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Komplexebb a megváltozott munkaképességűeknek szóló új pályázat 
 

Az előző periódushoz képest sokkal komplexebb a megváltozott munkaképességűeknek 

szóló, októberben meghirdetett pályázat; a bértámogatás mellett a munkaerőpiaci 

közvetítés és felkészítés is a program része lett - hangsúlyozta Czibere Károly, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten. 

 

Kifejtette: az Emberierőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázata a megváltozott 

munkaképességű emberek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését hivatott segíteni, a 

rendelkezésre álló munkahelyek számát növelni, evégett pedig szükség van mind a 

munkáltatók, mind pedig a munkavállalók felkészítésére. 

 

Emellett "elengedhetetlen a társadalmi érzékenyítés is", ami szintén része a programnak - tette 

hozzá az államtitkár. 

 

Köpeczi-Bócz Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár elmondta: 2017. 

december 31-éig összesen tízmilliárd forint jut erre a programra. Közölte, hogy az Emmi új 

pályázatán olyan cégek indulhatnak, amelyek szerepelnek az úgynevezett akkreditációs listán 

és rendelkeznek tanúsítvánnyal, vagyis a megfelelő munkakörülmények kialakításával, 

akadálymentesítéssel felkészültek a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű 

emberek foglalkoztatására. 

 

Az akkreditációs lista egységesebb képet ad a lehetőségekről, támpont a munkaerő-közvetítést 

és -felkészítést segítő civil szervezeteknek, valamint a munkavállalóknak is. Változás 

továbbá, hogy a programhoz már a 30 százalék alatti munkaképességgel rendelkező 

személyek is csatlakozhatnak, mivel az előző évek tapasztalataiból ítélve az egyes 

kategóriákban idővel fejlődés volt - tette hozzá az államtitkár. 

 

Közölte: az elképzelés az, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalban (NRSZH) 

kifejlesztett módszereket a civil szervezetek segítségével minél több munkaadó megismerje, 

ezáltal pedig több, megváltozott munkaképességű ember végezhessen értékteremtő munkát. 

 

Köpeczi-Bócz Tamás megjegyezte, hogy sok foglalkoztató felvenne megváltozott 

munkaképességű embereket, de nincs tisztában a szabályokkal, nem tudja, mennyi a 

többletköltség, milyen környezetet kell kialakítani és ez mekkora beruházással jár. 

 

Az államtitkár tájékoztatott arról is, hogy a kormány a vállalása alapján 2020-ig minden 

szegmensben - ezáltal a csökkent munkaképességűek körében is - 75 százalékra növeli a 



foglalkoztatási rátát. A program 2017-ig mintegy 6 ezer embert ér majd el, közülük 4200 

munkavállaló kompetenciafejlesztésre, 400 jelölt pedig szakmai képesítésre kap lehetőséget. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek találhatnak hosszú távra szólóan állást Pécsett 
 

Húsz megváltozott munkaképességű embernek kínál hosszú távú álláslehetőséget egy 

elektronikai eszközök újrahasznosításával foglalkozó vállalat Pécsett - jelentette be Őri 

László alpolgármester szerdán.  

 

A projekt példaértékű országos viszonylatban is, hangsúlyozta.  

Az alpolgármester a program zárásaként rendezett eseményen elmondta, elektronikai 

berendezéseket dolgoznak fel abban az üzemben, amely a Máltai Gondoskodás Nkft., a Kerek 

Világ Alapítvány és az ECOsynergy Kft. együttműködésében jött létre a városban. 

 

Őri László felidézte, a kormány 2010 óta a közösségek erősítését, így például a 

családtámogatást és a megváltozott munkaképességűek munkába állítását helyezte a 

központba. E projekt során is olyan emberek kaptak munkát, akiknek a piacon nehezebben 

menne az álláskeresés. A beruházás a kormány segítségével európai uniós források 

felhasználásával valósulhatott meg. 

Az alpolgármester beszámolt arról, hogy idén már 30 ezernél több megváltozott 

munkaképességű ember számára tudnak "védett körülmények között" munkát adni 

Magyarországon. Emlékeztetett arra, hogy a kormány 2012-ben átalakította a rehabilitációs 

foglalkoztatás rendszerét és akkortól egy új finanszírozási rendszer lépett életbe. Ebben a 

munkáltatók többféle ösztönzést kapnak arra, hogy fogyatékossággal élő, megváltozott 

munkaképességű embereket foglalkoztassanak. 

