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KÖZÉP-DUNÁNTÚLI AKADÁLYMENTES UTAZÁSI AJÁNLÓ 
 

Olyan látnivalókat, szálláshelyeket és éttermeket gyűjtöttünk össze a Közép-

Dunántúlról, amelyeket akadálymentes kikapcsolódási lehetőséget és élményt nyújtanak 

a régióba látogató fogyatékossággal élő turisták részére.  

 

TATA - Új Kajakház Ökoturisztikai Központ 

 

Tatán egy nyertes pályázatnak köszönhetően több mint 50 millió forintos fejlesztési program 

kezdődött a városban és környékén. Kiindulásképp az Öreg-tó parti sétányon tehetünk egy 

sétát. A tó partján épült Új Kajakház Ökoturisztikai Központ is teljes mértékben 

akadálymentes, a központ célkitűzése – az esélyegyenlőség jegyében –, hogy valóban olyan 

fizikai- és infokommunikációs módon akadálymentes legyen, hogy bármely fogyatékossággal 

élő utazó megtalálhassa a számára legmegfelelőbb outdoor programlehetőséget. Ennek 

érdekében az Új Kajakházban a vállalkozó kedvű érdeklődők kipróbálhatják a két adaptív 

handbike egyikét vagy a versenyzéshez kialakított speciális handbike-ot a tóparton kísérővel. 

 

Részt vehetnek kerekesszékes íjászaton, ahol a változatosság kedvéért nem céltáblára, hanem 

lufira lőhetnek a résztvevők. Nem csak szárazföldön, vízen is különleges élményeket élhetnek 

át az ideérkezők: 3x2 fős csoportokban, kísérővel és kormányossal felszerelt hajón 

tapasztalhatják meg a sárkányhajózás élményét, az átemeléshez az ökoturisztikai központ 

munkatársai nyújtanak segítséget, csakúgy, mint a motorcsónakázáshoz, amelyet 3 fős 

csoportokban lehet igénybe venni. Szintén 3 fős hajókban, kormányossal kenuzni is lehet, a 

legvakmerőbbeknek pedig a parakenu (Outrigger) kipróbálása jelenthet igazi izgalmat, ebben 

viszont csak egyedül lehet evezni, ezért a biztos úszás tudás kötelező és némi bátorság sem árt 

hozzá. A kajakházhoz közeli Fényes tanösvény is körbejárható akár saját székben, akár a 

központ egyik handbike-jának igénybevételével. Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ 

tervei szerint 2016-tól megteremtik a mozgáskorlátozottak és más fogyatékossággal élők 

vitorlázási lehetőségének és oktatásának feltételeit is. A mozgáskorlátozottak mellett a 

vakokra és gyengénlátókra is gondoltak a városfejlesztők: részükre az Öreg-tó partján és a 

Hősök terén egyedi, kőből faragott, terepasztal formájú tájékozódási helyeket alakítottak ki. 

Nemcsak a tóparton, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Irodájában is hasonlóan nyitott 

szemlélettel, és a lehetőségekhez mérten technikailag felkészülten várják a mozgásában 

korlátozott turistákat. Az iroda bejárati ajtaja mellett kerekesszékeseknek kialakított csengő 

található, a bejárati lépcsőre mobil rámpa tehető ki, így az iroda kerekes székkel is könnyen 

megközelíthető. Az irodában kerekes székeseknek kialakított asztal is található megfelelő 

magasságban. Tatán két, Tardoson, a Malomvölgyben egy érintőképernyős vakbarát 

információs pont is működik. 

 

videó: http://coub.com/view/9h51k 

http://coub.com/view/9h51k


 

 

Szállásajánló 

 

Tatán és környékén akadálymentes szálláslehetőséget kínál a Duna Residence, amelynek 

honlapján az apartmanok elrendezéséről alaprajz is található, az ajtók szélességére vonatkozó 

információkkal. Az Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági Tábor részben akadálymentes, a négyágyas 

ifjúsági szobák alkalmasak mozgássérültek fogadására. A hotel földszintjén található közös 

ifjúsági (külön férfi és női) vizesblokk szintén akadálymentes. A hotel parkjában található 

ifjúsági kőházak közül a 11 fős teljes mértékben mozgássérült vendégek számára lett 

kialakítva. A Kristály Imperial Hotelt mozgáskorlátozottak, vakok és gyengén látók számára 

akadálymentesen alakították ki: a mozgáskorlátozottakat két szoba várja, az éttermi térben is 

van mozgáskorlátozott mosdó a vendégeknek. A Gerecsében a Csillagvirág vendégházak is 

szolgálnak akadálymentes szállással: jó választás a Tornácos-Vendégház akadálymentes 

apartmanja, amelyben szélesebb ajtók, nagyobb terek, alacsony villanykapcsolók, illetve 

akadálymentesített WC, tusolóval várja a vendégeket. 

