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„NE VELÜNK FIZETTESSÉK MEG MÁSOK HIBÁIT!” – FOGYATÉKOS 

EMBEREK SZERVEZETEI TILTAKOZNAK EURÓPA-SZERTE 
 

Fogyatékos emberek tömegei tiltakoztak az elmúlt hetekben az őket érintő 

megszorítások ellen Európa több országában – a magyar média egyik tüntetésről sem 

számolt be. A kontinensen végigsöprő megszorítások a fogyatékos embereket érintették 

talán a legkomolyabban 

 

 
 

10.000 ember vonult fel Athénban a legnagyobb görög fogyatékosügyi szervezet tiltakozó 

gyűlésén 

 

Szeptember végén fogyatékos aktivisták Dublinban, az ír parlamentnél tartottak 72 órás 

tiltakozást, követelve az ír kormánytól a megszorítások befejezését, és a fogyatékos emberek 

és családjaik terheinek enyhítését, támogatásuk erősítését. Komoly okuk volt erre: az ír 

kormányok az elmúlt években nemcsak befagyasztották a segélyek és nyugdíjak indexálását, 

de ráadásul 2008 óta a 15-23%-kal csökkentették a szociális szolgáltatások támogatását: a 

megroggyant szociális szektorban nőttek a várólisták és nőtt az szegénységi küszöb alá 

csúszott fogyatékos emberek száma is. Eközben egészségügyi szolgáltatásokat privatizáltak, 



civil tiltakozások ellenére. Fogyatékos aktivisták (köztük súlyosan fogyatékos emberek) 2 éve 

egyszer már élőlánccal zárták körbe az ír parlament épületét, akkor sikerrel akadályozták meg 

a bent folyó költségvetési törvényről szóló (tőlük pénzt elvonó) szavazást. 

 

Októberben Brüsszelben tizenöt EU-s ország fogyatékos aktivistái (mozgássérült, látássérült, 

értelmi fogyatékos emberek), mintegy félezres tömeg vonult fel az Európai Parlamentnél. 

Követelték, hogy az EU komolyan lépjen fel, és a piaci preferenciák helyett a társadalmi 

kérdésekkel törődjön, ne hagyja leszakadni európai fogyatékos emberek millióit – petíciójukat 

átadták az Európai Bizottság illetékes hivatalnokának. 

 

Múlt héten Athénban tízezer fogyatékos ember és szimpatizáns vonult fel a megszorítások 

ellen tiltakozva a legnagyobb görög fogyatékosügyi civil szervezet vezetésével. A görög 

társadalmat drámai mélységekbe taszító megszorítások a fogyatékos emberek tömegeit tolták 

a szegénységi küszöb alá: a már a válság előtt sem túl erős görög szociális és egészségügyi 

rendszer szinte összeomlott. A segélyek és nyugdíjak 20-40%-kal csökkentek 2014-re, azóta 

pedig további megszorítások történtek. Az érintett fogyatékos emberek tömegei szinte minden 

szociális támogatást elvesztettek, támogató szolgáltatások sora zárt be – jelentések szerint az 

éhezés sem ritka, fogyatékos emberek és volt pszichiátriai ellátottak váltak hajléktalanná. 

 

 
 

Ír tüntető: Jogokat kérünk és nem adományt 

 

 

A jóléti Svédországban is aggasztó dolgok történnek: néhány hete a svéd gazdasági miniszter 

Magdalena Andersson bejelentette, hogy ha a menekülthullám miatt több kiadást kell 

elviselnie a svéd költségvetésnek, akkor azt a társadalombiztosítástól fogják elvenni és 

átcsoportosítani: példaként a fogyatékos embereknek is nyújtott házi segítségnyújtást említette 

mint potenciális megszorítási területet. A svéd fogyatékosügyi szervezetek nevében 

nyilatkozó aktivista szerint „elképesztő, hogy egy szociáldemokrata kormány egymásnak 

fordítja a legkiszolgáltatottabb csoportokat.” Eközben Svédország 2006 óta 140 milliárd svéd 



koronának megfelelő (ez hatalmas összeg még ott is) adókedvezményt adott 

nagyvállalatoknak. Mindezt úgy, hogy a svéd fogyatékosügyi ellátás sokat irigyelt modellje, a 

százezreknek elérhető otthoni segítségnyújtás (személyi asszisztencia) jogosultságát 

komolyan szűkítették egy 2012-ben. 

 

Eközben az ENSZ illetékes bizottsága vizsgálatot indított az Egyesült Királyság ellen, mert a 

megszorítások politikája a fogyatékos emberek jogainak „súlyos és rendszerszerű 

megsértését” jelenti. A vizsgálat az első, amelyet ilyen témában az ENSZ valaha indított. És 

jó okkal teszik, hiszen a 2010-ben hatalomra jutott konzervatív-liberális Cameron-kormány 

komoly forrásokat vont ki a rokkantsági nyugdíjrendszerből, a fogyatékossági támogatásokat 

drasztikusan csökkentette, és segítő szolgáltatásoktól is pénzt vont el „szükséges reformok” 

cím alatt. Idén szeptemberben például országos felháborodást váltott ki, hogy egy 

négygyermekes, 52 éves kerekesszékes férfit kilakoltattak Londonban (a képsorokon a pár 

hete történt józsefvárosi kilakoltatásokhoz hasonlóan képeket látunk: videó itt) – habár a 

hatóságok által felajánlott cserelakás nem volt akadálymentes, ennek ellenére a kilakoltatás 

megtörtént. 

 

Magyarországon is volt kísérlet utcai tiltakozásra: a Mozgássérültek Egyesületeinek Országos 

Szövetsége 2012-ben a Hősök terén tiltakozott  „A fogyatékos emberek nem csalók!” címmel 

a sokak által kritizált rokkantsági felülvizsgálatok ellen. Idén áprilisban ismét több százan 

vonultak a Parlament elé, a fogyatékos embereket támogató civil szervezetek nevében, az 

elvonások ellen tiltakozva. 

 

 
 

Bolgár tüntetők Brüsszelben: Ne mi fizessünk a ti válságotokért! 

 

 

 



És hogy mindez miért fontos? Az európai példákból lépjünk át saját házunk tájára, bár a 

példák többé-kevésbé minden említett országra is vonatkoznak. 

 

Először is a fogyatékossággal élő emberek (mozgás- vagy látássérült, siket vagy nagyothalló, 

autista vagy értelmi fogyatékos emberek) többsége a társadalom alsó jövedelmi hányadába 

tartozott már a 2008-as gazdasági válság előtt is, a fenti megszorítások tehát egy eleve 

elkeserítő helyzeten rontottak. A fogyatékos emberek foglalkoztatottsági szintje rendkívül 

alacsony (a 2001-ben 8%-uk, 2011-ben 13%-uk volt foglalkoztatott, ami a teljes népességhez 

képest is ijesztően kevés) – és nem csak azért, mert a munkáltatóknak nem kell egy 

fogyatékos munkavállaló, hanem mert egy fogyatékos gyerek vagy fiatal csak kis eséllyel kap 

megfelelő szakképzést vagy oktatást ahhoz, hogy felnőve kenyérkeresővé váljon.  A 

munkajövedelemmel nem rendelkezők pedig minden társadalomban csak a szociális 

rendszerre támaszkodva, szociális juttatások segítségével képesek a szegénységi küszöb 

környékén megélni. 

 

Ha ez nem lenne elég, akkor gondoljunk arra, hogy Magyarországon családok tízezreiben 

kényszerül az egyik szülő állásából kilépni, csak mert fogyatékos gyermekét a szociális és 

oktatási rendszer nem képes még tanköteles korban sem a nem-fogyatékos társaihoz hasonló 

mértékű oktatáshoz, napi ellátáshoz vagy legalább – a svéd példában említett – otthoni 

segítséghez juttatni. (Ugyanez igaz időskorú fogyatékos, vagy fogyatékossá vált emberekre.) 

Az így kényszerből egykeresőssé váló családok megint csak a mélyszegénység szélén 

egyensúlyoznak, amint azt ez a remek rövidfilm is mutatja. Végül: a fogyatékosság jelentős 

pluszköltségekkel is jár. Speciális segédeszközök, akadálymentesített lakás, közlekedési 

pluszköltségek, gyógyszerek mind-mind komoly összegekbe kerülnek – és nem választás 

kérdése, hogy valaki ezekre költ-e, hiszen ezek nélkül mozogni, közlekedni, étkezni, a lakását 

elhagyni vagy egyszerűen életben maradni nem tud. 

 

A megszorítások, a jóléti állam koncepciózus leépítése a legkiszolgáltatottabbakat, a 

munkaerőpiacról amúgy is kiszorított, és komoly akadályokkal küzdő fogyatékos embereket 

érinti talán legjobban. Nem látszik az alagút vége, a fogyatékosügyi szervezetek gyengék, 

érdekvédelmi munkájuk a jövedelmi helyzettel alig foglalkozik, és nem mutatkoznak erős 

társadalmi mozgalmak, amelyek őket is képviselni akarnák a megszorításokkal szemben. 

 
forrás: kettosmerce.blog.hu 

 

 

 

Egészségesebbnek akarják feltüntetni a rokkantakat? 
 

A megváltozott munkaképességűek háromnegyedét a munkaerőpiacon szeretné látni a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2020-ig – mindezt úgy, hogy jövőre nem 

emelkedik a foglalkoztatásukra szánt összeg. A Látótérnek nyilatkozó ügyvéd szerint a 

2012-ben életbe lépett rendelettel szándékosan egészségesebbnek akarják feltüntetni a 

rokkantakat – az érdekvédők pedig úgy látják: megdőlt az a kormányzati 

kommunikációs érv, mely szerint a csalók miatt szigorították a szabályokat. 