Az új rendszer hatására az elmúlt években csaknem a kétszeresére, 80 ezerre növekedett a 

valamilyen foglalkoztatási formában részt vevő megváltozott munkaképességű embereknek a 

száma. 

Hozzátette: a bértámogatásra épülő foglalkoztatással a fogyatékossággal élő emberek számára 

lehetőséget adnak a jövőben is a képességüknek, tehetségüknek megfelelő munkavégzésre.  

Őri László hangsúlyozta: Pécsen a programmal jó példával jártak elő, a projekt pedig 

illeszkedik abba az önkormányzati elképzelésbe, amely azt célozza, hogy a városban 2019-ig 

mindenki dolgozhasson, aki tud és akar. Hozzátette: bízik abban, hogy hasonló programok 

segítségével folytatódik Pécsen a megváltozott munkaképességűek nagy arányú munkába 

állítása, s az ilyen kezdeményezésekkel ezek az emberek a későbbiekben a piaci alapokon 

működő vállalkozásoknál is megtalálják majd a számításaikat. 

 
forrás: pecsiujsag.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Ezreket gyógyított meg az Orbán-kormány 
 

Többeket is az egészségi állapotuk rohamos javulásáról értesítettek az elmúlt hetekben a 

kormányhivatalok. 

 

 
 

Egyetlen intézkedésével ezreket gyógyított meg az Orbán-kormány – legalábbis papíron. A 

leszázalékoltak tömegeinek szinte automatikus egészségügyi felminősítése egyetlen célt 

szolgál: spórolni az elesetteken – írja az e heti HVG. 

 

 

Többeket is az egészségi állapotuk rohamos javulásáról értesítettek az elmúlt hetekben a 

kormányhivatalok. A probléma csak az, hogy a megváltozott munkaképességük miatt 

korábban leszázalékoltak nem lettek jobban, nem nőttek vissza például az elvesztett 

végtagjaik, belső szerveik, csak egy új szakmai protokoll alapján újraértékelték az állapotukat. 

Az átminősítés az esetek többségében felminősítést, s ennek folyományaként a rokkantsági 

ellátás összegének jelentős csökkentését jelentette. Van, aki közel 30 évi munkaviszony és 

havi több tízezer forint elvonása után mindössze 36 ezer forintot kap. 

 

 

A vitatott felminősítések miatt folyamatosan özönlenek a panaszbeadványok az ombudsman 

hivatalába. A jogi út azonban keveseknek hoz sikert. Még az a juttatásától megfosztott 

asszony is csak vár a pénzére, aki Strasbourgot megjárva pert nyert a magyar állam ellen. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 



Teljes offenzíva 
 

Serény munkával kezdte a hétfő reggelt az emberi erőforrások minisztere. Balog Zoltán 

– a hivatalos meghívó szerint – „ellátogatott” az Országos Orvosi Rehabilitációs 

Intézetbe, és ha már ott volt, sajtótájékoztatót is tartott, merthogy Budakeszin a jövőben 

Magyarországon először „mozgásukban akadályozott betegek fogászati ellátására is 

lehetőség nyílik”. 

 

Amit Balog miniszter tett, igencsak dicséretes, bár nem tudjuk eldönteni, örüljünk-e neki, 

hogy a rendszer regnálásának ötödik évében ötmillió forintért végre sikerült egy 

mozgáskorlátozottaknak épült fogászatot megcsinálni, vagy cinikusan somolyogjunk, hogy 

igazán nagy lehet „ott fenn” a sikeréhség, ha már egy új fogászaton is magának a 

miniszternek kell büszkén átvágnia a szalagot. 

 

A rehab amúgy hatalmas épülettömb, a kezelésre idejárók kiszolgálására méretezett 

(rokkant)parkolóval együtt, amelyet a fogászat megtapsikolása előtt, még kellő időben a 

miniszter érkezéséig, kora reggel hermetikusan lezártak. Mindenekelőtt azok elől, akiket az új 

fogászat is várna a derűs holnapokban. Mindenkit a tömb hátsó fertályához tereltek, ahol 

persze moccani sem lehetett, nem hogy sántikálva bevenni az onnan nézve ismeretlenül kócos 

rehab-labirintust. 

