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Azért mert valaki nem szól, még lehet mondanivalója 

Interjú az autizmus történetét megíró Mitzi Waltz kutatóval 
 

Miközben Magyarországon öt év alatt szinte megháromszorozódott az autizmussal 

diagnosztizált emberek száma, magyarul még nem adtak ki átfogó, történeti szempontú 

könyvet az autizmusról – ezt pótolja Mitzi Waltz, a Rotterdami Egyetem kutatójának 

könyve (Az autizmus orvosi és társadalomtörténete), amely pár hete jelent meg 

magyarul. A szerző a Kettős Mércének mesélt genetikai kutatásokról, a jóléti állam 

lebontásának hatásairól, a családokra leselkedő veszélyekről, és arról, milyen volt régen 

autizmussal élni. 

 

 
 

Mitzi Waltz és Bertalan Lilla, könyvének magyar fordítója 

 

Miért volt érdekes Önnek az autizmus társadalomtörténete? 

 

A fogyatékosságokról vagy betegségekről szóló történeti beszámolók, mint ahogyan a mai 

történetek is, általában tragikus, félelmetes leírások, amelyek középpontjában egy 

rendellenességről van szó, amely egyszerre szégyellnivaló és rettenetes. Az irodalom is tele 

vannak ilyenekkel. Mivel több családtagom és jó barátom is autista – köztük a fiam is –, 

szerettem volna ezt a történelmi igazságtalanságot a helyére tenni, kiegyensúlyozni ezeket. 

 



Ráadásul, amikor elkezdtem a kutatást a könyvhöz, akkor kezdődött az „autizmus korunk 

járványa” szlogen elterjedése is a médiában, főleg az USA-ban. Mint sok más szülő, én is azt 

gondoltam, lehet ebben valami, hiszen az autista esetek száma meredeken nő – utána akartam 

nézni, mi az igazság ebből. A könyvhöz folytatott kutatásom óta sajnos még romlott is a 

helyzet, az autizmus gyakoriságának növekedése, járványként való bemutatása még erősebb 

lett, és nagyon káros magukra autista emberekre nézve. 

 

Könyvében rengeteg adat és történet van, a középkortól és a viktoriánus Angliától a 

Szovjetunión és a századvégi Amerikán át a XXI. századig. Mit gondol, régebben könnyebb 

vagy rosszabb volt autistának lenni? 

 

Az egészen biztos, hogy az értelmi fogyatékossággal élő autista embereknek mindig sokkal 

nehezebb volt – erre vannak bizonyítékok, és mivel az autisták egyharmada-egynegyede 

értelmi fogyatékos is, ezért ezt fontos leszögezni. Azoknak az autista embereknek azonban, 

akik nem értelmi sérültek, más volt a helyzetük, és ez koronként és régiónként változott. 

 

Az ipari forradalom kora óta például a munkavállalás és a munkahelyi lét sokkal nehezebbé 

vált autisták számára. Az autista emberek azon része, akiknek intelligenciája átlagos vagy az 

átlag fölötti (vagy akár kicsivel átlag alatti), nos, számukra a monoton mezőgazdasági 

munkák ellátása nem lehetett probléma. Ugyanígy könnyen elláthattak háztartási feladatokat 

mint például idősek vagy gyerekek felügyelete, segítése, amikre az ipari kor előtt minden 

közösségben nagy szükség volt. Mindezen munkák ráadásul egy szociálisan bejósolható 

környezetben történtek, a feladatok és az időbeosztás kiszámíthatóak voltak. (Akár amellett is 

érvelhetnénk, hogy a mai autizmus diagnózis a modern kor előtt nem is létezhetett volna: a 

gyermekkori fejlődés, a gyerekek viselkedésének és az oktatási rendszer szabályainak leírása 

és megalkotása előtt nem lett volna mihez viszonyítani az eltérést, amit egy autista gyerek 

fejlődése, viselkedése vagy oktatásban tett teljesítménye jelentett.) 

 

Ma viszont egy munkahelyen általában sokkal többre van szükség: magas szintű 

kommunikációra, személyközi viszonyok ismeretére, magasabb fokon, mint régen, és 

ráadásul sztenderdizálva – mindenkitől elvárnak egy szintet. Például édesapám (aki Asperger-

szindrómával él, bár diagnózisa nincs), az 1950-es évektől dolgozott, és remekül elboldogult 

és kijött kollégáival; magában dolgozott, egyéni üteme szerint egészen az 1980-as évekig, 

amikor a munkahelye átváltott egy sokkal inkább csapatmunkára építő működésre – ekkor 

gyorsan kisegítő munkakörben végezte. Egyszerre nem az újító csodabogár volt már, hanem 

egy különc figura, aki nem tud lépést tartani. Mindezt több remek emberrel láttam 

megtörténni, akik Asperger-szindrómával éltek. Persze az is igaz, hogy a számítógépes-

szoftveres világ sok autista számára kaput nyitott, csakhogy sok autista embernek nincs 

feltétlenül tehetsége vagy érdeklődése a számítógépek iránt. 

 

Könyve tele van különböző, autizmusról szóló, egykor nagy hatású, ám megbukott 

hiedelmekkel és elméletekkel: babonák, mesék, később pszichoanalízis, a rideg szülőket 

hibáztató pszichológia, vagy a pszichiátria és a zárt intézetek, a gyógyszerezés mint 

megoldás... Ezeknek a történelemben elmúlt elméleteknek van hatásuk ma? 

 

Sajnos igen – legyen bármennyire ostoba is egy régmúlt elmélet, nehéz kiirtani. A rideg vagy 

„fridzsider”-anya mint az autizmus okozója ma is velünk van: csak ma sokszor az anya 

„kötődési problémái”-t említik szakemberek mint okot, vagy épp a szülők genetikai 

állományáról („autista gének”) esik szó. Amíg a gyerekem kisebb volt, nekem is mondtak 



ilyeneket szakemberek – úgy védekeztem, hogy cáfoltam őket az alapján, amit magam 

kutattam az autizmusról.  

 

Az emberiség génállományát megújítani akaró eugenikai mozgalom (amelynek fogyatékos 

embereket érintő részéről egy korábbi Mérce cikk is szólt – P.G.) sem halt ki a történelemből: 

a tény, hogy még mindig az autizmusért felelős gént, és ennek kimutatására alkalmas tesztet 

keresik, ezt bizonyítja. 

 

Az egyes terápiás szolgáltatások, gyógyszerek, segítő technológiák több milliárd dolláros 

piacot jelentenek. A magyar családoknak és érintett autista embereknek is sokba kerülnek 

ezek. Tehát az autista emberek és családjaik egyszeriben vásárlókká, fogyasztókká válnak, 

amit Ön is hangsúlyoz. Ez miért fontos? 

 

Eredetileg újságíróként dolgoztam, és akkor megtanultam: a szavak mögött mindig azt nézd 

meg, „hová megy a pénz”. Azzal, hogy ráijesztenek az autizmusban érintettekre és 

családjaikra, rengeteg pénzt kiszednek belőlük, akár teljesen hatástalan vagy egyenesen káros 

terápiákra. Speciális terápiák, gyógyszerek, táplálék-kiegészítők, vitaminok, diéták, 

különleges „módszerek” mind-mind arra vannak felfűzve, hogy az autizmust egy végzetes 

tragédiának lássuk. Ez az amúgy is nehéz helyzetben lévő szülőket lehetetlen helyzetbe hozza: 

úgy érzik, ha nem próbálnak ki lehetőleg mindent, akkor elszalasztanak valamit, és 

gyermekük állapota komolyan romolhat. Ez olykor olyan marketingtechnikákhoz is vezet, 

amikor szülők reklámoznak más szülőknek termékeket. 