 

 

 
 

 

KÉP - A Tornácos-Vendégház nemcsak akadálymentes, de nagyon hangulatos is - 

 ©Csillagvirág Vendágházak 

 

Ha Tatáról északra vesszük az irányt, alig félórányi autóútra észak-

nyugatra Komáromba érkezünk. Az itt található Monostori Erőd - Közép-Európa legnagyobb 

újkori erődje - 1850 és 1871 között épült. Az UNESCO Világörökségi Várományosi Listáján 

szereplő, klasszicista stílusú hadtörténeti műemlék lenyűgöző látványt nyújt hatalmas, 

precízen faragott kövekből épített falaival, a védműveket borító 3-4 méter vastag 

http://itthon.hu/programok/-/netaview/1666263/komaromi-erodrendszer


földtakarójával és több kilométer hosszú földalatti folyosórendszerével, vagyis kazamata-

hálózatával. 

A monumentális méretű erőd 25 hektárt foglal el, teljes területe lőterekkel együtt 70 hektár, 

épületek alapterülete 25 680 négyzetméter, a 640 helyiség található benne. Az erődben élő 

katonák létszáma volt, hogy elérte a 8000 főt. Az erőd történelmi időkbe nyúló katonai 

szerepét napjainkra a turizmus vette át.  A márciustól novemberig nyitva tartó Monostori 

Erődben szívesen látják a mozgásában korlátozott látogatókat is. Számukra is elérhető a 

„Várak, erődök, vitézek" című hadtörténeti kiállítás, a szabadtéri Haditechnikai Park, 

valamint a túraútvonal jó része. Emellett a Dunai Bástya "Duna, hajók, mesterségek" című, 

dunai hajózás témájú kiállítása is megközelíthető kerekesszékkel. A kerekesszékes látogatók 

számára külön térkép mutatja a javasolt útvonalat. Ez a honlapjukról is letölthető vagy 

ingyenesen kérhető az erőd pénztárában. Az erődöt bemutató makettet és hanganyagot vak- és 

gyengénlátó vendégek is élvezni fogják, mely a "Várak, erődök, vitézek" című kiállítás 

termében található. Az erőd akadálymentes térképét innen lehet letölteni. 

 

videó: https://youtu.be/W9sWeSNO_qE 

 

https://youtu.be/W9sWeSNO_qE 

 

z országhatárra tett kirándulás után ismét dél felé haladva Zirc érintésével juthatunk 

Veszprémbe. Zircen érdemes megállni a felújított Apátság épületegyüttesénél, amelyen belül 

a bazilika és az egyháztörténeti múzeum is látogatható kerekesszékkel. A múzeum előtt, 

valamint az ajándékboltban van Braille írásos tájékoztató, a múzeumban audioguide is 

elérhető vakok és gyengénlátók számára, a fogadótérben mozgássérült mosdó is található. 

 

Veszprémbe érve több akadálymentes látnivaló közül lehet válogathatni. A királynék 

városában a történelmi és kulturális látnivalóinak felfedezése minden évszakban jó program 

lehet, ha azonban az időjárás kedvező, érdemes a Séd-völgy kirándulóútján egy sétát tenni, és 

ellátogatni a Veszprémi Állatkertbe is. Az állatkert kiemelt figyelmet fordít a nehéz 

helyzetben élő embertársainkra. Erről tanúskodnak az akadálymentesített épületek, 

mellékhelyiségek és a minden év június első péntek délutánján megrendezésre kerülő Dream 

Night is, amikor a tartósan beteg, illetve hátrányos helyzetű gyerekeknek kedveskednek egy 

élménylátogatással. Minden érzékünkre ható program lehet egy Szaléziánumba tett látogatás. 

Az írók és újságírók védőszentjéről, Szalézi Szent Ferencről elnevezett Szaléziánum a 

veszprémi várban, a Szentháromság téren, a felújított Bíró-Giczey házban várja látogatóit. A 

több mint 1000 négyzetméter alapterületű látogatóközpont négy szinten, szórakozási és 

ismeretszerzési lehetőségekkel – gyertyaöntő műhellyel, Halimbai Füvesszobával, barokk 

enteriőrrel és az egyház mindennapjait bemutató multimédiás eszközökkel, kiállítással és 

ajándékbolttal várja az idelátogatókat. Az egyes szintek között lift biztosítja az akadálymentes 

közlekedést, de a kerekesszékesek kényelmét szolgálják az akadálymentesített kiállítóterek, 

valamint a számukra kialakított mosdó is. 