 

„Van galukómám, van retinapátiám, van szürkehályogom, van neuropátiám, az a 

végtagjaimnak az idegelhalása.” Tunyoginé Kühl Zsuzsanna 14 éve rokkant. Kezdetben 67 

százalékot állapítottak meg nála. 2012-ben azonban, – az új rokkantsági szabályozás után – 

elvették a rokkantnyugdíját. Most rehabilitációs járadékot kap, de év végén ez is megszűnik. 



„Valószínűleg majd el kell adnunk a házunkat, valami kisebbet kell venni, vagy el kell menni 

dolgozni és a munkahelyről fognak lábbal előre kivinni” – fogalmazott az asszony.  

 

A Látótérnek nyilatkozó ügyvéd szerint a 2012-ben életbe lépett rendelettel szándékosan 

egészségesebbnek akarják feltüntetni a rokkantakat. „Valójában csak egy rendeleti 

matematikai változtatást eszközöltek, tehát ténylegesen nem változott az egészségi állapota 

ezeknek a rokkantaknak semmit, sőt az idő előrehaladtával – az a tapasztalat –, hogy ezeknek 

az embereknek romlik az állapota” – nyilatkozta Kovács Tamás Balázs ügyvéd. 

 

videó: http://hirtv.hu/ahirtvhirei/rehab-1315236 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke a Látótérnek azt 

mondta: megdőlt az kormányzati kommunikációs érv, miszerint a csalók miatt szigorítottak a 

rokkantsági ellátórendszer szabályain. „Szakmai javaslatokat készítettünk parlamentnek, 

kormánynak, annak érdekében, hogy ez a leszakadási folyamat álljon meg. Másrészt az 

ellátások színvonala, amely most maximálva van, és méghozzá a 2011-es minimálbér 

szintjéhez van maximálva, annak is a 80 százalékban, vagy az akkori közfoglalkoztatási bér 

50-70 százalékában van maximálva – tehát még az az időközben bekövetkezett 

értékváltozásokat sem követi – szögezte le Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke.  

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál nem akartak nyilatkozni. Írásban csak 

annyit közöltek, a hatékony kezelési eljárások miatt – az elmúlt két évben – 20 070 fő ellátása 

szűnt meg. Azt sem titkolták, hogy 2020-ig a megváltozott munkaképességűek 

háromnegyedét a munkaerőpiacon szeretnék látni. A rehabilitációs foglalkoztatásra szánt 

összeg viszont nem nő, jövőre 34,3 milliárd forintos támogatást nyújt a költségvetés, 

harmadannyit, mint például 2008-ban. 

 
forrás: hirtv.hu 

 

 

 

Kárász Róbert: példát szeretnénk mutatni 
 

Az esélyegyenlőség mellett kampányol a népszerű műsorvezető. 

 

A megváltozott munkaképességű emberek munkahelyteremtésén dolgozik Kárász Róbert, a 

TV2 MOKKA műsorvezetője és Sztanó Tamás üzletember. A Playboy legújabb jótékonysági 

kampányában a Fogadj Örökbe Egy Macit alapítvány támogatásán keresztül szeretnék 

felhívni a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára. A szervezet jelenleg Magyarország első 

akadálymentesített kulturális központjának megvalósításán dolgozik. 

A Fogadj Örökbe Egy Macit alapítványt 2012-ben alapította Törőcsik Mari és Kárász Róbert, 

azzal a céllal, hogy segítsék a megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedését. 

Jelenleg a korábbi Vörösmarty mozi felújításán dolgozik az alapítvány, ami Magyarország 

első fogyatékosság-barát kulturális központja lesz. A TV2 népszerű műsorvezetője és Sztanó 

Tamás üzletember a Playboy Hero jótékonysági kezdeményezés keretében segíti a szervezet 

munkáját. A kampány december 1-jére szervezett jótékonysági gálaestjén a résztvevők is 

támogathatják az alapítványokat, illetve november 30-ig a közönség is szavazhat a hozzá 

legközelebb álló ügyre a kezdeményezés oldalán. 

http://hirtv.hu/ahirtvhirei/rehab-1315236


 

"A Vörösmarty több lesz mint egy átlagos mozi. Egy olyan akadálymentesített közösségi és 

kulturális tér létrehozásán dolgozunk, ahol legalább 10-15 fogyatékossággal élő embernek 

teremtünk munkalehetőséget" - kezdte Róbert. "A mozi mellett különböző rendezvényeknek, 

koncerteknek adunk majd teret, természetesen kiemelve a fogyatékkal élő művészek 

alkotásait. Szeretnénk példát mutatni a Vörösmartyval, hogy hazánkban is egyre többen 

foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, mivel ez mindannyiunk közös érdeke." 

 

Sztanó Tamás üzletember szerint sokat kell még fejlődnie az országnak a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatottságában. 

 

"Érintettként nap mint nap találkozom azzal a problémával, hogy a legtöbb üzlet, étterem nem 

elérhető mindenki számára, hiszen például kerekesszékkel nem megközelíthető" - kezdte 

Tamás. "Magyarországon is érezhető már a fejlődés a 10-15 évvel ezelőtti állapothoz képest, 

a munkahelyek egyre nyitottabbak, hogy fogyatékossággal élő személyt alkalmazzanak, 

ebben a különböző támogatások is nagy szerepet játszanak. Amerikához vagy az európai 

uniós tagállamokhoz viszonyítva viszont gyerekcipőben járunk sajnos, az alapítványnak és a 

többi civil szervezetnek még sokat kell dolgoznia, hogy valódi esélyegyenlőséget teremtsen a 

munkaerőpiacon." 

 

A szervezet munkáját további adományokkal támogathatják az érdeklődők a Vörösmarty 

jótékonysági árverésén, december 3-án 

 
forrás: stop.hu 

 

 

 

Átadták a megújult rehabilitációs központot Kaposváron 
 

A megváltozott munkaképességűek rehabilitációs szakmai infrastruktúráját fejlesztették 

egy uniós projekt keretében. A kaposvári Petőfi téren megújult a régi SZTK épülete: 

akadálymentesítették, korszerűsítették a fűtést, kicserélték a nyílászárókat. Egy 8 millió 

forintos munkaszimulációs gépet is beszereztek. 

 

 

Kaposváron is megjelent a munkaerőhiány, és a fogyatékkal élőket tartja a kormány a nemzet 

a tartalék erőforrásának, mondta Gelencsér Attila Fideszes országgyűlési képviselő a 

megnyitón. Azt üzenik ezzel, hogy szükség van rájuk, tette hozzá. 

 

– Örömteli, hogy tudunk segíteni embertársainkon, és ezentúl a munkatársaink is kulturált 

környezetben dolgozhatnak, mert ők szembesülnek naponta a nehéz emberi sorsokkal – 

mondta Neszményi Zsolt kormánymegbízott. A kormányhivatalnak még 57 épülete van a 

megyében, közülük négy esetében energetikai beruházások zajlanak, ezeket szeretnének az év 

végéig befejezni.    

 
forrás: sonline.hu 

 

 

 

 



 

Berki elmagyarázta, miért parkolt rokkant helyre Porschéjával 
 

Úgy tűnik, az olvasók mindig kiszúrják Berki Krisztián luxusautóit. A celeb legutóbb azzal 

keltett felháborodást, hogy alvó kislányát a kocsiban hagyta, miközben ő egy bevásárló 

parkban shoppingolt, most pedig egy budapesti szálloda rokkant parkolójában kapták 

lencsevégre Porschéját. A szemtanú szerint Krisztián azzal takarózott, hogy nagyon siet egy 

fontos tárgyalásra és amúgy sem fog sokáig időzni, ehhez képest másfél óráig tartott, amíg 

távozott. 

A néhány hete köldöksérve miatt műtött celeb azonban magyarázatot adott a Borsnak: “A 

londiner javaslatára álltam a rokkant helyre, és mint minden esetben, átadtam neki a 

slusszkulcsot. Ha mozgássérült érkezik, elparkol onnan. Legközelebb nemcsak az 

ajtónállónak adok pénzt, hanem a szélvédőre is teszek egy tízezrest az olvasónak” – válaszolt 

pökhendien Berki. 

 
forrás: 24.hu 

 

 

Pofátlan parkolás a szegedi Napfény Parkban 
 

 
 

Napi tahó címmel kaptuk ez a fotót olvasó-tudósítónktól, de miután lassan vége a hétnek, a 

napit bátran hetire cserélhetjük. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

 

 

 

 

http://sztarlexikon.24.hu/sztar/berki-krisztian-labdarugo/
http://24.hu/szorakozas/2015/09/23/berki-krisztian-parkolo-kocsiban-hagyta-kislanyat/
http://24.hu/szorakozas/2015/11/12/berki-csak-plasztikaztatni-akart-de-kiderult-hogy-az-elete-is-veszelyben-van/
http://borsonline.hu/20151117_rokkantparkoloban_allt_berki_porscheja


Fogyatékos a gyerekem! - Hogyan dolgozzuk fel a traumát? 
 

Fogyatékos ember a családban - Pár- és családterápiás szolgáltatással segít a 

Kézenfogva Alapítvány. 

 

Az Alapítvány a szolgáltatását olyan érdeklődőknek teszi elérhetővé, akik fogyatékos 

családtaggal élnek együtt vagy maguk is fogyatékos személyek, s akik számára ez a 

szolgáltatás piaci alapon, magánrendelés keretében elérhetetlen lenne. A terápia egy nagyon is 

valós, de teljesen elhallgatott problémakörre kínál megoldást: Hogyan változtatja meg egy 

család életét a fogyatékos családtag? Az esetek többségében a fogyatékos személy áll a 

terápiák és fejlesztések középpontjában, de mi történik a többi családtaggal, ők hogyan 

dolgozzák fel ezt a traumát? Milyen egy fogyatékos testvér mellett ép kamasznak lenni? 