 

Kutatásokból azt is tudjuk, hogy az autizmus diagnózisok emelkedése annak függvénye is, 

hogy egy adott régióban milyen terápiák elérhetők a piacról (ebben az értelemben a magyar 

közoktatás és szociális rendszer is piac – P.G.). Ez különösen igaz azokra, akik értelmi 

fogyatékosok: őket több országban „lefedetlen piacnak” látják, így az autistává átminősítés 

terápiavásárlókat is jelent. (Hiszen az IQ növelésére nem lehet piacot építeni.) Ráadásul, 

ellentétben az értelmi sérült emberekkel, pl. a Down-szindrómával, ami egy élethosszig tartó 

állapot, az autizmust mindig körüllengte a „gyógyítás” igézete, ami szintén piacteremtő erő. 

Ezt igen ügyesen kijátsszák annak érdekében, hogy eladjanak dolgokat szülőknek. 

 

Azt írja, hogy a 20. század végére a bentlakásos intézetek egy új fajtája terjedt el: a családi 

otthon, ahol szülő (rendszerint anya) és autista gyermeke kényszerű összezártságban vannak, 

szolgáltatásokat, segítséget pedig nem kapnak a boldoguláshoz – és ez olyan, mint egy 

intézet, mindkettejüknek. A neoliberális gyökerű megszorításokat, a jóléti állam kormányok 

általi leépítését nevezi meg okként. Nem tévedés ez, nem volt ez mindig így a történelemben: 

a gyerekről a családja gondoskodik? 

 

Alig egy évszázada annak, hogy családoktól elvárjuk, hogy bármilyen gyereket saját maguk, 

önállóan neveljenek fel. Az önellátó vagy nagycsaládos, többgenerációs családdal és 

közösséggel szemben egy fogyasztói, kisebb, modern család jelent meg a 20. században, 

amely már nem megtermeli, hanem megvásárolja a dolgokat. A kisebb méretűvé vált modern 

család így a fogyatékos gyermekéhez szükséges segítséget is a piacról kénytelen 

megvásárolni. 

 

Aztán ott vannak a tényleges intézetek is: egy időben azt várták el családoktól, hogy ha 

fogyatékos gyerekük születik, adják tömegintézetbe, ahol majd az állam vagy 

segélyszervezetek valahogy gondot viselnek rá. Mára tudjuk jól, hogy ez egy rettenetes dolog, 

az intézetek tönkreteszik a felnövekvő gyerekek életét, ez bizonyított. Csakhogy az történik 



most, hogy mivel az ilyen intézetek nagy részét bezárták vagy bezárják, így a családokra hárul 

a feladat, hogy minden szükséges dolgot megadjanak a gyereknek: juttassák alkalmas 

oktatáshoz, adjanak neki közösséget és barátokat, és vegyenek maguk is részt a gyerek 

terápiájában, afféle társ-terapeutaként a szakemberek mellett. A rendszer azt várja el a 

szülőktől, hogy egyszerre szülők, esetmenedzserek és társ-terapeuták legyenek – és aki 

visszautasítja ezt a szinte lehetetlen elvárást, vagy egyszerűen nincs elég pénze, hogy 

mindezzel boldoguljon, azt bizony nagyon is elítélik… 

 

videó:  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=96dlC2vHMRQ 

 

Egyre gyakrabban látunk autista embereket, akik felszólalnak és megpróbálják érdekvédőként 

képviselni maguk és autista társaik érdekeit. Jelszavuk Magyarországon diákok tüntetéseiről 

is ismert régi fogyatékosügyi érdekvédelmi szlogen: „semmit rólunk nélkülünk”. Azonban 

sokan azt mondják, ők nem képviselhetik jól az összes autista embert, mert a jóképességűek 

nem ismerhetik, milyen az élete egy olyan autistának, aki nem beszél vagy értelmi 

fogyatékossággal él. A kritikusok szerint a súlyos autistákat továbbra is a szüleiknek kell 

képviselni. Erről mit gondol? 

 

Először is, sok ilyen érdekvédő autista („önérvényesítő”) átlagos IQ-val rendelkezik, nem 

pedig extrém magas intelligenciával. Másrészt egyre több az olyan önérvényesítő csoport az 

USA-ban és Angliában is, amit értelmi fogyatékossággal élők vagy értelmi fogyatékos 

autisták vezetnek. 

 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az érdekeit képviselhesse, és ehhez, ha kell, megkapja a 

segítséget – ez lehet egyszerűsített kommunikáció például. Azoknál, akiknek súlyos 

magatartászavara van például önsértő viselkedéssel, a viselkedés megértése lehet a kulcs, 

hiszen ez a kommunikáció fő formája. Persze érthető, ha szülők és szakemberek egyaránt 

óvatosak ilyen gyerekekkel vagy felnőttekkel. Én magam is dolgoztam azonban ilyen 

csoportokkal és elmondhatatlan, mennyit változott a szemléletem azután, hogy felnőtt autisták 

elmondták, mik a saját élményeik egy-egy „roham” kapcsán. 

 

Végül: nagyon sok ismertebb autista érdekvédőnek volt olyan gyerekkora, amikor nem 

beszélő, értelmi sérült csoportokba vagy iskolákba jártak. Sokuk gyerekkorában értelmi sérült 

diagnózist is kaptak, pl. a nemrég Magyarországon is járt amerikai Ari Ne’eman (Barack 

Obama tanácsadó testületének tagja – a szerk.) is speciális tantervű iskolába járt. Olyanok is 

vannak, pl. a brit autista érdekvédő Ros Blackburn, akin hosszú ideig nem volt szobatiszta, 

ma is komoly gondjai vannak az önellátással, és rohamai miatt többször pszichiátriára is 

zárták – mégis képes konferenciákon sok ember előtt beszélni szükségleteiről. Van egy 

örökérvényű mondás: „azért, mert valaki nem szól, még lehet mondanivalója.” 

 

Az autizmussal diagnosztizáltak száma meredeken nő mindenhol a világon: Magyarországon 

öt év alatt közel háromszor több autistát találtak. Van autizmus járvány? 

 

Nincs. Az ok az, hogy a diagnosztikai eszközök egyre jobbak, így egyre több esetre derül 

fény, amik eddig rejtve voltak. Persze a diagnózis is egyéni lehetőségek kérdése: felnőtteknek 

nagyon nehéz diagnózishoz jutni, és vannak régiók, ahol alig van diagnoszta. Az elérhető 

szolgáltatások, oktatás itt is befolyásolja a diagnózishoz jutást. 

 

A járványról szóló hírekhez kapcsolódik, hogy az autizmussal kapcsolatos jelenlegi kutatások 

túlnyomó része gyógyszergyári kutatás vagy pedig a genetikai okokat vizsgálja, autizmussal 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=96dlC2vHMRQ


kapcsolatos géneket keresve. Csakhogy a genetikai tesztek célja a méhen belüli tesztelés. A 

Down-szindrómával élőkkel kapcsolatban pedig már tudjuk, hogy a méhen belüli tesztelés 

kapcsán a szülőkre nagy nyomás nehezedik: a jövendő szülők tudják, hogy nem sok 

segítségre, állami szolgáltatásra és társadalmi támogatásra számíthatnak, ha „downos” 

gyerekük születik – így gyakori az abortusz, akár 95%-os is. Kimondatlanul, ez a jövő várna 

autista emberekre is. Mivel azonban több mint ezer, az autizmussal összefüggésbe hozható 

genetikai eltérést találtak, így ha lenne is ilyen teszt, félő, hogy sok olyan magzat 

abortálásához is vezetne, akik később nem lettek volna autisták. Ezzel nem azt mondom, hogy 

a nem autisták méltóbbak az életre, és ezért kell őket félteni – azt azonban állítom, hogy 

iszonyú unalmas lenne a világunk autista emberek nélkül! 

 

Az autizmus történetét áttekintve, és aktívan dolgozva ma is mint kutató: mik a legnagyobb 

remények és veszélyek a jövőben, amik az autista emberekre és családjaikra leselkednek? 

 

Az autizmussal kapcsolatos közfelfogás sokfelé javul, kezdenek egyre többen beszélni arról, 

hogy az autizmus nem betegség, hanem az emberi idegrendszer felépülésének egy lehetséges 

módja, ami mindig is jelen volt velünk a történelemben. Ezt az elméletet „neurodiverzitásnak” 

is nevezik. A sokszínűség pedig az emberi társadalmakban is éppoly fontos, mint a 

természetben, ezt hiba lenne kiiktatni mesterségesen. 