 

És akkor sokan emlegetni kezdték az átkost, amikor még az elvtársak hivatalos mozgásához 

és nem az ő sántaságukhoz igazították a város életét. Már éppen átkozni kezdte tehát a rehab 

népe a polgártársak kivagyiságát, amikor is a tájékozottabbjába beleszakította a szót a fényes 

jövő szivárványa. A már megnevezett, de csak szerdán beiktatásra érett új egészségügyi 

államtitkár visszhangzó szava. Ónodi-Szűcs Zoltán ugyanis azt üzente a népnek, hogy ő 

bizony a „valós betegigényekhez akarja igazítani az ellátást”, mert az ma az 

intézményrendszer érdekeit tükrözi. Törődni akar velük, amihez persze nem államtitkár 

kellene, hanem nővér és orvos, de mindegy is: teljes offenzíva lesz az egészségügyben. 

 

Budakesziről jelentjük: offenzíva van! A „kapuőri szerep” ugyan még nem került vissza a 

parkolóőröktől a háziorvosok kezébe, de amit tapasztaltunk, máris biztató. Imádkozunk is, 

hogy az új államtitkárnak sikerüljön, mint mondja, összeszedni az összes háttértanulmányt, 

amivel meggyőzhetők lesznek a döntéshozók, hogy az egészségügyre van értelme közpénzt 

áldozni. Ami azt illeti, meglehet a kormányfő kérése – ne kerüljön még több ember a 

kórházakba – általánosságban még várat magára, de tegnap a rehab már biztató jeleket 

mutatott. Akkor is, ha még uralkodott rajta „az a fajta élmény, ami ma egyébként jellemző az 

egészségügyben, hogy mindenki bolyong az ellátásban, és nem tudja, mit kéne csinálni”. 

 

Ami pedig Balog urat illeti, egy lépéssel ő is közelebb került, ha nem is a betegekhez, mint 

leendő államtitkára ígéri, de az erőforráshoz alighanem. Lám, mit tesz egy lezárt parkoló. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Segédeszköz kölcsönzési hálózattal segítenek a rászorulókon 
 

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 ún. támogató 

technológiák kölcsönzését. A szolgáltatás igénybevételével csökkenthető a kórházi, 

rehabilitációs kezelés időtartama, és a betegek megszokott környezetükben, gyorsabban 

gyógyulhatnak. 

 

A projekt célcsoportja elsősorban az évente 13-15 ezer fő csípőtájéki operáción átesett 

személy, továbbá 3-4 ezer fő elektromos kerekesszéket használó, valamint a 8-10 ezer fő a 

súlyosan-halmozottan fogyatékos személy, s az ápolásukat végző családtagok, gondozók. 

Különös figyelmet fordítanak a gyermekekre, hiszen a számukra rendelkezésre álló támogató 

technológiák – európai viszonylatban – igen korlátozottan állnak rendelkezésre, és az ellátás 

nincs kellő tekintettel a gyermekek fejlődésére, életkori sajátosságaira. 

 

A jelenlegi kezdeményezés a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosítószámú, „Szociális 

szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás 

területén” c. kiemelt pályázati projekt keretében valósul meg. 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. 

 

A projekt keretében a már meglévő miskolci Guruló műhely mellett öt vidéki helyszínen - 

Győr, Székesfehérvár, Pécs, Debrecen, Mórahalom – jöttek létre a logisztikai központok. Itt 

kölcsönözhetők a házi gondozást segítő kellékek: elektromos ágyak, higiéniai eszközök, 

emelők, járást, egyéb otthoni akadálymentesítést segítő eszközök. 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Mozgássérült 

Emberek Rehabilitációs Központjának célja a mozgássérült emberek rehabilitációja és 

társadalmi integrációjának elősegítése. A MEREK komplex rehabilitációs szolgáltatásokat 

nyújt kliensei számára. Ennek során figyelembe veszi az egyén szükségleteit és igényeit, 

emellett mind a rehabilitációs program kialakításában, mind annak megvalósításában a 

klienssel való szoros együttműködésre épít. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

Támogatás a szentesi Rigó-iskola gyermekeinek 
 

A Csongrád Megyei Önkormányzat szeptember 11.-én Szentesen megtartott kihelyezett 

közgyűlésén, a képviselőtestület egyhangúlag úgy döntött, hogy 1 millió forinttal 

támogatja a szentesi Rigó Alajos Általános Iskola és Diákotthon gyermekeit. 

 

 

Mint ismeretes, 2015. augusztus 28-án 15 óra körüli időben a szentesi Rigó Alajos Általános 

Iskola és Gyermekotthon kigyulladt, tetőszerkezete teljesen leégett. A tűzben 



megsemmisültek illetve használhatatlanná váltak a gyermekek játékai, bútorai, berendezési és 

használati tárgyai. 

