nem választhatnak maguknak párt, nem vállalhatnak gyermeket, nagy 

számban éri őket testi-lelki bántalmazás, szexuális abúzus – egész életük egyfajta 

büntetés, amiért nem születtek épnek. 

 

 



„Mi, fogyatékos gyereket nevelő szülők, és mi, fogyatékos gyerekekkel foglalkozó 

szakemberek nem szívesen nézünk szembe azzal, hogy mi vár a gyerekeinkre, ha felnőnek” – 

vallja be Naszály-Németh Rita, egy 17 éves halmozottan sérült lány édesanyja, aki egyben a 

halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyerekekkel foglalkozó Budapest III. Kerületi 

Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) 

pszichológusa is.   

 

A fogyatékos embereket kell felvértezni valamilyen tudással, önérdek-érvényesítő 

képességgel – fogalmazódott meg a gondolat Verdes Tamásban, a TASZ fogyatékosügyi 

koordinátorában. Az egyesület a Csillagház EGYMI-vel közösen ezért egy különleges játék 

fejlesztésébe fogott, amelynek segítségével hosszú évek alatt, fokozatosan tudatosíthatják a 

fogyatékos gyerekekben a rájuk leselkedő veszélyeket, és ami még sokkal fontosabb: hogy 

mit tehetnek ezekkel szemben.  

 

Megfogalmaztak 10 olyan területet, ahol sérülhetnek a jogaik - és az érintettek számára 

érthető képes kártyajátékot fejlesztettek. 

A MONDO nevű kártyacsomagot úgy tervezték, hogy ne egy sokkoló élmény legyen. A játék 

finoman és kedvesen fogalmazva mutat rá, hogy milyen helyzetekben hogyan kell reagálni. 

Például „ha valaki úgy ér hozzám, ahogyan az nem jó nekem, határozottan és hangosan 

tiltakozom” vagy „ha valaki, aki a barátomnak mutatja magát, bánt, segítséget kérek a 

legközelebbi embertől, akiben megbízom”. 

 

Mindennek a tananyagba, az iskolai létbe való beemelése, az esetleges feszültségek feloldása 

nagyon komoly szakmai hátteret igényel – ennek kidolgozása zajlik most a Csillagházban.  

 

Hogy az iskolában átadott tudás otthon is támogatást kapjon, a TASZ elindítja különleges 

szülői értekezleteit. 

A fogyatékos gyermeket nevelők is megismerkedhetnek olyan fogalmakkal, mint például a 

gondnokság alá vétel, vagy hogy mit jelenthet a zárt intézményi lét, egyáltalán milyen jogai 

vannak és lesznek nekik, illetve gyermeküknek a későbbiekben. 

 

 

Szabadon választhatok párt, nem bánthatnak és nem kell intézetben élnem – többek között ezt 

tanulhatják meg a sérült gyerekek egy különleges kártyajáték, a MONDO segítségével, hogy 

felnőve ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint sok tízezer fogyatékos ember ma 

Magyarországon. 

 

Kertész Anna "Nem kártyavár" című cikke a játékos módszer részleteivel az október 17-én 

megjelent Vasárnapi Hírekben található. 

 
forrás: vasarnapihirek.hu 
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Elakadt az akadálymentesítés:Zalaegerszeg Egy csapásra megváltozik a világ 

körülöttünk, ha valamely képességünk cserben hagy minket 
 

KÉRÉS A fogyatékkal élők nem nagy dolgot, csak annyit szeretnének elérni, mint 

mindenki más, hogy a mindennapjaikat lehetőleg önállóan, mások segítsége nélkül 

élhessék Az áruházi akciók hiába vonzóak, ha be se tudunk menni, és a munkahelyre 

eljutás nehézségeit akkor még nem is említettük. 

Nem kell nagy dologra gondolni,csak valamiért nehezünkre  

esik a járás, vagy épp a szemünk romlik el... Ekkor derül  

ki, hogy a megszokott boltunkba nem tudunk elmenni,  

mert ott a lépcső és a forgókapu,amin önerőből nem jutunk át. Más fodrászt, 

kozmetikust,gyógyszertárat, boltot kell választani. Ilyenkor az áruházi  

akciók hiába vonzóak, ha be se tudunk menni. És akkor a munkahelyre eljutás nehézségeit 

nem is említjük...  