Milyen problémái vannak egy állását feladó, csak a gyermekének élő anyának? Miért mennek 

el a férfiak, miért bomlanak fel házasságok? Számos rossz irányba elindult lelki folyamat 

visszafordítható az időben érkező terápiás segítséggel. 

 

 

A terápia elsősorban lelki-, életvezetési problémák megoldására, rendezésére szolgál. Ilyen 

tipikus problémák lehetnek például az életciklusokban való elakadás (a fogyatékossággal való 

szembesülés, diagnózisközlés traumája, óvodai-, iskolai elhelyezés dilemmái), fiatal felnőtt 

fogyatékos családtaggal kapcsolatos problémák, felnőtt fogyatékos családtag életének 

rendezésével kapcsolatos problémák, fogyatékos és ép gyermekek együttnevelésének 

kihívásai. 

 

A probléma rendszerint egy családtaghoz kötődve jelenik meg, azonban a terapeuták mindig a 

családi csoporttal vagy a párral dolgoznak a megoldás érdekében. Azt segítik, hogy a család 

tagjai rálássanak arra, hogyan alakult ki a probléma, ki, hogyan járul hozzá annak 

fennmaradásához, miként formálja át, nehezíti meg az életüket ez a helyzet. A terápia során a 

családtagok együttes erővel azon dolgoznak, hogy felismerjék, hol lehetne változtatni a 

kialakult helyzeten. Többféle módszert is alkalmaznak, pl. beszélgetős módszerek, dramatikus 

játékok, feladatok, esetleg az érzéseket, élményeket felszínre hozó ún. non-verbális technikák. 

Ezeket mindig a kliensek problémájához, igényeihez igazítják. Az Alapítvány szeretné minél 

több fogyatékos embert gondozó családhoz eljuttatni a hírt: nincsenek egyedül a 

problémáikkal, beszéljenek bátran ezekről, hogy közelebb kerüljenek a megoldáshoz. A 

szolgáltatás helyszíne a Kézenfogva Alapítvány székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

Jelentkezni, érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: 20/220-86-87, 

csaladterapia@kezenfogva.hu 

 

videó:  https://youtu.be/_h2s7n1dXWU 

 
forrás: webbeteg.hu 

 

 

A néma Zsoltika már angolul beszél 
 

„Mi nem küldünk el gyereket csak azért, mert nem cigány” – mondja az ország első cigány 

nemzetiségű óvodájának vezetője, Debre Krisztina, aki édesanyjától, a legendás cigány 

tanítónőtől vette át a csepeli Majd Megnövök Óvodát. Ide olyan, nagyon szegény gyerekeket 

vesznek föl, akiket máshol elutasítanak. Az óvoda 1993-as megalapítása óta felnőtt egy 

nemzedék, amely szintén idehordja a gyermekeit, vagy már óvónőként dolgozik itt, az 

iskolások meg visszajárnak. Valamit tudnak az itteniek, mert a rendkívüli lemaradással induló 

https://youtu.be/_h2s7n1dXWU


gyerekek között az országos átlagot messze meghaladja az iskolaérettek aránya. A Hetek 

cikke. 
 

 

 
 

Debre Krisztina 

 

 

„1993-ban az édesanyám, Debre Istvánné Magdi hozta létre ezt az óvodát. Ő tanítónő volt, és 

azt látta, hogy az iskolában azok a gyerekek, akik hátrányos helyzetből jöttek, rendkívül sok 

elmaradással küzdenek. 

Rengeteg gyerek elbukott az iskolaérettségi vizsgálaton, holott nem volt semmilyen mentális 

zavaruk, csak így töltötték fel a kisegítő osztályokat, enyhén súlyos értelmi fogyatékos 

gyerekekkel, akik nem voltak azok, de ott azzá váltak. 

 

Anyukám azért hozta létre ezt az óvodát, mert látta, hogy mennyire hiányoznak az alapok.  

Egy rozzant épületben, a gettó szélén, a Soros Alapítvány támogatásával indultak el” – mesél 

a kezdetekről Debre Krisztina, aki nyolc éve, édesanyja nyugdíjba vonulása után vette át az 

óvoda irányítását. 

"Mi is cigányok vagyunk" 

„Kezdetben anyukám végigment a cigánysoron, és kiabált cigányul, hogy hozzák el az 

emberek a gyerekeiket az óvodába. Ez az a korszak volt, amikor legfeljebb ötévesen adták be 

őket, amikor muszáj volt. Mi is cigányok vagyunk, tősgyökeres csepeli család, mindenki 



ismerte anyámat a telepen. Összeszedte a gyerekeket, veszekedett a szülőkkel – ő végezte az 

úttörő munkát. Azután szájról szájra ment a híre, és hamarosan maguktól hozták a szülők a 

kicsiket. Évek óta várólistánk van, soha nem kellett hirdetni magunkat, pláne, hogy a többi 

óvoda is sokszor küld hozzánk gyerekeket” – teszi hozzá Krisztina. 

A kétnyelvű Majd Megnövök Óvoda a jelenlegi épületet 13 éve kapta meg az 

önkormányzattól, és társadalmi összefogással újították fel. Csepel kertvárosában található egy 

lakótelepen, színpompás kerítéséről és barátságos kertjéről könnyen felismerhető. 
 

 
 

 

Az ország első cigány nemzetiségi óvodájának eredetileg Kovács Zoltán Alapítványi Óvoda 

volt a neve. „Kovács Zoltán az unokaöcsém volt, gyógypedagógus. Együtt nőttünk fel, és 

együtt találtuk ki ezt az óvodát a hátrányos helyzetű cigány kisgyerekeknek. Zoltán 33 évesen, 

fiatal családapaként hunyt el rákban. Mielőtt meghalt, azt kérte, hogy csináljam meg nélküle 

is ezt az óvodát. Ezért a halála másnapján felmondtam az iskolámban, 26 év tanítás után” – 

nyilatkozta több ízben is az alapító Debre Magda, aki unokaöccsével együtt elsőgenerációs 

értelmiséginek számított a vidékről jött, nyolcgyermekes családban. 

 

Magda édesanyja analfabéta volt, édesapja a papoknál uradalmi birtokon dolgozott, és a 

Bibliából tanult meg olvasni, nagyon sok hadifogolytábort megjárva számos nyelvet is 

elsajátított,majd a Csepel Vas- és Fémműveknél helyezkedett el. 

 

Cigány nyelven is ritmusos Weöres Sándor 

 

A másik inspirációt Debre Magda hajdani tanítárnői, Szegedi Lujza és Dános Valérné 

jelentették. Dánosné, az elegáns budai úrinő ugyanis az első pillanattól a védőszárnyai alá 



vette a Pestre felkerült, mezítlábas kislányt. Szeretett tanítványaként Magdi nála tölthette a 

karácsonyi szünetet is. Tízenkét évesen az a két hét a budai várban sorsfordító volt, akkor 

elhatározta, hogy ő is így szeretne élni. „Ugyanazt a hivatást választotta, és ugyanúgy 

hazahordta a legszegényebb, cigány és nem cigány gyerekeket: megmosdatta, megetette, 

ruháztatta őket, és rendszeresen tanult velük. Emlékszem egy ikerpárra is, akiket nem 

engedett eltanácsolni az iskolából. Mindkét fiúból mérnök lett. Anyám mindenhol megkereste 

és pártfogolta a legproblémásabb gyerekeket” – emlékszik vissza Krisztina, aki hálás néhai 

apjának, amiért teljes odaadással segítette édesanyját az óvoda létrehozásában is. 

 

Ma hatvan gyerek jár ide, akiknek az ötöde nem cigány, de egyformán szegény. 

„Az itt dolgozók jelentős része egykori szülő, mi tanítottuk, képeztük ki őket. Nagyon 

büszkék vagyunk rájuk, kiváló szakemberekké váltak, hiszen jobban ismerik a gyerekek 

problémáit, mint bárki” – mondja az óvoda vezetője. Három csoport van a gyerekek fejlettségi 

szintje szerint, mindegyikkel egy-egy egész napos óvónő és egy dajka foglalkozik. Van két 

pedagógus asszisztensük, és jár hozzájuk logopédus és pszichológus is. 

 

Jó napot kívánunk! – köszön a hangos és lelkes gyerekkórus, mikor benézünk a 

nagycsoportosok foglalkozására. Majd játszanak tovább: mondókákat mondanak, aztán 

elszavalják nekünk Petőfi Itt van az ősz című versét. Majd következik az „izzik a galagonya 

ruhája”, és meglepő, de cigány nyelven is ugyanolyan ritmusos a vers. Közben jókedvűek, 

hangosak, szaladgálnak, láthatóan nem idomított gyerekek, hanem élvezik a foglalkozást, az 

idegenek előtt való szereplést, nevetnek, és persze titokban kíváncsian méregetnek minket. 

Nem érződik rajtuk szegénység, kirekesztettség, csinos kis egyenruhában feszítenek. „A 

Britannica elit iskola egyenruhái, mi persze turkálóban vesszük őket. A szegénység nagyon 

kreatívvá tett minket, mindent mi csinálunk, csapatmunkában” – súgja oda Krisztina. 

 

A gyerekek saját ruháit, amit hazamenetelkor visszavesznek magukra, az óvoda mossa és 

szárítja meg napközben, adományba kapott gépekkel. Itt sokkal több a gondozási feladat, mint 

egy átlag oviban, 

de nem lehet felróni a szülőknek semmit, hiszen jobbára fűtetlen, nyirkos és zsúfolt, nem túl 

komfortos bérleményekben élnek a családok, ahol a szárítás kivitelezhetetlen. Tavaly volt 

olyan gyerek, aki jó ideig – a telet is beleértve – fóliasátorban lakott, a szülei azt bérelték 

ugyanis lakás gyanánt havi 30 ezerért. 