 

 A Csongrád Megyei Önkormányzat szeptemberi közgyűlésen Bozó Zoltán képviselő (Fidesz) 

a költségvetés módosításához nyújtott be javaslatot a közgyűlésnek, mely szerint 1 millió 

forint átcsoportosítását szorgalmazta a Rigó Alajos Általános Iskola és Gyermekotthon 

fiataljainak a javára. Az intézmény 1948 óta fogadja Szentesen a speciális nevelési-oktatási 

módszereket igénylő gyermekeket, 2010-től pedig elindult a fejlesztőiskolai oktatás, a 

súlyosan halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekek számára. A szentesi iskola és 

diákotthon 2012 óta állami fenntartású intézményként működik, a Kozmutza Flóra 

tagintézményeként. 

 

 Az egyhangúlag megszavazott és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

Hódmezővásárhelyi Tankerület részére átutalásra került 1 millió forintból elsődlegesen a 

gyermekek személyes tárgyai kerülnek pótlásra. A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke Kakas 

Béla és valamennyi képviselője őszintén reméli, hogy támogatásukkal hozzájárulhatnak 

ahhoz, hogy a Rigó iskola mielőbb ismét megnyithassa kapuit a gyermekek előtt. 

 
forrás: promenad.hu 

 

 

 

Ne csak üljön a kis babakocsijában, míg a testvérei rohangálnak a játszótéren” 
 

Elég az, ha lépcsőn kell felmenni, vagy kavicsos az út, és beleragad a tolókocsi kereke, és 

még a játszótér ajtaján sem jutnak be a mozgássérült gyerekek. Megmutatjuk, hol 

tudnak játszani Magyarországon a mozgássérült gyerekek. 

 

Három gyerekem van, így gyakran járunk játszótérre, és sokáig el sem gondolkodtam rajta, 

miért nem látok soha sérült gyerekeket ezeken a helyeken, egészen addig, míg egyszer 

Skóciában fel nem fedeztünk egy furcsa formájú hintát az egyik parkban. Bevallom, először 

az tetszett meg, hogy nagy. Akkora, hogy mi, felnőttek is simán bele tudtunk ülni, és mivel 

kicsit döntve is volt, tökéletesnek bizonyult arra, hogy a kisfiunkat ölbe véve közösen 

hintázhassunk egyet. 

 

 



Nagy, masszív darab volt, olyan, mint egy autósülés, még be is lehetett csatolni. El is 

gondolkodtam, hogy vajon mire való igazából, mire a lányom azonnal rávágta: anya, hát ez 

egy mozgássérülthinta! Hát persze, ütöttem a homlokomra. Ahogy jobban megnéztem, 

teljesen egyértelmű lett számomra, milyen praktikus is ez a dolog. Hiszen azért, mert valaki 

nem tud ülni, attól még szerethet hintázni. Sőt kifejezetten javasolt is neki, hiszen számára ez 

ugyanolyan fejlesztő mozgásforma, mint az ép gyerekeknek. Sőt talán még kicsit fontosabb is. 

 

Persze ne legyenek illúzióink: még a mozgássérültjogok tekintetében nálunk jóval fejlettebb 

országokban sem mindennapos, hogy gondoljanak a sérült gyerekekre. Persze vannak 

próbálkozások. Sok országban próbálkoznak azzal, hogy rámpával is fel lehessen jutni a 

csúszda tetején lévő házikóba, és vannak olyan csúszdára emlékeztető eszközök, ahol a cél az, 

hogy az oldalt lévő lyukacsokba kapaszkodva felfelé mászhassanak a gyerekek. Léteznek 

magasított homokozók, ahová kerekesszékes gyerekek is oda tudnak gurulni, és persze a 

gumitégla mindenütt jobb megoldás, mint a kavics vagy a mulcs, amire nem lehet letérdelni, 

leülni, még kevésbé lefeküdni. 

 

 
 

 

Mozgássérült-játszóterek a nagyvilágban 

 

Magyarországon persze ott van nekünk a margitszigeti kerekesszékes hinta, de ennek 

hasznosságáról még a mozgássérült gyereket nevelők között is megoszlanak a vélemények. 

Nehezen kezelhető, babakocsival nem használható (sok mozgássérült gyerek babakocsiban ül 

évekig, mert annak a súlya jóval kisebb, mint egy gyerek-kerekesszéké)és persze hiába van rá 

kiírva nagy betűkkel, hogy csak mozgássérültek használhatják, természetesen minden 

gyereket érdekel, izgat a dolog, tehát belemásznak. 