– Most jöttem rá, milyen bonyolult átmenni a belvároson  

– panaszolta ismerősöm, akit betegsége nemrég kerekes  

székbe kényszerített. – Lassan már felmérem az utcákat, hogy melyiken tudok eljutni a 

kórházba a rendszeres vizsgálatokra,  

de eddig elkeserítőek a tapasztalataim. A legtöbb kereszteződésnél  

meredek a járdaszegély átvezetése, nem merem használni. A nemrég átépítetteknél  

se sokkal jobb a helyzet.Szinte mindenhol ott a szegély, ha alacsony, akkor is  

nagyot döccen rajta az egymillió forintba kerülő elektromos  

kocsim. Nem tudom, kibírja-e a kihordási idejét – aggódott.  

Szívesen hinném, hogy a más létállapotba kerülés kezdeti nehézségei mondatták vele a keserű 

megállapításokat, de  

sajnos nem így van. Ezért fogyatékkal élőket kértem meg,  

hogy a megyeszékhely fontosabb pontjait értékeljék saját  

nézőpontjukból.  

– Én vagyok az a szemüveges  

muki, akinek mindig valami  

baja van, inkább ezt írja rólam,  

akkor tudják, kiről van  

szó – mutatkozik be Boronyák  

Zoltán, aki a Kertvárosban él  

szintén mozgássérült feleségével,  

Boronyákné Szabó Andreával.  

Mindketten elektromos  

kerekesszékkel közlekednek és  

naponta tapasztalják meg,  

hogy ebből a helyzetből nézve  

mennyire más a világ. Németh  

Sándor pedig látásfogyatékkal  

élők problémáira segít felhívni  

a figyelmet. Az egészséges  



embernek fel sem tűnő akadályok  

sokaságát most nem soroljuk,  

csak a legfontosabb intézményeket  

vesszük sorra.  

Előrebocsátják, nem akarnak ők  

elégedetlenkedni, sem követelőzni,  

annyit szeretnének, hogy  

a mindennapjaikat lehetőleg önállóan,mások segítsége nélkül  

élhessék. Ehhez a fogyatékkal  

élők egyesületei a segítségüket  

is ajánlják, szívesen elmondják  

a véleményüket.  

– Azt mondják az akadálymentesítésekre,  

hogy nekünk  

csinálják, de minket sose kérdeznek  

– fogalmazott Bakonyi  

Józsefné, a mozgássérültek  

egyesületének vezetője.  

Elsőként nézzük a nemrég  

újjáépített nagypostát. Érkezhet  

ide autóval is a mozgássérült,  

korábban két parkolót jelöltek  

ki számukra a Kossuth  

utca elején. Kényelmes volt,  

még ha a kerékpárútra is kellett  

kiszállniuk. A parkolókból  

most egyet rakodási célra elvettek,  

és a Berzsenyi utca elején  

kaptak kettőt a korábbi  

megállni tilossal jelölt helyeken.  

Ezek mérete azonban nem  

felel meg az ajánlásoknak,  

mellette a járda szűk, a szegély  

magas, ami szinte lehetetlenné  

teszi, hogy a mozgássérült segítség  

nélkül hozzáférjen  

mondjuk az autója csomagtartójához.  

Bejutni a postára kerekes  

székes csak lifttel tud.Megkérdeztük, miért nem  

rámpát építettek, azt mondták,  

nem illik a régi épülethez. Szerintünk  

a lift se szebb, a rámpához  

viszont nem kell áram,  

nem romlik el – mondják.  

– A lépcsőt pedig a látásfogyatékosok  

többsége nem tudja  

egyedül használni – árulja el  

Németh Sándor. – Ehhez a lépcsőfokok  

szélét kellene kontrasztosan,  

eltérő színnel, illetve  



talppal is érzékelhető módon  

megjelölni, ám az a sima  

szürkés kő, ami itt van, a lehető  

legrosszabb. A fokok függőleges  

oldalára ugyan utólag ragasztottak  

fekete-sárga csíkot,  

de ez lassan lekopik, kifelé jövet  

nem is látható – magyarázza.  

– Hasonló a helyzet a járdaszegélyekkel.  