 

Ez nem csak azt jelenti, hogy a néha felbukkanó autista zseniket kell felnevelnünk, de azt is, 

hogy azokat, akiknek autizmus-specifikus segítségre van szükségük például tanuláshoz, 

önellátáshoz, vagy bármihez – őket azért is segítjük, mert a segítségnyújtás egészen 

mindennapi dolog, teljesen normális. Ez egyébként jól rímel arra az alternatív feminista etikai 

felfogásra is, amely elutasítja azt, hogy az emberi képességeket árcédulával lássuk el, és ezzel 

félretoljuk azokat, akik nem képesek anyagi hasznot hozni, akik „értéktelenek”. A szülők által 

adott odafigyelés gyermekükre, a barátság vagy idős rokonaik ápolása sem lefordítható 

anyagiakra. Ezek emberi értékek, és nem anyagi értékek. 

 

Ugyanakkor félelmeink is lehetnek: a genetikai kutatások és a közhangulat könnyen változhat, 

és arra késztetheti az érintett családokat, hogy vagy ne szüljenek meg egy esetlegesen autista 

gyereket, vagy hogy autista gyereküket „gyógyítsák” meg. Ez azonban nem lehetséges, az 

autizmusra nincs gyógymód, és lássuk be, rettenetes dolog egy ilyen kényszerű gyógyításnak 

kitenni valakit. Akik gyerekkorban ilyen kezeléseken mennek át, könnyen válhatnak 

felnőttként öngyűlölővé, depresszióssá, öngyilkosságra hajlamossá. Erre semmi szükség. 

Amire minden erővel figyelnünk kell, az az, hogy megváltoztassuk az autizmusról kialakult 

negatív képet, az anyagi erőforrásokat pedig a megfelelő oktatásra és szolgáltatásokra 

irányítsuk. 

 

Mitzi Waltz: Az autizmus társadalmi és orvosi története c. könyve kereskedelmi forgalomban 

nem kapható, a könyvből korlátozott számú ingyenes példány készült, kiadója egy magyar 

állami intézmény. A könyv nagyobb megyei és városi könyvtárakban és egyetemi, orvosi 

egyetemi könyvtárakban egyaránt elérhető. További ingyenes példányokról információ itt 

kapható. 

 
forrás: kettosmerce.blog.hu 

 

 

 

 



Bionikus öltönyben újra járnak a bénák 
 

Richmond – Felállni, és járkálni. Ez minden kerekes székbe kényszerült ember 

legnagyobb álma, és az amerikai Ekso Bionics hamarosan piacra dobja azt a bionikus 

testvázat, amellyel a lebénult emberek újra megtapasztalhatják a felegyenesedés, és 

lépegetés élményét. 

 

 
Már a budapesti Hősökö terén is debütált a mozgássérületek segítő váz Fotó: Profimedia-

Reddot 

 

– Egy olyan jövőt képzelek el, amelyben a mozgássérült emberek a garázsukban átveszik az 

Ekso Skeletont, és kirándulni mennek – magyarázta Russ Angold, a kutató-fejlesztő cég 

társalapítója, aki azt reméli, hogy idővel a kerekes széket is kiszoríthatja a mozgáskönnyítő 

robotszerelés. 

 

Az amerikai cég ismertetőjéből az is kiderül, hogy az Ekso Skeleton azoknak nyújthat 

segítséget, akiknek a végtagjaiban csak kis mértékben sorvadtak el az izmok. A forradalmi 

terv egyetlen szépséghibája, hogy a szerkezet legolcsóbb darabja is legalább 31 millió forintba 

kerül. 

 

Érthető, hogy az amerikai egészségpénztárak ódzkodnak a mozgássegítő testváztól, amely 

nem is tekinthető újdonságnak. A japán Tsukuba egyetemen jelenleg is fejlesztik az 

elektronikát, bionikát és robottechnikát együttesen alkalmazó, elemes sci-fi-öltönyt, a HAL-t, 

amely sokkal olcsóbb, darabja már 4 millió forintért megvásárolható. 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hét új troli áll forgalomba hétfőn Budapesten 
 

Öt új Solaris-Skoda trolibusz áll forgalomba hétfőn Budapesten. Az új járművek akár 

négy kilométert is meg tudnak tenni behúzott áramszedővel. 

 

Hétfő délután öt szóló és két csuklós új Solaris-Skoda trolibusz áll forgalomba Budapesten 

amelyek belvárosban és Zuglóban fognak közelekdni. Ezzel párhuzamosan kivonják a 

forgalomból a legöregebb trolikat. 

 

 
 
Az új trolik a 72-es, a 76-os és 79-es vonalakon fognak közlekedni hétfőtől 

Forrás: MTI/Marjai János 

 

Ahogy Szeneczey Balázs, főpolgármester helyettes elmondta, a Skoda-Solaris-szal 2014 

végén írták alá a szerződést. A Budapesti villamos- és trolibusz-járműfejlesztés elnevezésű, 

európai uniós támogatásból megvalósuló 18 milliárd forintos projekt keretében 108 új 

trolibuszt vásárol a főváros. 

 

Ebből most 36 járművet vettek nettó négymilliárd forintért. 

A többi trolibusz akkor érkezhet, ha a szükséges forrás rendelkezésre áll majd. 

 

Az új trolik akár négy kilométert is meg tudnak tenni behúzott áramszedővel, így szükség 

esetén módosítható a járathálózat. A hét új trolibusz hétfőn a 72-es, a 76-os és a 79-es vonalon 

fog közlekedni. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.origo.hu/auto/20150828-uj-trolibuszok-budapesten.html


Ombudsman: terápia nélkül marad sok autista gyermek 
 

Nem kapja meg a szükséges terápiát az autizmussal és különféle nevelési problémákkal 

küzdő diákok jó része. Kevés a szakember, emellett az iskolák és óvodák egy része nincs 

felkészülve a különleges bánásmódot igénylő gyerekek szakszerű ellátására. A 

szakvéleményekkel is baj van, mert gyakran sablonosak és pontatlanok – derül ki az 

alapjogi biztos vizsgálatának eredményeiből. Székely László a hiányosságok pótlását 

kérte a Kliktől és az emberi erőforrások miniszterétől – írja a Magyar Nemzet 

 

Az ombudsmanhoz több panasz érkezett arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek nem 

kapják meg a szükséges terápiát, emiatt nem fejlődnek úgy, ahogy kellene. A probléma főleg 

az autizmussal küzdő gyermekeket érinti. Székely László szerint a logopédiai, valamint az 

óvodai és iskolai pszichológiai ellátás területén feltárt szakemberhiány súlyos problémákat 

okoz – olvasható a lapban. 

 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának vezetősége szerint a tanítók és a tanárok 

képzésében nem jelenik meg erőteljesen az autizmussal élő tanulók integrációjával 

kapcsolatos ismeretanyag, a fenntartók pedig gyakran nem fektetnek kellő hangsúlyt arra, 

hogy szakirányú végzettségű gyógypedagógust alkalmazzanak, illetve nem adnak megfelelő 

támogatást dolgozóik továbbképzéséhez. 

 

Az Autisták Országos Szövetsége személyi és tárgyi feltételek hiányosságáról számolt be a 

biztosnak. Emellett az AOSZ és az Egyenlő Bánásmód Hatóság is azt tapasztalta, hogy a 

gyermekek gyakran azért nem jutnak hozzá a megfelelő terápiás neveléshez, mert az 

állapotukat felmérő szakértői bizottságok sablonos, pontatlan, hiányos szakvéleményeket 

állítanak ki, és ezek alapján nehéz meghatározni a megfelelő terápiát. 

 

Székely László szerint szintén probléma, hogy maguk a szakértői eljárások is rendkívül 

hosszúak: ha a jogszabályoknak megfelelően folytatják le őket, általában minimum két 

hónapig tartanak, ez pedig komolyan hátráltathatja, hogy a fejlesztésre szoruló gyermek 

mielőbb az állapotának megfelelő különleges bánásmódot kapjon. 