 

Minden gyerek lakjon jól 

 

„Nekem négy testvérem van, és hárman járunk ebbe az óvodába” – mosolyog ránk egy copfos 

kislány, miközben mutatja a képet, amit falevelekből ragasztott össze a többiekkel, akik 

szintén nagycsaládosok. Kérdésünkre, hogy hány nem cigány gyerek van a csoportban, az 

óvónő kissé elbizonytalanodik. „Hú, ezt nehéz megmondani. Ennél a kisfiúnál például csak az 

egyik szülő cigány, a másiknál mindkét szülő félig az, míg ez a kislány teljesen az, pedig 

egyáltalán nem néz ki cigánynak. Az a fekete hajú lányka viszont nem cigány” – veszi sorba 

az előtte ülő kis asztaltársaságot az óvónő. 

 

Minden gyerek lakjon jól – ezt itt szó szerint betartják, maradék étel nincs. Hétfőnként abból, 

amennyit és amilyen tempóban esznek a gyerekek, látszik, hogy nagyon éhesek. 

 

Itt a négyévesek nem iPadet kapnak karácsonyra – jó, ha két családnál akad egyáltalán 

számítógép. „A munkánk a családgondozásra, a hivatalos ügyeik intézésére is kiterjed. 

Rendszeresen gyűjtünk és osztunk szét ruha-, játék- és élelmiszeradományokat is. 



Karácsonyra csomagokat készítünk nekik, hogy a két hétre, amíg zárva tart az óvoda, legyen 

miből gazdálkodniuk” – teszi hozzá Krisztina. Havonta egyszer családi napot is tartanak, ahol 

közös játékokba vonják be a szülőket, akiknek az életéből a gyerekkor is kimaradt 

 

Az alapítványi óvodában hófehér falak, ajtók, átható tisztaság mindenütt. A kicsik melegben 

vannak, kapnak tiszta ruhát, napi négyszeri étkezést ingyen – ez utóbbit tavaly óta az 

önkormányzat fizeti nekik. Számos különfoglalkozást – gitárórát, angoloktatást, táncórát – 

biztosítanak a gyerekeknek. Térítésmentesen persze, hiszen a nemegyszer analfabéta 

szülőknek jó, ha közmunka jut, havi 50 ezer forint nettó bérért. De ez is több a semminél 

azután a húsz év nihil után, ami a cigányok életében a Csepel Vas- és Fémművek bezárása 

nyomán keletkezett.   

 

„Sokáig a gyereklerakója voltunk Csepelnek. 

 

Minden óvoda a problémás gyerekeit hozzánk küldte, csak közben változott a világ, mert a 

nem cigányok között is egyre több a problémás gyerek. 

 Nagyon sok szegény család van, akiknek hasonló problémáik vannak, amiket nem tud a 

hagyományos óvoda kezelni. Ami eddig hátrányunk volt, az előnyünkre változott, ma már 

sokan tőlünk kérnek tanácsot” – jegyzi meg a vezető. Hozzáteszi: időközben kénytelenek 

voltak egyházi fenntartás alá menni, amit nem bántak meg, mivel a baptista egyház jóvoltából 

két éve anyagilag stabilizálódott a helyzetük. Másrészt rengeteg segítséget kapnak a számos 

magán- és céges adományozótól. 

 

A néma kisfiú angolul beszél 

„Minden évben felveszünk olyan gyermeket, aki esélytelen lenne arra, hogy normál tantervű 

osztályba kerüljön, és azt látjuk, hogy a többiek húzzák magukkal. Zsoltika tavaly úgy került 

hozzánk, hogy autisztikus tüneteket állapítottak meg nála, azon kívül epilepsziás és néma is 

volt” – int Kriszta egy szép arcú kisfiú felé. Nemrég volt vizsgálaton, és már nem találták 

autistának.  Az óvónő, aki fejlesztő pedagógus is, külön foglalkozik vele. 

 

 

Zsoltika zseniálisan beszél angolul, amiben az egyéni kvalitások mellett annak is nagy szerepe 

van, hogy a magyar mellett már egy másik nyelven, cigányul is megtanultak. 

 

Náluk a felvételi kritérium a szegénység és az életkor: 3 éves kortól jön a gyerekek többsége, 

sőt, már 2,5 éves kortól fogadják őket, hiszen csak így dolgozható le az átlag feletti 

lemaradás. „Nálunk a gyerekek valóban játszva tanulnak, ezen felül óriási hangsúlyt teszünk 

az állandó pozitív megerősítésre, a dicséretre. Nagyon egyszerű a módszer, és rendkívül jó 

eredményeket lehet vele elérni. Amikor az iskolákból visszaigazolást kérünk, akkor kiderül, 

hogy ezek a gyerekek osztályelsők, vagy az erős középmezőnyben vannak. Mondhatni 

sikeresen integráljuk őket” – meséli Krisztina, megjegyezve: felszabadultak a gyerekek, 

rengeteg játékot tudnak, és nagy szókincsük van, de a háromnegyedük iskolaéretlen maradna, 

ha nem ide járna. Krisztina a saját fiát is átíratta ide, miután a gyerek korábbi, jó hírű 

óvodájában a 26 fős csoportból 2 gyerek bizonyult iskolaérettnek. 

 

Iskola is kellene az óvoda mellé 

A cigány kollektívának köszönhetően jó kapcsolatuk van a szülőkkel, akik elfogadják tőlük a 

kritikákat. „Létfontosságú, hogy legyenek szabályok, enélkül nem működik egy közösség. A 

szülők aláírnak egy szerződést, és kapnak egy házirendet. Harmadszori szabályszegés után 

elküldjük a gyerekeket. Eddig egyet kellett elküldenünk, de a többi itt van mindennap 8 órára. 



Ez óriási eredmény, mivel régen egy dajkának kellett behoznia a kicsiket reggelenként” – 

büszkélkedik Krisztina 

 

Innen a gyerekek nagyon erős alapokkal kerülnek az iskolákba, ám ennek hatása maximum 

két évig tart, 

hacsak egy tanodát vagy akár egy alsó tagozatos iskolát nem létesítenek az óvoda mellé, hogy 

az alapvető kompetenciákat – írás, olvasás, számolás – életre szólóan elsajátíthassák. A 

hiányzó pályázati forrásokon kívül azonban az egész napos iskolarendszer bevezetése is 

kerékkötője lett a tanodának, az iskolák ugyanis nehezen adják ki diákjaikat a délutáni 

„napköziből”. 

 

„Nagyon erős nálunk a személyes kötődés. Azért járnak vissza hozzánk a gyerekek, mert 

tudják, hogy minket tényleg érdekel a sorsuk. Én gyakran beülök az iskolai nyílt napjukra is” 

– meséli Jóni Tiborné Ilona helyettes vezető óvónő, fejlesztőpedagógus, akinek a középső 

lánya nemsokára visszajön hozzájuk óvónőként. Megjegyzi: az iskolákból valóban nagyon 

pozitív visszajelzéseket kapnak, de az is előfordul, hogy amikor egy tanítónő megtudja, hogy 

a Majd Megnövök Óvodából jön a jó teljesítményű elsős gyerek, onnantól nem dicséri meg 

őt. 

A szeretet és a differenciált foglalkozás a kulcs 
Az óvoda erőssége épp a szeretetteljes légkörben és a differenciált foglalkozásban van. 

Rengeteg magatartászavaros és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerek jár ide, de itt 

megnyugszanak, nem verekszenek, nem is beszélnek csúnyán – méghozzá tudatosan. A 

szülők mesélik, hogy otthon rájuk szólnak ugyanezért a saját gyerekeik. Ilona szerint az 

erősségük egyben a hátrányuk is, mert a gyerekek ugyanezt az odafigyelést nem kapják meg 

az iskolákban – így nehéz szívvel engedik ki őket, ezért lenne jó egy alsó tagozat vagy 

legalább egy tanoda. 

„Ezek az apróságok rendkívüli lemaradásokból indulva jutnak el 6-7 éves korukra az 

iskolaérett állapotig. 

Az idekerülő háromévesek szinte csecsemőkori szinten vannak, az ötévesek pedig egy kétéves 

szintjén, minden téren, ami sokrétű fejlesztést igényel. 

Ennek ellenére a sajátos nevelési igényű gyerekek tőlünk normál iskolába tudnak kerülni. A 

szakértői bizottságban a beszédvizsgáló meg van döbbenve az óvodásainktól, hogy ennyit 

fejlődni szinte lehetetlen. Az a célunk, hogy a gyerekek önbizalma megerősödjön, kialakuljon 

bennük egy tudásvágy, mert a fejlődés útja csakis a tanulás” – magyarázza a gyógypedagógus. 

Hozzáfűzi: ha egy gyerek nem szeret óvodába, iskolába járni, nem érzi magát jól ott, akkor 

nem fogadja be az ingereket, vagy sokkal kevesebbet, mint ott, ahová örömmel megy. 

 

Különbözik-e bármiben egy hasonlóan szegény cigány és nem cigány kisgyerek egymástól? – 

kérdezem Ilonától, mire azt feleli: a cigány gyereknek nem csak a családja szegény, hanem 

örökletes módon az összes rokona, ismerőse is, míg a nem cigány gyerek nem csak a nyomort 

látja maga körül, kevésbé zárt világban él, tehát nincs úgy lemaradva. 