Mindig arra  

hivatkoznak, hogy azért hagynak  

pár centit az átkelőhelyeknél,  

hogy elvezesse a vizet és a  

látássérült észrevegye, hol kezdődik  

az úttest. Minket erről  

soha meg nem kérdeztek, tőlünk  

nyugatra nincsenek szegélyek,  

nálunk sincs rá szükség.  

Sokkal többet segít, ha  

kontrasztosan megjelölik, és  

olyan burkolattal, amit talppal  

is érzékelni lehet. Szerencsére  

van már kiegészítő jó megoldás  

is, Zalaegerszegen például  

11 gyalogátkelőhelynél hang  

mondja be, mikor lehet átkelni.  

Ezt gombnyomással tudjuk bekapcsolni  

– teszi hozzá.  

Térjünk vissza a postához,  

tehát van lift, ami kezelő nélkül  

nem használható, és ez  

rendkívül nehézkessé tesz minden  

ügyintézést, különösen  

esőben, hóban. Ez igaz egyébként  

minden olyan intézményre,  

ahová valamilyen emelőszerkezettel  

lehet bejutni. Mivel  

ezeket ritkán használják, az  

üzembiztosságuk is kétséges.  

– Egy ízben a tb-székházba  

mentem be, de visszafelé már  

elromlott a lépcsőlift, alig bírtak  

lehozni a 90 kilós kocsimmal  

együtt – idézte fel Andrea.  

Nincs könnyű helyzetben az  

se, aki a mozgássérülteknek járó  

gépjárműszerzési támogatását  

maga intézi, mert ennyi segítséget  

se kap. Az illetékes hivatal  

a Pintér Máté utcai épület  



első emeletén található, ide  

csak lépcsőn lehet bejutni, a  

földszintre vezető betonozott  

rámpa pedig rendkívül meredek.  

Árnyalattal jobb a helyzet,  

ha a kerekes székest a sorsa a  

tisztiorvosi szolgálathoz sodorja.  

A négyévenként szavazóhelyiségként  

is működő Göcseji  

úti épület parkolójában tábla  

fogadja az érkezőt, ami azt  

mutatja, hogy a Závodszky utca  

felé kerülve az Átalszegett  

felől érhető el az akadálymenetesített  

hátsó bejárat. Ez  

több száz méteres kerülő, ráadásul  

egy részén nincs járda,  

vagy kerekes székkel használhatatlan.  

Létezik feljáró a Göcseji  

út felől is, de az olyan  

meredek, hogy segítség nélkül  

nem küzdhető le. Az már csak  

ráadás hogy az Átalszegett utcában, semmi nem jelöli, hol  

kell keresni a házak mögött  

meghúzódó hátsó bejáratot.  

Bakonyi Józsefné a mozgássérült  

egyesület vezetője  

említi meg azt a gondjukat is,  

hogy régebben a rendelőintézet  

földszintjén tartották az orvosi  

felülvizsgálatukat. Egyszerűen  

megközelíthető helyen. Ez átkerült  

a munkaügyi központba,  

az első emeletre. Rámpa, lift,  

és várakozók sokasága  

között kell átlavírozni,  

ami nehézkes, megalázó,  

fogalmazzák meg  

véleményüket.  

Ezek csak a közintézmények,  

de a fogyatékkal  

élők is mennének  

boltba, gyógyszertárba,  

orvoshoz,  

fodrászhoz, vagy  

bankba. A legtöbb  

pénzintézet azonban nem közelíthető  

meg kerekes székkel:  

lépcső, szűk bejárat, kifelé nyíló  

ajtó, ami előtt nincs elég  



hely – csak néhány az akadályokból.  

A legegyszerűbbnek  

tűnő művelet, a pénzfelvétel is  

meghiúsul emiatt és akkor azt  

nem is tesszük hozzá, a legtöbb  

ATM kerekes székből  

nem érhető el. Bár a látásfogyatékosokat  

segíti, hogy az  

ATM gombjain ott a Brailleírás,  

de ezt nem mindegyikük  

ismeri. A képernyő pedig nem  

elég kontrasztos és nagy feliratú,  

hogy értelmezni lehessen  

az utasításokat. A hangbemondás  

segítene, és nemcsak itt,  

hanem az összes olyan helyen,  

ahol szolgáltatást kell választani,  

aztán sorszámot húzni és  

utána figyelni, mikor következik  

az ügyfél.  