 

Ha pedig végre eljut odáig a folyamat, hogy a gyermek hozzájut a speciális fejlesztéshez, azt 

sokszor más tanítási órák terhére szervezik meg neki, így még jobban lemarad a tanulásban, 

mivel utólag kell bepótolnia azt a tananyagot, amit logopédia vagy más egyéni foglalkozás 

miatt kihagyott. 

 

Az ombudsman megkereste a köznevelési államtitkárságot is, ahonnan azt ígérték: 

főosztályvezetői szintű egyeztetést kezdeményeznek a Klikkel a szakemberhiány mértékének 

feltérképezésére és enyhítésére, a gyógypedagógusok képzésének hiányosságai ügyében pedig 

a felsőoktatási államtitkársággal fognak tárgyalni a keretszámok esetleges emeléséről. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

Már lehet pályázni a notebookokra 
 

A Digitális Magyarország Program keretében megnyílt az a pályázat, amelyben közel 

ötezer notebookhoz és ezer táblagéphez juthatnak a Nyíregyházán és a járásában élők - 



jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infokommunikációért felelős 

helyettes államtitkára a nyírségi városban kialakított programiroda hétfői átadásán. 

 

Mindenkinek gyors internetet! 

Solymár Károly Balázs elmondta, 2016 első félévének végére nem lesz a városban olyan 

háztartás, amely nem lesz képes hozzáférni a 30 megabites, szupergyors internethez. 

Hozzátette, hogy az eszközök szétosztásához időzítve 2016 tavaszán a digitális készségeket 

átadó képzések is elkezdődnek. 

 

A beruházás keretében a Nyíregyházi Főiskola világszínvonalú, 10 gigabites hálózati 

kapcsolatot és száz százalékos wifi-lefedettséget kap, emellett 2016 végéig olyan informatikai 

fejlesztések valósulnak meg Nyíregyházán, amelyek az itt élők biztonságát és információhoz 

való jutását támogatják - közölte a helyettes államtitkár. 

 

A mindennapokban segít 

Emlékeztetett, a kormány és a Magyar Telekom 2014 februárjában írt alá partnerségi 

megállapodást, amelyben a Digitális Magyarország létrehozását vállalták. A megállapodás 

elsősorban azokat az embereket segíti, akik önerejükből nem boldogulnak és akiket leginkább 

veszélyeztet a leszakadás, ők európai uniós és hazai forrásokból juthatnak informatikai 

eszközökhöz és ehhez kapcsolódó ismeretekhez - foglalta össze Solymár Károly Balázs. 

Hangsúlyozta, a Digitális Magyarország Program az emberek mindennapjait kívánja jobbá 

tenni, többek között elérhetővé teszi a szupergyors internetet, segíti az ügyintézést, a 

kapcsolatok ápolását, illetve digitális kompetenciákat is ad. 

 

A fejlesztésben Nyíregyháza és járása "kiemelt szövetséges", az itt élők vállalták, hogy 

segítséget nyújtanak a kormányzatnak a program bevezetésében és kipróbálásában, mely célra 

a kabinet összesen 1,7 milliárd forintnyi forrást biztosított - emelte ki az NFM helyettes 

államtitkára. 

 

Bárkinek könnyen elérhető a pályázat 

Kovács Ferenc, a nyírségi nagyváros Fidesz-KDNP-s polgármestere azt mondta, a 

belvárosban megnyitott programiroda átadásával egy időben indul el a mintaprojekt lakossági 

pályázata is. Nagy érdeklődésre számítunk, a cél az, hogy 2016 első félévében megvalósuljon 

a hálózatfejlesztés és az informatikai eszközök átadása - tette hozzá. 

 

 

Szavai szerint a bárki számára könnyen elérhető pályázat azokat preferálja, akiknek 

lehetetlen, vagy túl nagy teher lenne a laptop vagy notebook megvásárlása, ezért elsősorban a 

nagycsaládosokat, a gyerekeit egyedül nevelő szülőket, a 45 év feletti munkavállalókat, a 

megváltozott munkaképességgel vagy fogyatékkal élőket, az aktív időseket, valamint a 

nyilvántartott álláskeresőket, közfoglalkoztatási programban résztvevőket támogatnák. 

A feltételek 

A kiírás szerint az eszközöket azok a 2015. szeptember 1-je óta változatlan, bejelentett 

állandó vagy tartózkodási lakhellyel rendelkező természetes személyek igényelhetik, akik 

Nyíregyházán, Napkoron, Apagyon, Sényőn, Nyírpazonyban, Szabolcson, Kálmánházán, 

Nyírteleken, Timáron, Kótajban, Nyírturán, Tiszanagyfaluban, Nagycserkeszen, Rakamazon, 

vagy Újfehértón élnek, háztartásuk egy főre jutó jövedelme pedig nem haladja meg a nettó 98 

ezer forintot. A háztartásban egyedül élők esetében ez az összeghatár nettó 140 ezer forint. 

A pályázat nyertesei digitális kompetencia-felmérésen vesznek részt; akik nem érik el a 

megfelelő szintet, azok kötelezően képzési programban vesznek részt. A nyertes pályázóknak 



emellett - a képzés megkezdését megelőzően - internet-előfizetést kell kötniük valamelyik 

szolgáltatóval, az eszközök használatához pedig három évig internet-hozzáférést kell 

biztosítaniuk. A notebookok és a táblagépek az állam tulajdonában maradnak, az eszközöket a 

nyertes pályázók határozatlan ideig használhatják. 

 
forrás: tozsdeforum.hu 

 

 

Véget ért az Aktívan a munkáért! elnevezésű pályázat 
 

A Türr István Képző és Kutató Intézet egyik legfőbb küldetése a társadalmi felzárkózás 

elősegítése, valamint a mélyszegénység megszüntetése. Ennek érdekében indította útjára 

2012-ben az „Aktívan a munkáért!” projektet, amely a leghátrányosabb helyzetű 

csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzéseket és egyéb 

támogató szolgáltatásokat nyújtott országszerte. 

 

A program különböző képzéseit 14 900 fő végezte el sikeresen, amelyek az Új Széchenyi 

Terv keretén belül, Európai Uniós társfinanszírozással és a Szociális Alap támogatásával 

valósultak meg. Zala megye területén összesen 99 toborzó rendezvény keretében 1665 

jelentkező kompetenciáinak felmérésére került sor. A résztvevők közül 909 fő vett részt 

kompetenciafejlesztő képzésben. A képzés leginkább a foglalkoztathatóság szempontjából 

alapkövetelménynek számító ismereteket biztosított a résztvevők számára (pl. kommunikációs 

készség növelése, önéletrajz írása valamint a munka világában való eligazodást segítő 

képességjegyek fejlesztése). 

 

A képzésben résztvevők egy része ezt követően a helyi vállalkozói igények felmérése alapján 

különböző szakmákat betanító képzéseken vehetett részt, mint pl.: motorfűrész-kezelő, 

tisztítás-technológiai szakmunkás, betanított parkgondozó, betanított gyógynövénygyűjtő és -

termesztő, betanított varrómunkás, betanított zöldségtermesztő, bio- és zöldhulladék 

hasznosítás, komposztálás, energetikai ültetvénygondozó, gipszkarton szerelő stb. A projekt 

így nem csak szakmát adott a képzésben résztvevőknek, hanem lakóhelyükhöz közel valós 

gyakorlati lehetőséget is biztosított. A program utolsó évében 5-8. osztályos képzések is 

indultak azok számára, akik valamilyen oknál fogva a képzés indulásáig nem tudták befejezni 

az általános iskolát, és az aluliskolázottság nehezítette számukra az elhelyezkedést. A 

képzéseken országosan 17 846 fő vett részt, amelyből 14 900-an sikeres vizsgát tettek. Az 

„Aktívan a munkáért!” program ezáltal eredményesen járult hozzá az iskoláztatási színvonal 

emelkedéséhez, valamint közel 15 ezer ember számára adott esélyt arra, hogy ismét 

elhelyezkedjen a munka világában. 