Végszóra betoppan az óvodába a polgármester is. „Bár ez nem önkormányzati óvoda, de 

olyan, mintha saját intézményünk lenne. Nagy segítséget nyújt, sokat tesz hozzá az óvodai 

hálózatunk működéséhez. Én büszke vagyok a saját óvodáinkra, de egy-két intézményünk 

esetében azt tudom mondani, hogy lenne mit tanulniuk ettől a magánintézménytől, úgyhogy 

gratulálok az üzemeltetéshez” – közölte lapunkkal Borbély Lénárd, aki stábjával épp 

végiglátogatta a kerület óvodáit.  

 
forrás: atv.hu 

 



Így kaphatunk segítséget, ha panaszunk van az orvosra, ápolóra 
 

Hogyan érvényesülnek a betegek jogai speciális helyzetekben? Milyen sajátos 

szükségletei vannak például a siket, a nagyothalló vagy a mozgáskorlátozott 

embereknek egy orvosi vizsgálat során? Hogyan segítik az érintetteket jogaik 

érvényesítésében a betegjogi képviselők? Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs Központ ellátja a betegek jogainak hatékony védelmét 

és letéteményese az ellátotti és gyermeki jogok védelmének. Emellett számos civil 

kezdeményezés segíti a fogyatékossággal élőket, a koraszülöttek szüleit, az autizmussal 

élőket is a jogi eljárásokban. 

 

A betegjogi képviselő mindenekelőtt a beteg panaszának megfogalmazásában segít. 

Ezenkívül kezdeményezheti a panasz kivizsgálását, és írásbeli meghatalmazás alapján a beteg 

nevében is panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, továbbá 

segítheti, képviselheti a betegeket a dokumentációk megszerzése, összeállítása, illetve az 

azokkal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltevése körül is - mondta el Novák Krisztina, 

az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) 

főigazgatója a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

Példamutató adomány a GYSEV CARGO Zrt.-től a gyermekotthon részére 
 

Egymillió forinttal segíti a GYSEV CARGO Zrt. soproni Fogyatékos Gyermekek 

Otthonát. Az áruszállító vasútvállalat vezetőinek döntése értelmében a cég idén év végén 

nem ad ajándékot üzleti partnereinek. Az erre szánt összeget a vállalat jótékony célra 

fordítja és a gyermekotthont segítő Tómalom-Híd Alapítványnak utalja át. 
 

 

 

 
 

 



A GYSEV CARGO Zrt., mint a régió egyik meghatározó nagyvállalata, 2011-es megalapítása 

óta felelős, tudatos vállalatként tevékenykedik. Az áruszállító vasúttársaság számára is fontos 

a társadalmi felelősségvállalás. Ezért is döntött úgy a vállalat, hogy idén év végén a 

partnereknek szánt ajándékokra fordított összeget inkább jótékony célra költik. 

 

„A korábbi években is támogattuk már a Fogyatékos Gyermekek Otthonát. Tudjuk, hogy az 

az összeg, amit az intézményt támogató alapítvány számlájára utalunk, eléri célját, hiszen az 

intézményben élő, nehéz sorsú fiatalokon és embertársainkon segítünk” – mondta az átadás 

kapcsán Skála János, a GYSEV CARGO Zrt. vezérigazgatója. 

 

A Fogyatékos Gyermekek Otthona ápolást, gondozást és intézményi ellátást biztosít többek 

között fogyatékos, gyengén látó, vak, hallássérült, mozgáskorlátozott és pszichiátriai 

kezelésre szoruló gyermekek számára. Az intézmény nevében Dr. Baikó Erzsébet vette át az 

egymillió forintos adományt. Az intézményvezető köszönetet mondott a vasútvállalat 

vezetőinek az önzetlen segítségnyújtásért. 
 

forrás: cyberpress.hu 

 

 

 

Diakóniai szolgálatért kapott kitüntetést 
 

Átadták a Kiss Ferenc Díjat, melyet a Magyarországi Református Egyházban végzett 

gyülekezeti diakóniai szolgálatért ítél oda a Zsinat. Idén Baji Lászlóné, Magdi néni a 

kitüntetett. 

 

 
 

Baji Lászlóné a Miskolc-Tetemvári gyülekezet tagja. Jelenleg több időst lelkigondoz, látogat 

a családjában és a körülötte élők között. Az Őszi Napsugár Otthon és a Martin-kertvárosi 

Református Idősek Otthona rendszeres látogatója. Bizonyságot tesz, meghallgat, felvidít, 

megsimogat sok időst, együtt imádkozik velük, értük. Főleg azokhoz jár, akiknek, ahogy 

mondja „nincs senkijük”. Másik szolgálata a fogyatékos otthonokban történő látogatás, 

nagyon szeretik őt a gondozottak Hejőbábán, Sajósenyén. 
 

forrás: tirek.hu 

 

 



Az MVM több mint száz millió forintos adománnyal támogatja a hátrányos 

helyzetű gyermekeket 
 

Közel 800 beteg és hátrányos helyzetű gyermek töltött el együtt egy felejthetetlen napot a 

Millenáris Parkban az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az MVM Partner Zrt. 

közös rendezvényén. Az Élménynapon a gyermekeket segítő alapítványok több mint 100 

millió forint adományban részesültek. 
 

 
 

 

Nyolcadik alkalommal rendezte meg idén az MVM Partner Zrt. az Élménynapot, amelyhez 

2011-ben az MVM Zrt. is csatlakozott. Az esemény célja, hogy egy felejthetetlen élményt 

szerezzen a tartósan beteg, értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott, illetve hátrányos helyzetű, 

de egészséges gyermekeknek. 

 

A rendezvényen a két energetikai társaság tíz gyermekeket segítő alapítványnak nyújtott át 

adományt összesen 102 000 000 forint értékben. 
 

 

Adományban részesült az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, a 

Motivál-Ló Alapítvány, a Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesület, a Gondolkodj 

Egészségesen! Alapítvány, az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, a Bethesda 

Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekkórház, a Semmelweis Egyetem I. és II. számú 

Gyermekgyógyászati Klinika, valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar 

Egyesület. 

 

„Az MVM kiemelt gazdasági szerepe mellett társadalmilag is fontos szereplő, ezért komoly 

figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására. Az Élménynapon mintegy 100 

önkéntes munkavállalónkkal együtt gondoskodtunk arról, hogy a gyerekek és családtagjaik 

egy napra megfeledkezhessenek a problémáikról” – mondta Dr. Bentzik Réka, az MVM Zrt. 

megbízott kommunikációs igazgatója a rendezvényen. 



 
 

 

Bally Attila, az MVM Partner Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a társaság idén már 

nyolcadik alkalommal rendezte meg az Élménynapot, az évek során pedig több száz millió 

forint támogatást nyújtott azoknak az alapítványoknak, amelyek emberfeletti munkát 

végeznek a sérült és hátrányos helyzetű gyermekekért. Hozzátette, a tíz szervezet többek 

között betegellátó eszközök pótlására, speciális orvosi műszerek beszerzésére, épületek 

felújítására, illetve alapvető tevékenységének fenntartására fordítja majd az összeget. 
 

forrás: cyberpress.hu 

 

 

 

 

Barcelonai klinikára viszik a mozgássérült Csabikát 
 

A Lapcom Média Alapítvány Jóakarat hídján, a Kisalföld-advent akció keretén belül 

rászoruló családok karácsonyát szeretnénk szebbé tenni. Közülük egy a soproni Czupy 

család: mozgássérült kisfiuk, a hatéves Csabika barcelonai műtétjét támogatjuk. 
 

– Minden lehetőséget, reménysugarat megragadunk, hogy a járni, ülni, mozogni nem tudó 

kisfiunk, Csabika állapotán javíthassunk. Ez a legfontosabb a család életében. Az sem tart 

vissza bennünket, hogy a nyár folyamán több helyről beígért támogatásból végül alig lett 

valami. A szándékot így is nagyra becsüljük.  

 

Viszont az út, az ötnapos barcelonai tartózkodás és a spe- ciális műtét költségét, a több mint 

másfél millió forintot baráti kamatmentes kölcsönből fogjuk fedezni, amelyet ezúton is 

hálásan köszönünk. A repülőjegyeket és a szállást már lefoglaltuk, s nagy reményeket fűzünk 

az orvosi beavatkozáshoz. Az idegsebész huszonnégy helyen ejt bemetszést kisfiunk 

izomzatában, hogy oldódjon a feszesség.  



 

Azt követően – már Sopronban – több hónapos intenzív és költséges rehabilitáció következik, 

ami napi többórás gyógytornát jelent. Mindettől azt várjuk, hogy olyan mozgásokra lesz képes 

Csabika, amelyek jobbá teszik az életminőségét – mondta érdeklődésünkre az édesanya, 

Czupyné Tóth Erzsébet. 
 

forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

 

„Muszáj elengedni a kezüket, hogy továbbléphessenek” – lóháton csodákra 

képesek a sérült gyerekek 
 

 

A lovardában.A nyolcéves Szecskó Botond halmozottan sérült, de szülei mindent 

megtesznek azért, hogy javuljon az állapota. Tudják, hogy akkor fejlődik, ha közben jól 

érzi magát, ha élvezi azt, amit csinál, ha olyan emberek – és olyan állatok! – között van, 

akikben megbízik. Ilyen körülményekre talál ő és sok más társa egy vértesboglári  
 

 

Egy novemberi vasárnap reggel együtt érkezünk Botival Vértesboglárra, a Vérteslovas 

táborba, ahol minden hét utolsó napján a mozgássérült gyerekeké a karám. Több család is 

összegyűlik itt ilyenkor, petősök (Boti a Nemzetközi Pető Intézet tanulója) és környékbeliek, 

a legtöbben Botiék sikereit hallva szeretnék kipróbálni a lehetőséget.„Négy éve járunk ide 

lovagolni, ezalatt Boti megtanult ülni a lovon” – meséli büszkén Szabó Kata, Boti anyukája. 

A kisfiú szülés közben beszorult a szülőcsatornába, de a szülés után nem észleltek nála 

rendellenességet, így csak fél éves korában derült fény arra, hogy maradandóan károsodott az 

idegrendszere, és már kilenc hónapos volt, amikor fejlesztő mozgásterápiát írtak elő számára. 