– A kijelzőket ugyanis mi  

nem látjuk meg – mondja Németh  

Sándor. Rontja a helyzetet,  

ha az utcára néző ATM  

karcos, koszos képernyőjére  

süt a nap, de akkor ez már  

nemcsak a látássérültnek gond,  

mert a jól látó ember is csak  

nehézkesen tudja használni.  

Lehetne még szemezgetni a  

példák közül, ezért végezetül a  

nemrég megújított Dísz teret  

említjük. Tény, az átépítést követően  

kerekes székkel is egyszerűen  

bejárható, csak épp a  

két új épület nem, mert a jegyirodába és a presszóba is csak  

lépcső vezet, rámpa nincs. Pedig  

tetten érhető itt a jó szándék.  

Kicsit odébb, a látásfogyatékosokra  

gondolva a Dísz  

tér nyugati, északi oldalán taktilis  

(a burkolatból kissé kiemelkedő)  

vezetősávot építettek  

be. Kár, hogy a sávok találkozási  

pontjában ott meredezik  

egy közúti tábla, ami durva jelzése  

az út végének.  

A felsoroltak csak  

töredékei a mindennapi  

akadályoknak. Ráadásul  



ezek többsége egyszerűen  

kiküszöbölhető  

lenne, vagy létre se jönne,  

ha kikérnék az érintettek  

véleményét is. Az  

általuk javasolt megoldások  

nem is kerülnének  

többe, mint amikor  

pusztán a műszaki előírásokra  

figyelnek a tervezők,  

kivitelezők. Az egyeztetés általában  

elmarad. Kivétel persze  

akad, nemrég egy irodaépület  

átalakítása előtt elhívták  

a fogyatékkal élőket, kikérték  

és figyelembe vették javaslataikat.  

Persze az az épület a hallássérülteknek készült. 

 
 

forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Kedvezményes belépők a Fővárosi Nagycirkuszba! (előzetes jegyigénylés 

szükséges!) 
 

A Fővárosi Nagycirkusz 25-40 százalékos kedvezményt biztosít a MEOSZ-egyesületek 

tagságának.  

 

A Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (MACIVA) és a MEOSZ megállapodása alapján 

a kedvezményes belépőket előzetes regisztrációval vehetik igénybe azok, akik Szövetség 

érvényes fényképes tagsági igazolványával rendelkeznek. 

Nyári időszakban, hétköznapokon és munkanapokon 25 százalék, hétvégéken és 

munkaszüneti napokon 40 százalék, télen, hétköznapokon és munkanapokon 40 százalék, 

hétvégéken és munkaszüneti napokon pedig 25 százalék kedvezmény jár a tagjainknak.  

 

Az előzetes jegyigénylést Fülöp Anett közönségszervezőnél kell bejelenteni a 

fulop.anett@maciva.hu e-mail címen, vagy a 06-20/517-3493-as telefonszámon, 

hétköznapokon 9-17 óra között. A MACIVA munkatársa regisztrálja a jegyigénylést és 

megad egy foglalási számot, a kedvezményes árú jegyeket csak ezzel lehet átvenni a 

jegypénztárban! A kerekesszékes nézők számára külön helyeket tartanak fent, a 

jegyigénylésnél ezt kérjük jelezni! A létesítmény akadálymentesen látogatható!  

További információk, műsorok a www.fnc.hu oldalon találhatók! 

 

Megrendezés dátuma: 2016 február 16. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 



-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Szakácsot és konyhai kisegítőt keresünk 
 

Jelige: "CSOMOR" 

Megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató kft. vagyunk Csömörön. Az Örs 

vezér térről kék busszal vagy hévvel elérhető.  

 

Konyhai kisegítőt keresünk, hat órai munkára.  

Bérezés megegyezés szerint.  

 

TOVÁBBÁ  

 

Naponta kettőszáz ötven adagot készítő konyhánkba keresünk szakácsot.  

Előre meghatározott étlap alapján egyféle menü a választék.  

Bérezés megegyezés szerint.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "CSOMOR" 

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 november 19. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