 

Türr István Képző és Kutató Intézet Az Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

(EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézeteként a társadalmi felzárkózás 

előmozdításában, a mélyszegénység megszüntetésében és az esélyteremtésben európai uniós, 

valamint hazai finanszírozású projektjeinek keretében főként a hátrányos helyzetűeket, 

álláskeresőket, alacsony iskolai végzettségűeket, mélyszegénységben élőket és a megváltozott 

munkaképességűeket segíti. További információ: www.tkki.hu 

 
forrás: kanizsaujsag.hu 

 

 

 



Az MRSz pályázata akadálymentesítési programra 
 

2013. év végén hirdette meg először a Magyar Református Szeretetszolgálat a 

gyülekezetek akadálymentesítését célzó programját. A kezdeményezést a Svájci 

Protestáns Egyházak Segélyszervezete (HEKS) támogatja. 2014-ben kilenc, majd a 

következő évben újabb öt gyülekezet kezdte el a programot. Október közepén a 14 

gyülekezet képviselői, mintegy 30 fő találkozott Berekfürdőn, hogy az eddig elért 

eredményekről, tapasztalatokról beszélgessenek. 

 

Magyarországon 600.000 fogyatékos ember él, ehhez a számhoz képest arányaiban mégis 

kevés a gyülekezetekbe beépülő fogyatékossággal élő testvérek száma. Mivel valljuk, hogy 

minden ember Isten teremtménye, és egy testnek tagjai vagyunk, mindenkinek vannak lelki 

ajándékai, így fontosnak tartjuk, hogy valóban mindenkinek helye legyen a gyülekezetekben, 

aktív, szolgáló tagokká válhassanak. Ez azonban nem megy anélkül, hogy a gyülekezetek 

nyitottá váljanak, tudásuk gyarapodhasson arról, hogy egy-egy fogyatékosságnak mik a 

jellemzői, hogyan tudnak közeledni testvéreikhez, milyen lehetőségek vannak az integrálásra. 

Ebben a munkában segítik szakértő mentorok a gyülekezeteket érzékenyítő programokon, 

előadásokon, közös beszélgetéseken, cselekvési terv kidolgozásán keresztül. 

 

Mind a már második éve programban levő, mind az idén elindult gyülekezetek lehetőséget 

kaptak arra a berekfürdői másfél napon, hogy bemutassák társaiknak, hogy hogyan haladnak a 

folyamatban, mik a nehézségek, milyen kihívásokkal néznek szembe, milyen áldásokat és 

örömöket tapasztaltak meg az elmúlt időszakban, milyen célokat tűztek ki maguk elé. Dr. 

Fruttus István Levente pszichológus, szupervizor moderálása nyomán szempontokat is kaptak 

a beszámolók elkészítéséhez és a továbbgondoláshoz. Azoknak a gyülekezetek, akik év 

végével befejezik a programot, fontos volt végiggondolniuk, hogy a mentor segítsége nélkül 

hogyan folytatják az elkezdett tevékenységeket, hogyan tartják fenn a folytonosságot. 

A futó és tervben lévő tevékenységek, események sokfélesége kimeríthetetlen: tolerancia nap 

megrendezése, alkotói kör és kiállítások szervezése fogyatékos testvérekkel együtt, 

zarándoklat a gyülekezet minden tagja számára, bibliakör értelmi fogyatékos fiatalok 

számára, filmklubok szervezése a témával kapcsolatban – csak néhány példa a sokféle 

érzékenyítésre, bevonási lehetőségre. 

 

Egymás meghallgatása után a mentorok vezetésével kis csoportokban beszélgettek a 

résztvevők. Első este Bartókné Luthár Barbara, AAK kommunikációs gyógypedagógus tartott 

érzékenyítő programot, amelyen keresztül az egyes fogyatékossági területeket ismerhették 

meg jobban a résztvevők interaktív feladatokon keresztül, melyek alakították 

gondolkodásukat, hozzáállásukat. Másnap délelőtt Pordán Ákos, a Kézenfogva Alapítvány 

ügyvezető igazgatója tartott előadást Azonosulás – Fogyatékosságügy – Jézus címen. Gazda 

István és Rácz Róbert lelkipásztorok szolgálatával a lelki feltöltődésre is alkalom nyílt. 

2015 novemberében a Szeretetszolgálat egy utolsó, harmadik kört hirdet meg a bekapcsolódni 

vágyó gyülekezetek számára. 2016-ban további öt gyülekezet kap lehetőséget arra, hogy 

elinduljon ezen az úton. A pályázat teljes kiírását a jobbadni.hu oldalon találják az 

érdeklődők, továbbá a vad.lilla@jobbadni.hu e-mail címen lehet bővebb felvilágosítást és 

pályázati adatlapot kérni. 

 
forrás: tirek.hu 

 

 

 



Átadták Pécs díjait a Szociális Munka Napja alkalmából 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése évről-évre elismeri azok 

tevékenységét, akik életművükkel vagy munkásságukkal gyarapították Pécs gazdasági, 

tudományos, kulturális és művészeti értékeit, vagy szakterületükön kimagasló 

eredményt értek el. A város életében kimagasló szakmai teljesítményt nyújtó polgárok, 

szervezetek részére érdemeik elismeréseként szakmai kitüntető díjak adományozhatók.  

 

A Szociális Munka Napja alkalmából hétfőn négy szakmai díjat adtak át: a 2014.évi és a 

2015.évi Kalmár Rózsa-díjat és a 2014. és 2015. évi Esztergár Lajos - díjat. 

 

Kalmár Rózsa Díj 

A Kalmár Rózsa Díj 2014. évi díjazottja: Szücs Edit.  

Vannak szakemberek, akik azt a hivatást választották maguknak, hogy rászoruló 

embertársaikon segítsenek. Tehetségükkel és kitartásukkal mások méltóságát, előrehaladását, 

fejlődését szolgálják. A Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének igazgatónője, 

Szücs Edit ezen célok mentén dolgozott több évtizedig, humanitárius tevékenységet végezve.  

Sokat tett az Ifjúsági Vöröskeresztes Mozgalom fejlesztéséért. Az oktatás-nevelés terén 

számos egészségnevelési programot szervezett. A véradások népszerűsítését, az 

elsősegélynyújtás társadalmasítását elhivatottan végezte. Számtalan önkormányzati és civil 

szervezettel, intézménnyel alakított ki együttműködést.  

A Társadalmi Tanácsadó Szolgálat létrehozásával és működtetésével a fogyatékos 

gyermekeket nevelő családoknak és szülőknek nyújtott hasznos segítséget. A 80-as évektől 

drogprevenciós programokat is szervezett. Számos ruha- és adománygyűjtést, táborokat, 

egészségnevelési programokat koordinált.  

A rendszerváltáskor erdélyi menekültek segítésében, a délszláv háború idején a menekültek 

elhelyezésében, gondozásában kiemelkedő aktivitással vett részt.  

A lelkiismeretes, fáradhatatlan, több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, életpályája 

méltó elismeréseként Pécs városa a Kalmár Rózsa-díjat 2014-ben Szücs Editnek 

adományozta. 

A Kalmár Rózsa Díj 2015. évi díjazottja a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány. 

 

Az alapítvány a Pécs, Komló, Mohács és kistérségeik egyik vezető otthoni hospice ellátó 

szolgálata. Az elmúlást számos társadalmi tabu övezi. A hospice mozgalom célja a 

végstádiumú, daganatos betegek és hozzátartozóik lelki és gyakorlati segítségnyújtása mellett 

a halált övező társadalmi tabuk feloldása is. A hospice szemlélet lényege a betegek testi és 

lelki tüneteinek enyhítésére kialakított ellátás, mely a humánus kezelést, az emberi méltóság 

megőrzését tartja elsődlegesnek. Közös érdekünk, hogy életünk végét méltó módon, 

megfelelő támogatás mellett tölthessük el. A hospice önkéntesek jelenléte megakadályozza a 

beteg elmagányosodását, a család elszigetelődését, biztosítja a beteg állandó felügyeletét.  

A Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány jelenleg 33 fős szervezete a fekvő- és járóbeteg-ellátás 

szakorvosaival, háziorvosokkal, ápolási-, gondozói szervezetekkel, további egészségügyi 

intézményekkel együttműködve végzi tevékenységét. Az ellátásban orvosok, szakápolók, 

pszichológusok, gyógytornászok, dietetikusok, szociális munkások, lelkészek és önkéntes 

segítők vesznek részt.  

 

Az Esztergár Lajos-díj 2014. évi díjazottja Koszorús Pál. 

Koszorús Pál a Pécs-Normandia LIONS Club 1992-ben történő megalakulása óta a klub tagja. 

Az évek során kétszer választották meg az elnöki pozícióra, 10 éven keresztül a klub 

kincstárnoka volt, valamint számtalan Lions kitüntetés tulajdonosa. A klub a régióból érkező, 



elsősorban a Pécsett kezelt leukémiás és tumoros megbetegedésű gyerekek szülei számára tart 

fenn ingyenes szülőszállást. Az igények növekedése miatt ma már a gyermekklinika többi 

osztályán kezelt gyermekek szülei is igénybe vehetik a szállást gyermekük gyógykezelésének 

időtartama alatt.  

Mindez egy közösség 20 évi munkája, amelyben Koszorús Pál meghatározó szerepet vállalt a 

szállás mindennapi munkáinak felvállalásával, anyagi támogatásával. Mindezt azokért a 

gyermekekért és szüleikért tette, akik e nélkül a lehetőség nélkül nem tudnák együtt felvenni a 

harcot a betegséggel szemben. A szállást eddig már több, mint 35000 éjszakára vették igénybe 

a szülők.  

Koszorús Pál mindezt a civil szféra keretében tette, példát mutatva arra a hatalmas 

lehetőségre, amellyel a helyi önszerveződő közösségek eredményesen segíthetik a 

rászorultakat. Méltón képviseli a nemzetközi és a hazai LIONS mozgalom jelszavát: 

szolgáljuk, mindazokat, akik segítségre szorulnak. 

 

Önzetlen humanitárius tevékenysége elismeréseként Pécs városa az Esztergár Lajos Díjat 

2014-ben Koszorús Pálnak adományozta.  

Az Esztergár Lajos Díj 2015. évi kitüntetettje a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Pécsi Csoportja:  

 

A hit védelme és a szegények istápolása. Több mint 900 éve ez valamennyi máltai szervezet 

jelmondata a világban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1990-ben alakult. A 

Pécsi Csoport tevékenységének célja, hogy Pécsett és a környék falvaiban segítséget 

nyújtsanak a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő családoknak, beteg embereknek, a 

fogyatékkal élő gyermekeknek. Feladataik között szerepel a nyomortelepeken, elzárt 

területeken élő emberek felemelése és integrálása a társadalomba. Szolgáltatásaik közül 

legjelentősebb a hajléktalan ellátó intézményekben, az utcai gondozószolgálatokban, az idős- 

és napközi otthonokban nyújtott segítség.  

Külön elismerésre méltó, hogy az országban először a Máltai Szeretetszolgálat készíttetett 

szemüveget hajléktalan embereknek, indította útjára a jelzőrendszeres házi gondozást, és 

szervezte meg az európai hírűvé vált Befogadó falu programot. A Tanyagondnoki szolgálat 

István-aknán nyújt segítséget a közszolgáltatások eléréséhez és az alapvető szükségletek 

kielégítéséhez.  

2014-ben a SPAR áruházlánccal közösen tartós élelmiszert gyűjtöttek, melynek 

eredményeként 330 darab 8 kg-os élelmiszer csomagot osztottak ki karácsonykor a rászoruló 

családoknak. Német és magyar adományozóik jóvoltából 600 gyermek számára tették 

örömtelibbé az ünnepeket karácsonyi műsorral és ajándékcsomaggal. 

 
forrás: pecsiujsag.hu 

 

 

A szociális munka napját ünnepelték Kiskunhalason 
 

A megyében dolgozó szociális dolgozókat köszöntötték Halason, a pszichiátriai betegek 

és fogyatékos személyek otthonában. 

 

A szociális munkások napját tizennyolc éve ünneplik hazánkban. A csütörtöki megyei 

ünnepségén „rendkívül nehéznek és pótolhatatlannak” nevezte a szociális munkások munkáját 

Bányai Gábor országgyűlési képviselő, aki a megyei önkormányzat elnökeként alaposan 

megismerhette a megye szociális intézményeiben zajló munkát. 

 



– A segítségre szoruló embertársaink önök nélkül nem tudnának létezni és, Önök azok, akik a 

családból kiszakadók számára nyújtanak vigaszt – fogalmazott Bányai Gábor, aki úgy 

vélekedett, hogy eddig a szociális szférában dolgozók munkája nem volt kellőképpen 

megbecsülve anyagilag, amin folyamatosan változtatni szeretnének a jövőben. 

 

A szociális szakterületenként eltérő feladatokról és a jelenkori kihívásokról is szólt 

köszöntőjében dr. Tóth Mária, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun 

Megyei Kirendeltség igazgatója. Mint elhangzott: az intézményekben – az intézménytípustól 

függetlenül -, egyre több az egészségügyi szakápolást igénylő lakó. – A családból kikerülő 

gyermekek elhelyezéséül szolgáló lakásotthonokban egyre nagyobb kihívást jelent a 

pszichotróp szerhasználat kezelése és az erőszakos cselekmények megelőzése – emelte ki az 

igazgató, aki hozzátette: emiatt egyre nagyobb szerepet kap a mentális gondozás. 

 

Tóth Mária beszélt arról is, hogy az intézményi adottságok földrajzilag eltérőek. – Kecskemét 

térségében a szakképzett munkaerő hiányával szembesülünk. A déli részen és a kisebb 

településeken megbecsülik intézményinket mint létező, stabil munkahelyeket – mondta el az 

igazgató, aki kiemelte az úttörő szerepet betöltő kalocsai szakosított szociális intézményt. 

Közel 900 millió forintból valósult meg bentlakásos intézmény kiváltása, ahol hatvan fő 

számára biztosítanak modern, európai típusú támogatott lakhatást. 

 

A megyei intézményekben folyamatosak a felújítások: pályázati forrásból újult Bácsborsódon 

a szenvedélybetegeket ellátó épület, Tasson bővítették és felújították az egyik épületet és a 

talajvíz elleni szigetelését is elvégezték az ellátottak otthonául szolgáló kastélyban. 

Lajosmizsén, Szabadszálláson, Tompán, Kiskunhalason, Katymáron, Bácsalmáson, 

Nagybaracskán, Kecskeméten is komoly felújításokra, illetve eszközbeszerzésekre fordítottak 

milliókat. 

 

– A napokban kezdődik a halasi pszichiátria külső szigetelése és nyílászáró cseréje, amiket a 

lajosmizsei és a katymári telephelyeken szeretnénk elvégeztetni – sorolta Tóth Mária, aki 

további beruházási tervekről is beszámolt. Bácsborsódon a konyhát újítják fel teljesen, Garán 

a mosodát és az egyik épület tetőszerkezetét, Tasson is a konyhaépületet akarják 

modernizálni. Kecskeméten pedig a Juhar utcai üres négy lakást szeretnék felújíttatni és 

hasznosítani. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató használatában lévő hajósi 

lakásotthonok felújítását is a kirendeltség végzi. – Nagy öröm látni, amikor ellátást 

igénybevevőink birtokba veszik az új épületeket, berendezéseket. Tompán, az egyikük 

kedvesen mondta: „olyan szép a fürdőszoba, hogy a víz is melegebb benne” – osztott meg egy 

történetet Tóth Mária. 