 
„Szülőként a legnagyobb sokk szembesülni azzal, hogy a gyereked valószínűleg sosem fog 

olyan életet élni, mint a többi gyerek. De nincs más választás, harcolni kell. Megragadni 

minden lehetőséget, ami a gyerek állapotára jó hatással lehet, még ha csak csekély mértékben 

is. Már megtanultuk, hogy nagyon lassú a fejlődés, de ha arra gondolok, hogy a fiam 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150907/ezt-tanulja-emma-flora-kerekesszekes-szuleitol/
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20151015/disney-s-muvegtagok-gyerekeknek/


kezdetben a hipotónia miatt rongybabaként folyt rá a ló hátára, abszolút reményteljes a 

helyzet. Persze voltak időszakok, amikor nem haladtunk, de mindig igyekszünk a jót 

emlegetni, hogy motiváljuk őt és saját magunkat. Az iskolai eredményei például folyamatosan 

azt bizonyítják, hogy kiemelkedő értelmű gyerek.” 

Boti közben a speciális biciklijén komótosan teker befelé a parkolóból. Nagyon otthonosan 

mozog, vidáman és lelkesen közelít a karámhoz. „A lovas fejlesztés sikerének hamar híre 

ment a Pető Intézetben, ahová Boti óvodás kora óta jár, nyáron már néhány napos tábort is 

szerveztünk is, és szeretnénk ebből hagyományt is teremteni, de ehhez elég sok pénz 

kell.” Kata az évek során igazi aktivistává vált: többek között jótékonysági akciók 

szervezésével próbál adományokhoz jutni Boti és a többi mozgássérült gyerek 

életminőségének javítása érdekében. „Önkéntesekkel és egy hattagú szervező csapattal 

lakóhelyünkön, Csákváron például 2013 óta minden év májusában megszervezzük a Fuss, 

hogy léphessen! elnevezésű jótékonysági futást. A nevezési díjakból egyik évben egy speciális 

játszóteret építtettünk a sérült gyerekeknek.” 

 

 

Míg Botival beérünk a lovakhoz, egy kislány már visszafelé baktat lovával. Viki halmozottan, 

súlyosan sérülten született kislány, de egész ügyesen megül a ló hátán. „A kislányunk 

decemberben lesz négy éves, izomzata nagyon laza, hipotón, még csak most tanul ülni és 

mászni. Másfél-két órát kell őt tornáztatni naponta” – avat be az anyuka, Tamási Beáta. Viki 

közben apukájához bújik, kimerült, de látszik, hogy élvezi a sétát lóháton. „Örülünk, hogy 

ilyen jól érzi itt magát, mert sajnos elég félénk, visszahúzódó gyerek, nem könnyen barátkozik, 

de úgy látom, az állatok segítenek neki feloldódni, motiváltabb és nyitottabb is kicsit.” 

Lassan minden gyerek elfoglalja a hátasát, Boti például a Bársony nevű pónit kapja. A 

lovarda vezetője, Winkler Laci igyekszik minden gyerek kedvének, igényeinek megfelelni. 

Van egy feltűnően vidám kislány is a csapatban, aki szülei és Mambó, a hatalmas paripa 

társaságában rója a köröket a pályán, miközben folyamatosan mosolyog, és integet a 

többieknek. 

http://galeria.nlcafe.hu/files/027/086/000/86027/86027_714236_1000x700.jpg


A tizenhárom éves, halmozottan sérült Panka (mind a négy végtagja enyhén, görcsösen 

bénult, sokszor akaratlan túlmozgások is jellemzik) a Pető Intézet gyereknapján ült először 

lóra. Szerelem volt elsőre. A beszéddel sajnos hadilábon áll, édesanyjától megtudom, hogy a 

beszédközpontja is sérült, amikor születés közben oxigénhiányos állapotba került. Újra is 

kellett éleszteni, nem tudták, hogy mennyire lesznek maradandóak a sérülései. Egyedül menni 

nem tud, de Laci segítségével fél év alatt megtanult magabiztosan, egyenes háttal ülni a lovon. 

Óriási a sikerélmény, ez látszik az arcán. És minden biztató szóra felcsillan a szeme. 

 

„A gyereknap óta minden vasárnap lejövünk ide Vértesboglárra Pankával. Nagyon sokat 

fejlődött fél év alatt, ezt a gyógytornászai is megerősítették – avat be Ildi, az anyuka, 

miközben Pankáék mellett haladunk a karám homokjában. –  

 

De bevallom, ez a másfél-két óra kikapcsolódás mindhármunkra jó hatással van. A falusi 

levegő, hogy végre távol vagyunk a város zajától, a baráti hangulat – egy hétre feltölt minket 

is. És nekünk felnőtteknek talán még jobban szükségünk van az utánpótlásra a sokszor 

megerőltető és rutinszerű hétköznapok után. Panka ugyan rengeteg örömöt ad, a szüntelen 

lelkesedése, a hihetetlen vitalitása mindenki számára példamutató lehetne. Ez sok erőt és 

kitartást ad nekünk is. Nagyon sokat tanultunk  Pankától, önzetlen szeretetet, elfogadást, 

türelmet, hogy lehet örülni minden apróságnak. És azt is, hogy igen, csodák márpedig 

vannak! Hihetetlenül sok jó embert ismertünk meg a tizenhárom év alatt, sok barátra 

találtunk a sorstársaink között. Ami biztos, hogy szegényebb lenne a világ, ha ő, ők nem 

lennének közöttünk.” 
 

Visszatérve Botondhoz, látom, hogy néha megpihen, lekéredzkedik a lóról, ücsörög kicsit 

vagy pogácsázik. Ez itt nem probléma, hagyják, hogy mindenki a saját tempójában, addig 

dolgozzon, amíg akar. Az akarat a kulcsa a sikernek, ahogy Laci többször hangsúlyozza. A 

tábor csak az eszközöket biztosítja, a fejlődés elsősorban a gyerekeken, az ő hozzáállásukon 

múlik. „Egyszer egy konduktor mondta Lacira, hogy Pető Andrásra emlékezteti, mert bár nem 

tanult gyógypedagógus, de valahogy ösztönösen ráérez a gyerekek lelki világára, tudja, 

hogyan motiválja őket” – súgja oda Kata, Boti anyukája.  

 

Nemsokára két kislány érkezik – ikrek, Bianka és Blanka. A tizenegy éves lányok most 

vannak itt először. Botiék ajánlották nekik a vértesboglári lovardát. Blanka ügyesen lépked 

egyedül, nem szorul segítségre. A lábait ugyan elég nehezen mozgatja, de egyáltalán nem 

feltűnő a sérültsége. Bianka viszont egyedül nem képes mozogni. Ráadásul egy éve műtötték 

a csípőjét, most lesz aktuális a fémek eltávolítása. Laci sem biztos benne, hogy a kislány fel 

fog tudni ülni a lóra. 

 

Az első próbálkozásnál nem sikerül eléggé ellazulnia, és látszik, hogy nagyon izgul, sírva is 

fakad, fájdalmakra panaszkodik. Nem erőltetik, keskenyebb nyerget keresnek neki. Addig leül 

pihenni édesapja ölébe. Kati, az anyuka elmondja, hogy sajnos ritkán van segítsége, általában 

egyedül látja el a lányait. „A férjem Németországban dolgozik, hogy legyen pénzünk az 

albérletre és a mindennapi kiadásokra. Jászárokszállásiak vagyunk eredetileg, de mivel a 

lányoknak a Pető Intézetet írták ki, mert Jászberényben nem tudták vállalni a fejlesztésüket, 

muszáj volt Pestre jönnünk.” 
 

 

Sajnos csak akkor tudunk kimozdulni, ha apa is itthon van, nekem nincs jogosítványom. 

Viszont csak háromhetente tud hazajönni” – mondja az édesanya, akitől megtudom, hogy a 

lányok lepényleválás miatt jóval a kiírt terminus előtt, a 28. héten jöttek világra, és 

oxigénhiány okozta mozgássérültségüket.   



 

  

 

Nézzük Blankát, aki nagyon élvezi a lovaglást, mintha mindig is ezt csinálta volna. Biusnak is 

előáll közben egy kisebb ló, szűkebb nyereggel, és látszik, nagyon akarja, hogy sikerüljön 

megülni rajta. Laci folyamatosan biztatja, miközben azért nem áltatja a szülőket: ha nagyon 

feszül a csípője, nem fog tudni felülni a nyeregbe. Végül sikerül ellazulnia, elindulnak a lóval, 

szép lassan. Bianka sikít örömében, közben némi túlmozgásból adódóan kicsit kalimpál, sír és 

nevet egyszerre. A többiek is őt figyelik, neki szurkolnak. De nem is lehetne másként, 

természetes a szeretet, az összetartás. Laci közben azt magyarázza a szülőknek, hogy 

próbálják meg elengedni, ne akarják folyton segíteni, megmenteni, mert akkor minden jó 

szándékuk ellenére hátráltatni fogják. Kis idő múlva Biankát leveszik a nyeregből, bár ő még 

maradna, de a csípője miatt sokkal nagyobb körültekintést igényel. Laci javasolja, hogy 

mindenképp konzultáljanak ortopéd orvossal arról, mennyire edzhető a kislány, és amennyire 

lehet, próbálják fokozatosan tágítani a csípőjét. Bianka mindenesetre boldog, látszik rajta, 

hogy még napokig az új élményről fog beszélni. 
 