 



Sokan nem is értik, miért is ne használhatnák – hiszen ez egy játszótér, és ha majd jön egy 

mozgássérült kisgyerek, majd átadják neki. Mások azt mondják, olyan ez, mint a 

mozgássérült-parkoló. Oda se illik beállni, tehát tanítsuk erre meg már most a gyerekeinket. 

 

A kerítés azonban, ami körbeveszi a hintákat, a sérült gyereket nevelő szülők szemében újabb 

szimbóluma annak, hogy az ő gyerekük el van szeparálva a többiektől. Bemehet ugyan 

játszani, de a többiekkel nem vegyülhet. A közös játék, az ismerkedés – vagy ahogyan 

szeretjük hívni: integráció – még itt, a játszótéren sem valósul meg. Pedig a sérült gyerek 

ugyanarra vágyik, mint az ép: hogy együtt játszhasson a többiekkel. 

 

Azokban a családokban pedig, ahol több gyerek is van, nem is életszerű ez az elszigetelés. 

Számukra különösen fontos lenne: hogy a testvérek, akik a napi mozgásigényük egy részét a 

játszón élik ki, csinálhassanak valamit közösen a tesókkal. 

 

Itt van például a hétéves Jancsi, aki halmozottan sérült, és ülni sem tud. Játszani azonban 

szeret, pont úgy, mint két idősebb testvére. És nagyon szeretne a játszótéren lévő többi 

gyerekkel is együtt huncutkodni. De erre egy sima játszótéren semmi lehetősége nincs. 

Egyedül a csúszdát tudja használni, de azt is csak akkor, ha az anyukája ölbe veszi és vele 

csúszik le a mászóka tetejéről. Ha erre nincs lehetőség (mert mondjuk keskeny a csúszda) 

akkor maradnia kell a babakocsiban, amely számára börtön és szenvedés egy olyan helyen, 

ahol mindenki más jól érzi magát. 

 

 
 

Ezen akart változtatni a MagikMe project, amelyet öt anyuka álmodott meg. Ők együttesen 12 

gyereket nevelnek – közülük három sérült. Utóbbiak szülei alkotják a kemény magot: ők 

voltak azok, akik rádöbbentek arra, hogy sérült gyerek mellett nagyon kis esélyük van arra, 

hogy valaha is normális állást találjanak. 

 

Így gyűjtöttek pénzt a játszótérre: 



videó: https://youtu.be/moXBaR6ZxkI 

 

Logikus volt tehát a megoldás: vállalkozniuk kell, és ha már erre kényszerülnek, akkor az 

legyen valami olyasmi, amiből a gyerekeik is profitálhatnak. A többit meg már az élet hozta 

és a mindennapok kínlódásai, melynek során megpróbálták a sérült és egészséges gyermekeik 

igényeit összeegyeztetni – például a játszótéren. 

 

 „A fejlesztések során Jancsi volt számunkra a példa – magyarázza Harsányi Eszter, a projekt 

vezetője. – Azon gondolkodtunk, mi az, amivel ő is tudna játszani. Hiszen ő nem tud 

mászókázni, nem tud csúszdázni, nem tud hintázni. 

 

De azt mégse lehet elvárni, hogy csak üljön a kis babakocsijában, míg a testvérei rohangálnak 

a játszótéren, és persze az se megoldás, hogy az egész család mondjon le erről a 

szórakozásról. 

 

Eszter hasonló gondokkal küzdött sokáig, mint Jancsi anyukája. Ötéves, Áron nevű, 

epilepsziás kisfia cseperedésekor szembesült a ténnyel: hiába mennek el a játszótérre, Áron 

semmilyen játszótéri játékot nem tud használni. A gerince ugyanis sokáig nem volt elég erős 

ahhoz, hogy hintázhasson vagy egyedül ülhessen: így csak hason feküdt. Homokozni szeretett 

volna, de hiába. Mivel a fejét nem tudta tartani, erre nem volt lehetősége. Pedig maga a 

homok morzsolása, simogatása is fejleszti az idegrendszert. 

 

„Így jött a magasított homokozó ötlete, ahová persze más gyerekek is odafekhetnének mellé, 

és persze körbe is lehet ülni, akár kerekesszékkel vagy babakocsival is oda lehet gurulni – 

magyarázza. – Mert ne gondoljuk, hogy egy-egy ilyen játékkal csak a sérült gyerek tud 

játszani! Ez mindenkinek jó! Ha valakinek van például egy nyolc hónapos kisbabája, aki már 

kúszik-mászik, ő sem talál magának megfelelő játékot a játszótéren, így ha van egy idősebb 

testvére, aki miatt naponta kimennek, akkor a pici ott is csak unatkozik a babakocsiban. 