A jövő évi tervekről is beszélt a kirendeltség vezető, aki elmondta, hogy napirenden van az 

intézményi integráció és újabb szociális intézmények átvétele. Mindezek során a Kalocsai 

Szociális Szakellátási Központ és a tassi Fogyatékos Személyek Otthona be fog olvadni 

valamelyik integrált szociális intézményükbe. A telephelyek közül a 220 férőhelyes 

kecskeméti Platán Otthon, valamint a kiskunhalasi Nyúl utcai fogyatékosok otthona kerülhet 

kirendeltség irányítása alá az önkormányzati és többcélú kistérségi fenntartóktól. A Platán 

Otthonnal egyidejűleg fogadják, a Szolnok megyei Tiszaug intézményét, melynek 

Tiszakürtön és Kunszentmártonban vannak telephelyei, összesen 164 férőhellyel. 

 

Főigazgatói dicséretek a legjobbaknak 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője, Bátori Zsolt főigazgató dicséretében 

részesült a Kalocsai Szociális Szakellátási Központ-, valamint a tassi Fogyatékos Személyek 



Otthona dolgozói kollektívája. Főigazgatói dicséretet kapott Gilice Albertné tompai szociális 

gondozó, Petróczi-Kis Györgyi ápoló, aki a Harmónia Integrált Szociális Intézmény 

munkatársa. Dr. Felekyné Mohácsi Mária, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének igazgató-helyettese a főigazgató dicséretet nem 

vehette át személyesen, mert azon a központi ünnepségen vett részt ahol az Emberi 

Erőforrások Minisztere Pro Caritate-díjjal ismerte el munkáját. 

 
forrás: baon.hu 

 

 

 

Normafa - Bemutatták a rehabilitáció első ütemében elkészült fejlesztéseket 
 

Bemutatta a Normafa rehabilitációjának első ütemében elkészült fejlesztéseket Pokorni Zoltán 

(Fidesz-KDNP), a XII. kerület polgármestere hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. 

  

Elmondta: eredeti állapotában állították helyre a hegygerincen végigfutó ösvényt, 

megújították az Anna-réti játszóteret, új utcabútorokat helyeztek el, és találkozási pontokat 

alakítottak ki. 

 

Pokorni Zoltán az Anna-réti játszótér előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a Normafa 

különleges hely, amely Budapest közigazgatási határain belül található, mégis 

természetvédelmi terület. Hozzáfűzte: ez a főváros második leglátogatottabb közparkja, ahová 

egy szép, napsütötte hétvégi napon akár 10-15 ezren is ellátogatnak, és ez gondot is jelent, 

mert a környékre évek óta jellemző a túlhasználat. 

 

A program célja nem csupán a hegygerinc, hanem az egész János-hegy rendbetétele - mondta, 

hozzátéve: nagyon fontos, hogy csökkentsék a túlhasználatot, elérjék, hogy a kilátogatók ne 

csak a gerincet, hanem az egész hegyet birtokba vegyék. 

 

Pokorni Zoltán kiemelte: az önkormányzat a fejlesztések élővilágra gyakorolt hatását feltáró 

Natura 2000-es hatásvizsgálatot készíttetett a mintegy 360 hektáros területről, és társadalmi 

egyeztetés keretében több száz civil szervezettel, sportszervezettel, természetvédelmi 

szervezettel vette fel a kapcsolatot. 

 

Emlékeztetett rá: idén májusban népszavazáson dönthettek a kerületiek a programról, a 

referendumra szavai szerint "kiemelkedően sokan jöttek el", és többségük, 80 százalékuk 

támogatta a tervet. 

 

A kerület vezetője kitért arra is, hogy tart a fogaskerekű vasút felújításának és 

meghosszabbításának tervezése. Az önkormányzat célja, hogy minél többen jöjjenek föl a 

Normafára közösségi közlekedéssel vagy akár gyalog, de ne autóval. 

 

Az Anna-réti játszótérrel kapcsolatban jelezte, hogy integrált játszóteret hoztak létre, ahol 

mozgássérült gyerekek is játszhatnak. 

 

Váczi János alpolgármester részletezte: a szülők javaslatait is figyelembe véve tizennyolc új 

játszóeszköz került a játszótérre, amely ütéscsillapító burkolatot is kapott. Harminc háttámlás, 

tíz támla nélküli padot, öt új találkozási pontot alakítottak ki. 

 



Tájékoztatása szerint a két és fél kilométer hosszú ösvény felújítása, a játszótér áthelyezése, 

az új játszóeszközök, utcabútorok, illemhelyek, táblák elhelyezése és a kerékpáros-sífutó út 

előkészítése 315 millió forintba került, ezzel az önkormányzat "a büdzsén belül" tudott 

maradni. 

 
forrás: inforadio.hu 

 

 

 

 

Saját magát bírságolta meg egy rendőr 

A büntetés többszörösét fizette ki 
 

Szabálytalanul parkolta le szolgálati autóját egy vezető beosztású amerikai rendőr. 

Amikor rájött a tévedésre, nem sumákolt. Legalábbis ezt állítja 

 

Ha egy rendőrautó mozgássérült helyen parkol, az ember két dologra gondolhat: vagy sürgős 

szolgálati teendők miatt kényszerült ott megállni a zsaru, vagy irtó nagy surmó, aki 

szembeköpi azt, amit képviselnie kellene. 

 

Amikor egy milwaukee-i (USA, Wisconsin) seriff november 11-én megérkezett a helyi 

Veteránok napi ünnepségre, kipattant szolgálati autójából, és utasította beosztottját, hogy 

parkolja azt le szabályosan. 

 

Amikor a megemlékezés után keresni kezdte autóját, meglepődve látta, hogy az még mindig 

ott áll, ahol ő ledobta, egy mozgássérült helyen. Erre nem teketóriázott: megbírságolta saját 

kocsiját, majd miután kifizette a 35 dolláros büntetést, további 200 dollárt átutalt egy 

mozgássérülteket támogató szervezetnek. Mind mondta: a belvárosban ekkora lett volna a 

büntetés összege, és inkább kerüljön célzottan jó kezekbe a pénz, mint a szövetségi 

kincstárba. 

 

Ezzel egy időben a seriff vizsgálatot rendelt el, hogy kiderítse: miért nem teljesítették a 

parancsát. 

 

Rossz nyelvek szerint egyébként azért, mert azt soha nem adta ki: egy, az ünnepségen 

készített felvételen jól látszik, hogy a megdöbbenés vagy felháborodás legkisebb jele nélkül 

pattant be a kocsi utasülésére, és a bírságolásra csak azt követően került sor, hogy a 

megemlékezésen részt vevő veteránok élesen kritizálták viselkedését. 

 
forrás: vezess.hu 

 

 

 

Anyaszállóért báloztak  

 
Igazi countryhangulatot varázsoltak a tornacsarnokba a Rolling Country Kerekesszékes 

Tánccsoport tagjai, akik jótékonysági mulatságon vettek részt a Magyar Imre Kórház 

gyermekosztályán található anyaszálló fejlesztésért. 

 



 – Az anyaszálló egy olyan létesítmény, melyet a gyermekosztályon tartózkodó kis betegek 

szülei vehetnek igénybe. Itt van lehetőségük a szülőknek tisztálkodásra, magukkal hozott 

értéktárgyak zárt szekrényben való tárolására és pihenésre. Jelenleg tíz–tizenöt anyukát vagy 

apukát képes elszállásolni az ajkai intézmény, de ez egy harminchárom ágyas osztályon még 

nem elegendő – tájékoztatta a Naplót Pollák Éva, a Magyar Imre Kórház gyermekgyógyásza. 

Ajkán régóta működik anyaszálló, ám a kórház felújítása előtt egy egy kórtermet alakítottak át 

a szülőknek. 