 

A tábor nyitva áll mindenki előtt, aki fejlődni szeretne. Nem terápia folyik itt, hanem, ahogy a 

program vezetője mondja, élménylovagoltatás sérült gyerekeknek. „Megpróbálunk 

mindenkinek megoldást találni, mert minden gyerek más, másmilyen problémával. Az a 

tapasztalat, hogy a lovasterápia általában szigorúbb feltételeket szab, beszűkíti a 

lehetőségeket. Itt sokkal szabadabbak a gyerekek, a szülők. A családok addig maradnak, amíg 

akarnak, sokszor kisétálunk együtt a faluba, nyáron meg fürdünk a medencében, mert nagyon 

fontos, hogy jól érezzék magukat, hogy kialakuljon a bizalom, ami nélkül a fejlődés 

elképzelhetetlen” – mondja el Winkler László, és elárulja, ő is legalább annyira várja és élvezi 

ezeket a délelőttöket, mint a gyerekek. „Emlékszem, 18 éves koromban, taxisként találkoztam 

először sérült emberekkel. Szívesen hívtak, mert sosem éreztettem velük, hogy mások 

lennének, nem mutattam sajnálatot, csak akkor segítettem, ha kérték. Nyilván elegük volt az 

örökös szánakozásból, örültek, hogy egyenértékűnek kezelik őket. Hasonló hozzáállással 

próbálok segíteni a sérült gyerekeknek is, mert csak úgy fejlődhetnek, ha nem akarjuk folyton 

megmenteni őket, hanem arra késztetni, hogy többet akarjanak. Általában a szülőkkel van a 

legnehezebb dolgom, akik beleragadnak a megszokott óvó, féltő, segítő szerepbe, ami 

egyrészt érthető, másrészt muszáj elengedni a gyerekek kezét ahhoz, hogy tovább tudjanak 

lépni” – magyarázza Laci, aki folyamatosan képzi magát, konduktorokkal, 

gyógytornászokkal, orvosokkal konzultál, konkrét problémáknak jár utána, ha valamelyik 

gyerekkel nem haladnak. „A lovakat is magam képzem, csak azokkal az állatokkal dolgozunk 

vasárnaponként, akikről már biztosan tudjuk, hogy teljesen biztonságosak. Ugyanakkor 

nemegyszer tapasztaltam már, hogy az állatok érzik, hogy ezekkel a gyerekekkel a hátukon 

jobban észnél kell lenni. Sosem felejtem, amikor Mákos nevű lovunk mentett meg óvatos 

mozdulatával egy vak kisgyereket attól, hogy lecsússzon a hátáról. Szóval megbízom a 

lovaimban. És ami legalább ennyire fontos, a gyerekek is.” 
 

forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keszthelyi Vivien jótékonykodott az első fizetéséből 
 

Autóversenyzői pályafutása első fizetéséből azonnal jótékonysági célokra ajánlott fel 

kétszer 100 ezer forintot Keszthelyi Vivien, az Oxxo Motorsport 14 éves pilótája, akit 

Magyarországon és már külföldön is az egyik legnagyobb tehetségként tartanak számon 

az autósportban. 
 

A fiatal versenyző úgy döntött, hogy egy nemzetközileg is ismert és elismert, valamint egy 

Magyarországon tevékenykedő alapítványt támogat felajánlásával, így esett a választása az 

UNICEF-re, valamint a Mosoly Alapítványra. 

 

Az elhatározást a tettek követték, Vivien és az alapítványok képviselői pedig november 19-én 

személyesen is találkoztak, s a rövid egyeztetések után a tehetséges autóversenyző mindkét 

félnek átadta a támogatást, valamint az azt jelképező táblát. 
 

 
 

Az UNICEF tájékoztatása szerint Vivien az adományával 200 kisgyermek egy napi ellátását 

biztosítja, míg a Mosoly Alapítvány azt közölte, hogy a támogatásnak köszönhetően a 

versenyző egy hónapon át segíti egy egész terápiás csoport létrejöttét, s ezzel a súlyos 

betegséggel küzdő gyerekeknek teszi elérhetővé a lelki gyógyulást. 

 

„Amikor 2013-ban elkezdtem a versenyzést, az első szurkolók és rajongók között azonnal 

megkeresett és aláírást kért egy mozgássérült fiú, akinek a története, illetve a helyzete mély 

benyomást tett rám” – mondta Keszthelyi Vivien. „Már akkor eldöntöttem, hogy a 

későbbiekben, a lehetőségeimhez képest segítem a hasonló sorsú, vagy hátrányos helyzetű 

gyerekeket. Eddig többször sikerült már betegséggel küzdő, segítségre szoruló gyerekeknek 

úgynevezett örömautóztatással maradandó élményt okozni, de ahogyan később előrehaladt a 

pályafutásom, elhatároztam, az első keresetemből biztosan segíteni fogok a rászorulóknak.” 



 

„Ritka, hogy valaki, aki szinte még maga is gyerek ekkora elkötelezettséget mutasson más 

gyerekek jólléte iránt.  Köszönjük a támogatást Viviennek , aki igazán példaértékűen kezdi 

pályafutását” – írta közleményében az UNICEF. 

 

„Vivien tehetsége emberséggel párosul, előbbit a versenypályán, utóbbit a mostani jótékony 

segítségnyújtásával is bizonyította. Kivételes személyiség, aki jó példát mutat kortársainak. A 

Mosoly Alapítvány csapata büszke, hogy Vivient a támogatói között tudhatja. Köszönjük a 

segítséget! – mondta Veress Dóra, a Mosoly Alapítvány kommunikációs munkatársa. 

 

Keszthelyi Vivien az idén harmadik helyen végzett a Suzuki Swift Cup Europe 28 fős, 

túlnyomórészt felnőtt versenyzőkből álló, nemzetközi mezőnyt felvonultató sorozatban, a 

jövőjével kapcsolatban pedig egyelőre annyi biztos, hogy sokkal magasabb kategóriában 

folytatja. Vivien a továbbiakban is a lehető legmagasabb szinten fog versenyezni életkorához 

képest, de december 31-ig várhatóan semmit sem közölhet hivatalosan arról, hogy a szurkolók 

melyik sorozatban láthatják majd őt a 2016-os szezonban. 

 
forás: formula.hu 

 

 

Szűk lehetőségek a gondozóházi ellátásban 
 

Tiszakécskei olvasónk, Halla Jánosné kért segítséget szerkesztőségünktől. Tartósan 

beteg, mozgássérült férjének keres néhány napos, intézményi elhelyezést, ami 

tapasztalati szerint nem egyszerű. 

 

Évek óta ápolom tolószékhez kötött férjemet. Időnként én is szeretnék pihenni, kiszabadulni a 

mindennapokból. Több idősotthonban is érdeklődtem, hogy térítés ellenében, néhány napra 

befogadnák-e a személyes gondoskodást igénylő, mozgásában akadályozott férjemet. Sajnos 

nem jártam sikerrel – mesélte az érintett.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségén 

megtudtuk: a főigazgatóság megyénkben öt szakosított ápolást, gondozást biztosító 

intézményt tart fenn. Ezekben tartóst elhelyezésre van lehetőség, mivel átmeneti intézményi 

szolgáltatásra nincs engedélyük. 

 

– Időskorúak gondozóháza megyénkben csak Kecskeméten működik, ahol időskorú és 

mozgáskorlátozott ellátottakat is fogadnak, átmeneti elhelyezéssel – tájékoztatta lapunkat dr. 

Tóth Mária kirendeltség-igazgató. – Az egyik ilyen intézmény az Őszirózsa Időskorúak 

Gondozóháza, amit kizárólag kecskeméti lakosok vehetnek igénybe. A Margaréta Otthon a 

megyeszékhelyen kívülről is fogadhat ellátottakat. A gondozóházi szolgáltatás iránt nagy az 

igény, ezért érdemes időben egyeztetni az intézménnyel. 

 

A Margaréta Otthon igazgatója, Édl Erzsébet igazgató lapunk kérdésére elmondta: 

gondozóházukban hat férőhellyel nyújtanak szolgáltatást, ideiglenes elhelyezési formában. 

– Törekszünk arra, hogy a férőhelyek kihasználtsága folyamatos legyen, emiatt elsősorban 

hosszabb időtartamra fogadjuk az ellátottakat – tette hozzá az idősotthon vezetője. – A 

gondozóház ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra vehető igénybe. Ez alatt teljes 

körű ellátást biztosítunk. Különös méltányolást érdemlő esetben – orvosi javaslatra – a 

tartózkodás egy alkalommal, plusz egy évre meghosszabbítható. Új személyt úgy tudunk 

fogadni, ha valakinek lejár az elhelyezési szerződése. Intézményünkben hétfőn és kedden van 



bejárás. Aki szeretne valamennyi időt nálunk tölteni, annak első körben célszerű körülnézni 

Margaréta Otthonban, megismerni a gondozóház lehetőségeit. Igyekszünk személyes 

kapcsolatokat kialakítani, ezért is látunk szívesen minden érdeklődőt. 

 
forrás: baon.hu 

 

 

 

A KIVÁLÓT A JÓTÓL A SZÍV KÜLÖNBÖZTETI MEG 
 

IDÉN IS ÁTADTÁK A BUDAPESTEN AZ „ÉLEN A TANULÁSBAN ÉLEN A 

SPORTBAN” KITŰNTETÉSEKET. HÁROM FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ 

SPORTOLT IS DÍJAZTAK. ÖSSZEFOGAZTUK DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG 

TÖRTÉNTEKET, ÉS MEGKÉRDEZTÜK AZ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT 

PARASPORTOLÓKAT IS. 

 

A főváros 1969 óta díjazza az átlagosnál jobb tanulmányi és sporteredményeket elérő 

diákokat. A kitüntetés célja az, hogy ösztönözze a fővárosi tanuló ifjúságot a szellemi és 

fizikai képességeik folyamatos fejlesztésére, a sport és a tanulás helyes arányainak 

kialakítására, valamint az, hogy erősítse a kapcsolatot az oktatási intézmények és a 

sportegyesületek között. 