 

 

https://youtu.be/moXBaR6ZxkI


De nem csak a gyerekek örülnek az új játékoknak – az anyukák számára is fontos, hogy 

legyen egy olyan tér, egy olyan közösség, ahová elmehetnek a sérült gyerekükkel együtt. 

Ahol lehet, hogy először megbámulják őket, de ahol pár nap alatt természetessé válhat, hogy 

az ő gyerekük kicsit másmilyen, és hamarosan már senki számára nem lesznek furcsák. 

 

„Ha az egészséges gyerekek pici koruktól rendszeresen találkozhatnak sérült társaikkal, akkor 

ez egy idő után már nem lesz furcsa számukra. Természetessé válik, hogy ők is 

ugyanolyanok, ugyanazoknak a dolgoknak örülnek. Mi ezért kifejezetten olyan játékot 

akartunk készíteni, ahol több gyerek közösen játszhat – függetlenül a fizikai állapotuktól. Az 

első játékunk az a rugós pillangó, amelyiken négy ülés van, kettő fekvő, kettő pedig ülni tudó 

gyerekeknek, és bármelyikük mozgásba tudja hozni a játékot, ami különösen jó megerősítés a 

sérült gyerekek számára, hiszen tudatosítja bennük: már az is játék, ha felemeli a fejét, a hinta 

már ettől belendül. Ez pedig sikerélmény és fejlesztés is egyben. 

 

De már tesztelés alatt áll az a magasított homokozó, amire rá is lehet feküdni. Ezek ráadásul 

nem külföldről beszerzett termékek – saját fejlesztés mindegyik, amihez hasonló nincs sehol a 

világon. Óriási dolog lehetne, ha sikerülne mindenhová eljuttatni. De egyelőre beérnénk azzal 

is, ha Magyarországon a játszóterek építésekor egy kicsit a hozzánk hasonló családokra is 

gondolnának. És főleg a sérült gyerekekre, akiknek ugyanolyan joguk van a boldog 

gyerekkorra, a játékra, mint az egészségeseknek. Csak éppen most nincs hová menniük. 

 

videó. https://youtu.be/LlTIeJfjIUE 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

 

Téríti az unió az új kassai villamosok árát 
 

Az Európai Unió visszatéríti annak a 33 új villamosnak az árát, melyeket Kassán 

készülnek üzembe helyezni. 

 

 
 

https://youtu.be/LlTIeJfjIUE


Az új villamosokat, melyek csendesebbek, kényelmesebbek és biztonságosabbak is, mint a 

régiek, fokozatosan állítják forgalomba. Alacsony padlózatukkal a mozgássérült, idős 

emberek, illetve a babakocsit tologató anyukák számára is megkönnyítik az utazást. 

  

Ján Počiatek közlekedésügyi miniszter elmondta: a cél, hogy vonzóbbbá tegyék a 

tömegközlekedést és tehermentesítsék a várost az autóktól. A projekt költségei több mint 57 

millió euróra rúgnak. 

 
forrás: ujszo.com 

 

 

 

 

BEFEJEZŐDÖTT A KÍVÁNCSI TERMÉSZET CÍMŰ PROJEKT A 

BOLYAIBAN 
 

Szerdán tartotta a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a „Kíváncsi 

természet” – A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 

megújítása a közoktatásban (Öveges program) című, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0001 jelű 

projektet záró rendezvényét. Ezen a projektben dolgozó tanárok, valamint az iskola 

diákjain kívül részt vettek a partnerintézmények képviselői. 

 

Már rögtön a helyszínen is látható volt, hogy a projektnek milyen eredményei vannak, hiszen 

a rendezvényt a könyvtár korábbi helyén tartották. Az iskolának ezt a részét immár laborok 

foglalják el, a könyvtár új helyet kapott, de természetesen – ahogy azt Baranyai József 

laborvezető később megfogalmazta - a falak ereje nem a kövekben van, és bármilyen modern 

eszközök vannak is az új helyiségekben, ezek „csak” lehetőségeket jelentenek. 

 

Az viszont kétségtelen, hogy a Bolyai, valamint a projektben részt vevő tizenegy 

parnerintézmény élni tudott ezekkel a lehetőségekkel. 

 

Elsőként Károly Frigyes, a Bolyai nyáron nyugdíjba vonult igazgatója mondta el gondolatait, 

hiszen a pályázat elkészítése, valamint a projekt megvalósításának nagy része az ő 

igazgatóságának idejére esett. 