 A rekonstrukciós munkálatok következtében vált lehetővé, hogy egy szárnyat, egy külön 

folyosórészt kaphasson a gyermekosztály az említett célra. Szobák tehát már rendelkezésre 

állnak, ám kettő helyiség kivételével a berendezésük még hiányzik. Nincsenek bútorok és 

televízió, melyek mind a szülők megfelelő körülményeit biztosítanák. A Rolling Country 

Kerekesszékes Tánccsoport produkciója  

 

A gyerekek többnapos benntartózkodása alatt növeli a biztonságérzetet, ha az édesanya jelen 

van. Viszont fontos a szülők komfortérzetének fenntartása is. Az anyaszálló egy humánus 

módszer, mely lehetőséget nyújt, hogy a szülő a nap minden percében a gyermeke közelében 

maradhasson. Ha a kis beteg elalszik, akkor az anya vagy az apa át tud menni az ugyanazon a 

szinten lévő szállóra pihenni. Ha a gyermek éjszaka felébred, sír, akkor a nővérek szólnak a 

szülőnek. Az anyaszálló kialakításával megszűnt a kórtermekben a zsúfoltság, ami nemcsak 

egészségtelen volt a gyerekek szempontjából, de az orvosok és a nővérek munkáját is 

nehezítette – részletezte a doktornő. Hat szobából eddig kettőt sikerült tehát berendezni, de a 

többit is szeretnék otthonossá varázsolni, ezért különösen örültek a jótékonysági felajánlásnak 

a gyermekosztály dolgozói. 

 

 A bált a nemes célért a Mozgássérültek Aktív Egyesülete szervezte, ahol kilenc fellépő 

produkcióját láthatta a közönség – tudta meg a Napló Mesterházy Zsolttól az egyesület 

alelnökétől, aki kiemelte, hogy a nagyobb multinacionális cégek nem mozdultak meg a jó 

ügyért, helyettük inkább a magyar tulajdonú kis és középvállalkozások, valamint a 

magánszemélyek adakoztak a kórház javára. A befolyt összeget néhány hét múlva, egy 

ünnepségen adják át az egyesület tagjai a gyermekosztálynak. 

 
forrás: veol.hu 

 

 

Több bért kell kapnom, ha 4 helyett 6 órában fogok dolgozni a cégnél? 
 

2014 augusztusában, akkor még rehabilitációs ellátottként nagy örömömre négyórás 

állást találtam. 2015 októberében kaptam meg a június komplex minősítés eredményét, 

70 százalékkal rokkantsági ellátást kapok december 1-től. Munkáltatómnál 

bejelentettem, hogy hat órát szeretnék vállalni december 1-től. Annyi volna a kérésem, 

hogy az eddigi 4 órás munkabérem a 6 órásra váltás után változik-e, s ha igen, akkor 

"hivatalból"-e, vagy kérnem kell. 

 

Amennyiben napi 6 órát dolgozik napi 4 óra helyett, akkor több bért kell kapnia. Azt azonban 

tudnia szükséges, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI.tv. 7.§-a szerint a rehabilitációs ellátást 

szüneteltetni kell, amennyiben az érintett személy heti 20 órát meghaladó kereső 

tevékenységet végez. 6 óra munkavégzés esetén így nem lesz már jogosult az ellátásra. 

Munkabér korlátja nincsen az ellátásnak, de munkaidőbeli korlátja van. 
forrás: hrportal.hu 



"Rühes tajparaszt" -üzenik a rokkant helyre parkolónak Budán 
 

Újabb hazai tétellel bővült a nagy autós üzenőcetlis gyűjteményünk. Most egy 

mozgáskorlátozott helyre szabálytalanul álló vezető kapta meg a magáét. 

 

A képeket a 444.hu oldalán találtuk, egy olvasójuk küldte be a nem mindennapi üzenetet. A 

mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyet elvileg jogosulatlanul elfoglaló autós a szélvédőkre 

ragasztott, több A4-es lapra írt üzenetet kapott, és nem az udvarias fajtából. 

 

 
 

 
 

 



A közelmúltban hasonló feliratokat, cetliket szedtünk össze, ez is egy nagy műgonddal 

kivitelezett darab, de abban az összesítésben akadnak még kreatívabb alkotások.  

 

 
 

Érdekes a közvélemény reakciója az ilyen akciókkal kapcsolatban. Van, aki szerint már egy 

ilyen cetli is turbóradikális, agresszív megnyilvánulás és önbíráskodás, mások szerint ennyi a 

legkevesebb. 

 

Szavazás: 

 

Túl erős reakció, vagy ennyi a minimum, mi a véleményed? 

 Ezt így kell, ebből érteni fog 

46% 

 Felesleges önbíráskodás 

11% 

 Én még tovább mennék, egy leeresztett gumi belefér! 

42% 

Korábbi szavazások 

 
forrás: vezess.hu 

 

 

 

Trexler Erik - A Süss fel nap! döntőse 
 

Erik előadásokat tart a mozgássérültek mindennapjairól, azért, hogy az emberek 

elfogadják a mozgásukban korlátozott társaikat. 

 

http://www.vezess.hu/vezetunk/uzenet-a-szelvedon-magyarok-parkolas/64713/
http://www.vezess.hu/szavazas/


Erik nem mindennapi előadásokat tart a mozgássérültek mindennapjairól, annak érdekében, 

hogy az emberek elfogadják a mozgásukban korlátozott társaikat. A 17 éves 

mozgáskorlátozott fiú hisz abban, hogy meg kell tanítani az embereknek, hogyan tudnak 

segíteni mozgáskorlátozott társaiknak a mindennapokban, hiszen nem azért nem segítenek, 

mert nem akarnak, hanem azért, mert sokan nem mernek, vagy nem tudják, hogyan. 

 
forrás: tv2.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Tanácsadó 
 

Jelige: "TAN" 

Feladatok:  

 

Munkáltatói kapcsolattartói feladatok:  

 

• Munkahelyfeltárás, foglalkoztatás szervezése  

• Munkáltatók érzékenyítésének megszervezése és részvétel a tréningen  

• A megfelelő szervezetekkel kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás  

• Saját ügyfelek – munkáltatók és munkavállalók - adatainak és igényeinek adatbázisban való 

rögzítése;  

• Részvétel szerződések, megállapodások előkészítésében, szakmai tartalmának 

kialakításában  

 

Mentori feladatok:  

 

• Célcsoport számára egyéni fejlesztési és foglalkoztatási terv alapján havi egyéni tanácsadás 

nyújtása és megfelelő dokumentálása, min. havi 1 alkalommal egyéni esetkezelés  

• Foglalkoztatás előkészítése, munkakörök kialakítása, célcsoport betanításának 

megszervezése, nyomon követése  

• Munkarend szervezése és felügyelte, munkavégzés felügyelete  

• A célcsoport foglalkoztatása során a foglalkoztatási tevékenység betanítása, felügyelete, 

kísérése  

• A célcsoport nyílt munkaerőpiacra való kiközvetítése során a munkáltatóknál történő 

konkrét feladatok betanítása, a fogyatékos személyek számára a munkakörnyezetbe való 

beilleszkedés elősegítése  

• Munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás, elégedettség ellenőrzése, konfliktusok, 

krízisek mediálása, kezelése  

• Célcsoport tagok utókövetése, mentorálása  

• Nyílt munkaerő piaci divízióvezetővel való kapcsolattartás, esetfelelősnek problémák jelzése  

 

Elvárások:  

 

• Szociális területen szerzett felsőfokú végzettség, vagy gyógypedagógiai végzettség,  

• Fogyatékos emberekkel kapcsolatos szakmai tapasztalat min. 2 év  

• Kiváló kommunikációs és kapcsolattartó képesség  

• Jó konfliktuskezelő készség,  

• Segítő kapcsolatokban szerzett tapasztalat  

• munkaerő-piaci szolgáltatás területén szerzett tapasztalat előnyt jelent  

 

Amit kínálunk:  



 

• Tapasztalatszerzési lehetőség,  

• Kihívás, és lendületes munkavégzés,  

• Fiatal és motivált csapat, jó munkalégkör  

 

Pozíció területe(i):  

 

Szociális munka, egyéni esetkezelés  

Felnőttképzés, oktatás  

 

Munkavégzés helye:  

 

Budapest, Lónyay utca 19., illetve a foglalkoztatás helyszíne  

 

Munkavégzés jellege:  

 

Teljes munkaidő, napi 8 óra, 9-17-ig, de rugalmas időbeosztás is egyeztethető a foglalkoztatás 

kísérésének megfelelően, egy éves határozott idejű szerződés keretében. Munkába állás a 

lehető leghamarabb lehetséges.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "TAN" 

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 december 16. 

 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 
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Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