 

Veszprémben akadálymentesen látogatható még a Hangvilla Multifunkcionális Közösségi 

Tér, a város legújabb multifunkcionális, közösségi épülete. A nagyszabású beruházásának 

köszönhetően a gazdag zenei hagyományokkal és jelennel rendelkező város számára egy 

modern, a 21. század technikai igényeit szolgáló, korszerű épületegyüttes jött létre. Az 

intézmény a megújult környezetben elősegíti a magyar kultúra- és hagyományok ápolását, 

igényes szórakozási lehetőséget teremtve a helyieknek és a turistáknak egyaránt. A 

Veszprémben rendezett nagy tömegeket vonzó koncerteknek gyakorta ad otthont a Veszprém 

Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok is, amely szintén akadálymentes. A Tourinform iroda 

http://www.erod.hu/sites/default/files/kerekesszekes_terkep.pdf
https://youtu.be/W9sWeSNO_qE
https://youtu.be/W9sWeSNO_qE


szintén akadálymentesített mozgássérültek, látás- és halláskárosodottak részére, vakok és 

gyengénlátók részére rövid, magyar nyelvű Braille-írásos ismertetőt tudnak biztosítani a 

városról. A felújított belvárosi Kossuth utcát sétálóutcává alakítva szintén akadálymentes 

burkolatot kapott, itt található egy, a várost ábrázoló réz dombormű, amelyen a vakok és 

gyengénlátók is megismerhetik a várost. Belvárosi séta tervezését megkönnyítheti, hogy 

akadálymentes nyilvános mosdó található a Vár elején, a Hősök Kapujánál, valamint a 

sétálóutcáról nyíló játszótér mellett. A Vár utca a macskakövek miatt kissé rázósabb 

útszakasz, de némi kényelmetlenséget vállalók itt is végig tudnak menni. 

 

Szállásajánló 

 

Koncert, színházi előadás, városlátogatás után megszállhatunk Veszprém egyedülálló 

belvárosi szállodáiban. A Hotel Historia**** & Historante és Hotel Historia Malomkert 

mindössze öt percre a Hangvillától, ingyenes parkolással, egyedi szobákkal, köztük 

akadálymentes szobával, wellness részleggel, saját étteremmel várják a vendégeket. 

 

Veszprémből a 8-as úton már könnyen elérhető az ország legkisebb borvidéke, Somló. Az 

elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően akár borozni, akár pálinkát kóstolni érkezünk, 

megtehetjük akadálymentesen is. A Tornai Pince felújítása után akadálymentes környezetben 

várja a mozgáskorlátozott turistákat: a bejárathoz elektromos lépcsőlift vezet, csakúgy, mint a 

borászat pincéjébe, ahol többféle borkóstoló programból választhatunk. A bolt és a 

rendezvényterem is megközelíthető kerekesszékkel. A kicsit lejjebb fekvő Kreinbacher Birtok 

építészeti terveit a Makovecz-tanítvány, Ekler Dezső készítette, az újonnan épült borászat 

tágas, letisztult tereiben a mozgáskorlátozott vendégek is könnyedén mozoghatnak. Ugyanitt 

meg is szállhatnak, a foglaltság függvényében igény szerint mozgáskorlátozott vendégek 

számára kialakított szobákat is tudnak biztosítani. Ha nem a bor, hanem a pálinkakészítés 

rejtelmeibe szeretnénk bepillantást nyerni, a két éve épült Somló Spirit Pálinkaház erre is 

lehetőséget nyújt: akadálymentesen kialakított terei és mozgáskorlátozottak számára épült 

mosdója kényelmes és tartalmas látogatást tesz lehetővé a kerekesszékesek számára is. 