 

Felidézte: három évvel ezelőtt nyújtotta be az intézmény a később nyertes pályázatot. A 

később szó használata nem véletlen, hiszen először tartaléklistára került az anyag, mivel olyan 

sok intézmény pályázott a rendelkezésre álló forrásra, hogy több, egyébként színvonalas 

pályázat nem kaphatott támogatást. Majdnem két évvel ezelőtt, nem sokkal a karácsonyi 

ünnepek előtt viszont egy levél arról értesítette az iskolát, hogy zöld utat kapott a pályázat. 

 

Károly Frigyes a projekt elmúlt húsz hónapjának eredményeit három csoportba osztotta. 

 

Először is jelentős infrastruktúra-fejlesztés valósult meg a Bolyaiban, új természettudományos 

laborokkal, új könyvtárral és rajz „részleggel” gazdagodott az iskola. Ahogy az egykori 

igazgató fogalmazott, a Bolyaiban meglévő természettudományos szellemi potenciálhoz ma 

már megfelelő infrastruktúra párosul. 

 

 

 



 
 

A Bolyai utcai bejáratnál helyett kapott óriásplakáton a projekt során készült fotókból 

válogattak. 

 

Másodsorban a projekt pezsgő természettudományos tevékenységet eredményezett az 

intézményben. Végül pedig a partneriskolákból érkezett, „fehér köpenyes, csillogó szemű 

kisdiákok” gyarapíthatták természettudományos ismereteiket a laborokban. 

 

 
 



Az elmúlt húsz hónapban sikerült átadni valamit a természettudományok szeretetéből és 

fontosságából a Bolyaiba és Vas megye további tizenegy iskolájába járó diákoknak – mondta 

Károly Frigyes, aki hozzátette, bízik abban, hogy az intézmények közötti szakmai 

együttműködés a továbbiakban is megmarad. 

 

Baranyai József a szakmai megvalósításról beszélt. Hangsúlyozta, a laborban a molekuláris 

biológia legújabb módszereit alkalmazhatják a diákok, ennek köszönhetően probléma alapú 

gondolkodásra, kutatásra serkentik őket a tanárok, hiszen nem csak a látott jelenségeket kell 

leírniuk, hanem saját maguknak kell felfedezniük például azt, hogy a szén-dioxid miért 

nehezebb a levegőnél. 

 

A laborvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a természettudományos tantárgyakat nem 

lehet önállóan alkalmazni, hiszen egy-egy probléma megoldásához sok esetben szükség van 

fizikai, biológiai vagy éppen földrajzi ismeretekre is. 

 

A diákok mindezek következtében „játszva”, kreativitásukat használva tanulnak. 

 

Baranyai József a folytatásról szólva elmondta, hogy jó lenne, ha a projekt fenntartási 

időszakában, illetve azon túl is lenne forrás például a fogyó anyagokra (ilyenek a vegyszerek). 

Ehhez további állami támogatások szükségesek, de folyamatosan keresik a pályázati 

lehetőségeket. 

 

Papp Tibor, a Bolyai igazgatója, projektmenedzser kiemelte, hogy a laborokban halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve az akadálymentesített környezetnek köszönhetően pedig 

kerekesszékes diákok is kísérletezhettek, akik a szó szoros értelmében életükben először 

használtak mikroszkópot. 

 
forrás: alon.hu 

 

 

 

Tíz éve működik az egyetem Támogató Szolgálata 
 

 

 
 

A Pécsi Tudományegyetemen (PTE) több száz speciális képzési igényű hallgató tanul. 

Nem véletlen tehát, hogy az egyetem 2005 óta, elsőként a hazai felsőoktatási intézmények 



között, Támogató Szolgálatot működtet, ahol képzett szociális szakemberek segítik a 

hallgatók mindennapi életvitelét.  

 

A szolgálat tízéves jubileuma alkalmából konferenciát rendeztek a PTE-n, „Értetek, Veletek - 

avagy az Érzékeny Egyetem" címmel. 

 

Bódis József (képünkön), az egyetem rektora a konferencián hangsúlyozta: „A Pécsi 

Tudományegyetem egyik legfontosabb stratégiai célja a fogyatékossággal élő hallgatók 

esélyegyenlőségének javítása, amit meg is fogalmaztunk az „Érzékeny Egyetem" 

koncepciónkban. Ennek keretében mindent megteszünk a pécsi egyetemen annak érdekében, 

hogy a speciális képzési igényű hallgatóink minél teljesebb értékű életet élhessenek" - 

hangsúlyozta a rektor. 