 

Az elismerő címet azok a fiatalok kapják, akik a pályázati feltételeknek megfeleltek és azon 

belül is kiemelkedő tanulmányi és sporteredményt értek el. A díjazottak díszoklevelet és 

25.000 forint értékű kultúrautalványt kaptak. 

 

Az ünnepség díszvendége, Tóth Márton magyar válogatott vízilabdázó a díjátadón fontosnak 

nevezte, hogy egyensúly legyen a tanulás és a sportteljesítmény között. Meggyőződésem, 

hogy azok kiegészítik egymást – tette hozzá. Mint mondta, a sport megtanította arra, hogy 

kitartóan küzdjön céljaiért, legyen alázatos, szorgalmas és soha ne adja fel. Sportsikert csak 

maximális koncentrációval lehet elérni – hangsúlyozta Tóth Márton. 

 

- Ahhoz, hogy igazán kimagasló eredményt érjünk el bármely sportágban, valamiféle 

praktikus intelligenciával mindenképpen rendelkeznünk kell – mondta Szeneczey Balázs 

főpolgármester-helyettes az ünnepélyes díjátadón. 

 

Hozzátette: egy igazán jó sportolóból nem hiányozhat a tisztesség. Legyőzni kell a másikat, 

de soha nem megsemmisíteni – emelte ki. Felidézte Michael Jordannek, a világ legsikeresebb 

kosárlabdázójának szavait, miszerint „a kiválót a jótól a szív különbözteti meg”. Közepes 

eredményre kis elszántsággal bárki képes, a jó eredményt rá lehet fogni az adottságokra, de 

igazán kiváló bármiben csak szenvedéllyel lehetsz – fogalmazott Szeneczey Balázs. 

 

Lengyel Zsófia 

 

 A frissdiplomás triatlonista több fronton is kiválóan teljesít: versenyben van a riói paralimpiai 

kvótákért és a tanulásban is az élmezőnyhöz tartozik. Ezen kívül Lengyel Zsófia idén 

januárban nyerte el az Európai Paralimpiai Bizottság (EPC) Youth Ambassador programjában 

a fiatal nagykövet címet és az a feladata, hogy a fiatalok körében is népszerűsítse a 

parasportot. Európában összesen nyolcan részesültek ebben a megtiszteltetésben.  

 



- Nagyon nagy megtisztelés számomra ez a díj. Úgy gondolom, hogy ilyen nagy volumenű 

elmerésben eddig még nem részesültem sem a sportban sem a tanulásban nyújtott 

teljesítményem során. Nagyon büszke vagyok rá! Külön öröm számomra, hogy látássérültként 

4,7-es átlaggal tudtam végezni a főiskolán, és emellett a sportban, a versenyeken is sikeres 

voltam. – mondta boldogan kérdésünkre, a szép és okos Lengyel Zsófia.         

 
forás: sportmindig.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

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

 

-HÍREK- 

 

 

Ha fogyatékossággal élő ember van a családban 
 

Hogyan változtatja meg egy család életét a fogyatékossággal élő családtag?  

 

Az esetek többségében a fogyatékossággal élő személy áll a terápiák és fejlesztések 

középpontjában, de mi történik a többi családtaggal, ők hogyan dolgozzák fel ezt a traumát? 

Milyen egy fogyatékossággal élő testvér mellett ép kamasznak lenni? Milyen problémái 

vannak egy állását feladó, csak a gyermekének élő anyának? Miért mennek el a férfiak, miért 

bomlanak fel házasságok?  

 

 

Ilyen és ehhez hassonló kérdésekre keresi a választ a KézenFogva Alapítvány új 

szolgáltatásával, melyet olyan érdeklődőknek tesz elérhetővé, akik fogyatékossággal élő 

családtaggal élnek együtt vagy maguk is fogyatékossággal élő személyek, s akik számára ez a 

szolgáltatás piaci alapon, magánrendelés keretében elérhetetlen lenne. A terápia nagyon is 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


valós, de teljesen elhallgatott problémakörre kínál megoldást: Számos rossz irányba elindult 

lelki folyamat visszafordítható az időben érkező terápiás segítséggel.  

 

A terápia elsősorban lelki-, életvezetési problémák megoldására, rendezésére szolgál. Ilyen 

tipikus problémák lehetnek például az életciklusokban való elakadás (a fogyatékossággal való 

szembesülés, diagnózisközlés traumája, óvodai-, iskolai elhelyezés dilemmái), fiatal felnőtt 

fogyatékos családtaggal kapcsolatos problémák, felnőtt fogyatékos családtag életének 

rendezésével kapcsolatos problémák, fogyatékos és ép gyermekek együttnevelésének 

kihívásai - írták az ismertetőben.  

 

A probléma rendszerint egy családtaghoz kötődve jelenik meg, azonban a terapeuták mindig a 

családi csoporttal vagy a párral dolgoznak a megoldás érdekében. Azt segítik, hogy a család 

tagjai rálássanak arra, hogyan alakult ki a probléma, ki, hogyan járul hozzá annak 

fennmaradásához, miként formálja át, nehezíti meg az életüket ez a helyzet. A terápia során a 

családtagok együttes erővel azon dolgoznak, hogy felismerjék, hol lehetne változtatni a 

kialakult helyzeten. Többféle módszert is alkalmaznak, pl. beszélgetős módszerek, dramatikus 

játékok, feladatok, esetleg az érzéseket, élményeket felszínre hozó ún. non-verbális technikák. 

Ezeket mindig a kliensek problémájához, igényeihez igazítják.  

 

Az Alapítvány szeretne minél több fogyatékossággal élőt gondozó családhoz eljuttatni a hírt: 

nincsenek egyedül a problémáikkal, beszéljenek bátran ezekről, hogy közelebb kerüljenek a 

megoldáshoz. 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

VEZETŐSÉGI GYŰLÉS 
 

MEGHÍVÓ 

 

2015.11.30-én 08.00-kor vezetőségi gyűlést tartunk, melyre ezúton meghívom.  

Helye: Kalocsa Kossuth u.41. Közösségi terem  

Napirend:  

1. Évzáró zenés közgyűlés előkészítése.  

2. Egyebek  

 

Megjelenésére számítok!  

 

Üdvözlettel:  

 

Kalocsa, 2015.11.16.  

Molnár István  

elnök 

 
forás: Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesület 

 

 



-PÁLYÁZATOK- 

 

Zalaegerszegi Sajtófotó Pályázat 2015-Pályázat profi és amatőr fotósoknak 
 

Második alkalommal írták ki a Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás szervezői a 

Zalaegerszegi Sajtófotó Pályázatot profi és amatőr fotósoknak. 

 

 A pályázók köre: 

A pályázatra profi és amatőr, zalaegerszegi és nem zalaegerszegi fotósok  

egyaránt jelentkezhetnek.  

 

A pályázat részletei  

 

A pályázat feltételei:  

A pályázatra beküldött felvételnek zalaegerszegi vagy zalaegerszegi kötődésű  

történést kell ábrázolnia.  

A pályázatra jelentkezni 2015. január 1. és 2015. december 11. között készült  

képekkel lehet.  

Egy pályázó összesen 10 pályaművet küldhet be a pályázatra, kategóriától  

függetlenül.  

A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból, ez utóbbi maximum 6 képet  

tartalmazhat.  

Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyszerre egyedi képként és  

sorozat részeként is.  

A pályázaton manipulált képek nem indulhatnak.Nem számít manipulációnak a  

hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő  

beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák  

eltávolítása.  

A pályázaton legalább 8 megapixel felbontásúképpel lehet pályázni. A kép  

rövidebbik oldala nem lehet kisebb, mint 2100pixel, a hosszabbik oldala nem  

haladhatja meg a 5500 pixelt.  

Pályázni kizárólag JPG (Joint Photographic Experts Group) formátumú képpel  

lehet. A képtömörítési minőség 90-100% legyen.  

Tekintettel arra, hogy a képaláírás a sajtófotó műfaj igen fontos eleme, kérik  

a pályázókat, hogy formailag és tartalmilag korrekt képaláírást csatoljanak  

képeikhez a nevezés során.  

 

A pályázat az alábbi kategóriákban kerül meghirdetésre:  

 

Hír-eseményfotó (egyedi)  

Képriport (sorozat)  

Emberábrázolás-portré (egyedi v. sorozat)  

Művészet (egyedi v. sorozat)  

Sport (egyedi v. sorozat)  

Természet és tudomány (egyedi v. sorozat)  

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi v. sorozat)  

Bulvár, humor, (egyedi vagy sorozat).  

 

Zsűri:  

A zsűri valamennyi, érvényes pályázatot benyújtott pályázó pályaművét  



áttekinti és több fordulós zsűrizés során bírálja el.  

A zsűrizés időpontja 2015. december 12-22.  

Az eredményt a kiállítás napján jelentik be.  

 

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb adatait  

publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját a kiírás végén  

található linkre kattintva!  

 

A pályázat benyújtása  

 

A pályaműveket e-mail-ben � képenként � kell eljuttatni a  

zegisajtofoto@gmail.com címre.  

 

Határidő: 2015. december 11.  

 

További információ  

 

A kiállítás Facebook oldalán -Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás néven,  

https://www.facebook.com/sajtofotozalaegerszeg � működtetik apályázattal  

kapcsolatos fórumot, ahol minden technikai kérdésre a pályázat lezárásáig  

választ kaphat a pályázó.  

 

Forrás (pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok)  

 

Zalaegerszegi Sajtófotó Pályázat 2015 � Pályázat profi és amatőr fotósoknak 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 december 11. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2015/11/18/zalaegerszegi-sajtofoto-palyazat-2015-

palyazat-profi-es-amator-fotosoknak/• 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 
-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 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