 

Somlóról továbbutazva fél órányi autóúttal érhető el Sümeg, ahol az elmúlt években számos 

fejlesztést hajtottak végre. A vár látogatóbarát fejlesztése során megújultak a tornyok, a 

várkápolna, a teljes tetőszerkezet, és megerősítették a bástyákat is. A vár új díszkivilágítása 

tiszta időben akár tíz kilométerről is látható. Aki ide ellátogat, kivétel nélkül pozitív 

élményekkel tér haza. A régió legnagyobb műemlék-rekonstrukciójával megvalósult a 

település szimbólumaként ismert vár akadálymentesítése is, így a magyar romvárak közül a 

sümegi vár az elsők között nyitja meg kapuit speciális igényű látogatók előtt. A felújítás során 

- amely összesen hétezer négyzetméternyi területet érintett - kialakítottak egy 

látogatóközpontot, rendezvények megtartására alkalmas multifunkcionális termet, és 

berendeztek egy, a vár történetét bemutató kiállítótermet. Itt tapintható tárlatot is nyitottak, 

valamint a vár infokommunikációs akadálymentesítése keretében úgynevezett audio-guide 

rendszert vezettek be. A várba Vártaxi segítségével tudnak feljutni a mozgásukban korlátozott 

vendégek. A taxi nem a várkapunál áll meg, hanem a várudvarig szállítja az utasokat, amely 

akadálymentesített, körben térkő található. Bár az egyes kiállító helyiségek nem, de a 

látogatóközpont akadálymentesített, illetve egy akadálymentesített mellékhelyiség is a 

vendégek rendelkezésére áll. Az élménypark bejáratánál lehetőség van parkolásra, de a terület 

nem akadálymentesített, így itt csak segítséggel tudnak közlekedni a kerekesszékes vendégek. 

 

Szállásajánló 

 



Megfelelő szálláshelyért sem kell messzire menni, a vár tőszomszédságában található Hotel 

Kapitány Wellness könnyen megközelíthető, belső terei úgy kerültek kialakításra, hogy 

mozgásukban korlátozott vendégek is igénybe tudják venni a szálloda szolgáltatásait. A 

szálloda előtt mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkoló található; a szálloda előtt, és a 

szállodában is több helyen rámpa segíti a közlekedést, illetve 3 lift működik az épületen belül. 

A szállodában egy akadálymentesített szoba található. Mozgáskorlátozott vendégek részére 

kialakított mellékhelyiség található a drinkbárban, a wellness részleg szolgáltatásait azonban 

csak segítséggel tudják igénybe venni. 

 

A fővároshoz közelebbi úti célt választók a Velencei-tó partján és Székesfehérváron is 

találnak akadálymentes látnivalókat, szolgáltatásokat. Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 

hazánk egyik legkedveltebb fürdőkomplexuma. A páratlan környezetben elhelyezkedő, 

egészség-szigetként funkcionáló létesítmény ezer méter mélyről feltörő 58°C-ról 32-36°C-ra 

visszahűtött, alkáli-, hidro-karbonátos, kloridos, szulfátos, kalcium- és fluortartalmú 

gyógyvize elsősorban reumás panaszok, kopások, mozgásszervi megbetegedések, egyes 

nőgyógyászati rendellenességek és műtéti fájdalmak enyhítésére, megszüntetésére javasolt. 

Az egész évben nyitva tartó fürdőben öt termálmedence, egy élmény- és wellness medence, 

gyermek- és pancsoló medence található. A legtöbb medence mobil beemelő segítségével 

mozgássérült vendégek számára is hozzáférhető. A fürdő kialakítása – megfelelő szélességű 

ajtók/átjárók és folyosók, rámpák a lépcsők mellett, mozgássérült szociális blokkok, tágas 

öltözőhelyiségek, küszöb nélküli közlekedés lehetősége és betegbeemelő a medencékhez - a 

mozgássérült vendégek kényelmét is szolgálja. A dolgozók szívesen állnak rendelkezésre, de 

az eszközök akár az önálló használatot is lehetővé teszik a fürdő területén belül. Mivel a 

fürdőben nincsenek taktilis vezetősávok, vak és gyengénlátó vendégeket csak saját kísérettel 

tudnak fogadni. 

 

Szállásajánló 

 

A környék szálláskínálatából jó választás a közvetlenül a tó partján fekvő Velence Resort & 

Spa szálloda, amely a Velencei-tó első olyan resort jellegű komplexuma, amely egyszerre 

spa-, wellness-, konferencia és gyermekbarát szálloda is. Éttermeiből, a szobák erkélyéről, a 

konferenciatermekből csodálatos kilátás nyílik a Velencei-tóra és a környező dombokra. A 

legkisebb vendégek számára gyermekbarát környezetet alakítottak ki, de gondoltak a 

mozgáskorlátozott látogatókra is: számukra a szálloda valamennyi közös helyiségét, két 

szobáját és a teljes wellness részleget akadálymentesítették. 