Többek között e hozzáállásnak is köszönhetően jelenleg „Magyarország első egyetemén" az 

egyik legmagasabb a fogyatékossággal élő hallgatók száma a hazai felsőoktatásban: több száz 

speciális képzési igényű diák tanul a Pécsi Tudományegyetemen. 

A keddi konferencián, amely folyamatos jelnyelvi tolmácsolással zajlott, előadást hallhattak 

az érdeklődők többek között arról, hogyan lehetne elérni a fogyatékkal élőket érő 

diszkrimináció megszűnését, milyen munkaerőpiaci lehetőségek állnak a megváltozott 

munkaképességűek előtt, valamint arról, milyen fejlesztési tervei vannak a PTE-nek az 

egyetemi parasportban. 

 
forrás: pecsiujsag.hu 

 

 

 

Így flash-moboztak a nagyik 
 

Új-Zélandon a nagymamák nagyon pozitívak: azt vallják, hogy időskorban is meg kell 

maradni játékosnak, vidámnak, és örülni kell az életnek. Még akkor is, ha valaki 

kerekesszékben ül, vagy fehér bottal jár. 

 

video: https://youtu.be/FIMd5KFG1vQ 

 

Az élet szép, táncolni muszáj, „Feelin’ good” – ahogy a dal is erről szól, amire ropják. Azt 

kívánom, hogy minél többen meg tudjuk őrizni magunkban a gyermekséget, az örömöt, a 

táncot és a zenét minél öregebb korunkig! 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

https://youtu.be/FIMd5KFG1vQ
http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

Örüljünk, ha van miből segíteni Zalaegerszeg 
 

Megnyugtató érzés tudni, hogy élnek közöttünk segítőkész, jólelkű emberek – mondta 

tegnap délután Tóth Ágnes, a zalaegerszegi mozgássérültek vezetője, aki a csoport 

önkénteseivel a Zala Plázában adományt gyűjtött rászoruló sorstársainak. 

Egész családokra ráillik a  

fenti dicséret. A zalaegerszegi  

Vinczéné Szabó Ágnes például  

férjével közösen cipelte a  

helyszínre a kabátokkal, felnőtt-,  

és gyermekruhával tömött  

jókora reklámszatyrokat.  

A baki Temlén Kornélné a  

plázában járva direkt adományozási  

céllal fordult egyet az  

élelmiszerboltban.  

– Nem vagyok gazdag –  

mondta, miközben átadta a  

kristálycukrot és rizst –, de  

amennyire telik, adok a nálam  

szegényebbeknek. Örüljünk,  

ha van miből segíteni!  

– Sokan el sem tudják képzelni,  

hányan élnek közöttünk  

nyomorúságban. Ma is felhívott  

egy özvegyasszony, hogy  

bár nem tagja az egyesületnek,  

de segítsünk, ha tudunk,  

mert még a tüzelőre sem telik,  

nemhogy meleg ruhára –  

mesélte Tóth Ágnes.  

Az adománygyűjtés a plázában  

ma is folytatódik, és  

tart a hétvégi rendezvény keretében  

is, egy sátorban. 

 
forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 



-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

MET Tanácskozás 

 
Bács-Kiskun Megyei Egyesületek Tanácsa 

 

A Bács.kiskun megyében bejegyzett 12 egyesület közül 9 egyesület elnöke és egy-egy 

vezetőségi tagja képviselte egyesületét a Kalocsai egyesületek által szervezett Foktő faluban 

megtartott tanácskozáson.  

A megjelentek üdvözlése után Molnár István bemutatta a DMEKE, és a Kalocsa és Vidéke 

Egyesület vezetőségi tagjait.  

 

Elsőként Szakáll Istvánt kérte fel tájékoztassa a megjelenteket a MEOSZ-ban történt személyi 

változásokról, majd térjen ki az esetleges szervezeti, módszertani újításokra.  

Ezt követően minden egyesület képviselője ismertette a közel egy év alatt történt egyesületi 

eseményeket.  

Ez után kötetlen beszélgetés közepette felszolgálták a nagyon finomra sikerült marhapofa 

pörköltet mellyel a rendező egyesületek vendégelték meg a résztvevőket.  

Jó hangulatban , a gondok és sikerek megbeszélésével fejeződött be a tanácskozás. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesülete  

 

• 

 
                                        -MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Szórólapos munkaerőt keresünk 
 

Jelige: "SZOR" 

Kerekesszékes, angolul beszélő szórólapost keresünk extra kiemelt fizetéssel, belvárosi 

étteremhez. Minimum elvárás angol középfokú nyelvismeret.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "SZOR" 

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/