 

Székesfehérváron több látnivaló is akadálymentesen –kerekesszékkel - bejárható. A belváros 

szívében feltáruló Nemzeti Emlékhely – Középkor Romkert a kora középkori Európa egyik 

legnagyobb és legdíszesebb templomának, az egykori koronázó templomnak maradványait 

őrzi. A történelmi belvárosban jó program a Hetedhét Játékmúzeum, ahol a polgári 

játékgyűjtemény mellett Réber László grafikai hagyatéka is megismerhető. Szintén 

akadálymentesített a bejutás a Városi Képtár, Deák Gyűjteményébe, ahol pompás barokk 

freskókkal borított lakószobák biztosítanak méltó elhelyezést a műkincsek számára, melyek 

között találunk Czóbel Béla, El Kazovszkij, Mednyánszky László, Rippl-Rónai József 

alkotásokat is. A Szent István Király Múzeum, Rendházának földszintje is látogatható, 

csakúgy, mint a nagy múltú, gyönyörű berendezésű Fekete Sas Patikamúzeum. 

 

Összeállításunk a szolgáltatóktól kapott tájékoztatáson alapul. A szállások lefoglalása és az 

egyes helyszínek felkeresése előtt mindenképpen javasoljuk a szolgáltatókkal, különösen a 

szállásadókkal történő egyeztetést, hogy még pontosabb tájékoztatást kapjunk a választott 



szálláshely akadálymentességének részleteiről, valamint egyedi, speciális igényeinket is előre 

egyeztetni tudjuk. 

 
forrás: itthon.hu 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek munkahelye lesz a Vörösmarty mozi helyén 

nyíló kávézó 
 

A 620 négyzetméter területű helyszínen, amelyet várhatóan január végén adnak át, 10-

15 fogyatékkal élő ember dolgozik majd. 

 

Megváltozott munkaképességű emberek munkahelye lesz az egykori Vörösmarty mozi helyén 

nyíló kávézó - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtöki adásában. 

 

Kárász Róbert televíziós műsorvezető, a program ötletadója, a Fogadj Örökbe Egy Macit 

Alapítvány elnöke a műsorban elmondta: a Törőcsik Mari színművész alapította alapítvány 

2012-ben azt az ígéretet tette, hogy fogyatékosság-barát munkahelyet nyitnak. A 620 

négyzetméter területű helyszínen, amelyet várhatóan január végén adnak át, 10-15 

fogyatékkal élő ember dolgozik majd. 

 

A Fogadj örökbe egy macit! alapítvány ötödik jótékonysági árverését csütörtökön, a 

fogyatékossággal élők világnapján tartják. Kárász Róbert elmondta: az eseményen ismert 

emberek gyermekkori mackóira és személyes tárgyaira, többek között Carlo Ponti dedikált 

karmesterpálcájára, Lukács Laci énekes furulyájára és Koltai Róbert üvegből készült 

vállfájára is licitálhatnak a résztvevők. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

Miben más a fogyatékos munkavállaló? Elkötelezettségben 
 

A cégek egyre nyitottabbak a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása 

iránt, ugyanakkor a témával foglalkozó szakértők szerint az érintettek sokszor 

“beragadnak” a támogatott munkahelyekre, ami senkinek nem jó. Mindkét oldalon sok 

a félelem, pedig mindkét félnek megérné a nyitottság. 

 

A legutolsó népszámlálási adatok szerint a fogyatékossággal élők száma Magyarországon 

meghaladja a 490 ezer főt. A majd félmillió embernek csak körülbelül 16,5%-a, valamivel 

több, mint 81 ezer fogyatékos ember gazdaságilag aktív, míg a maradék több, mint 400 ezer 

ember gazdasági értelemben inaktívnak számít. Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos 

Emberek Világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, 

katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira. 

 

A NAV adatai szerint mintegy 64 ezer olyan, szabad munkahely van, ahol a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók alkalmazása helyett a cégek inkább a rehabilitációs 



hozzájárulás befizetését választják. Szerencsére azonban ez a trend 2014-re változni látszott, a 

cégek egyre nyitottabbak ebben a kérdésben. 

 

Idén hatodik alkalommal díjazták a fogyatékosság-barát munkahelyeket. 

 

Miközben a nyitottság fokozódik, a cégek nincsenek tudás szempontból felkészülve: nem 

ismerik a bejelentési kötelezettségeket, félnek az adminisztrációs terhektől, nem tudják, 

hogyan kell ebben a témában nyilvántartást vezetni, nem igazodnak ki az orvosi papírokon. 

 

Probléma az is, hogy bár egyre nagyobb a kereslet a vállalatok részéről a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók iránt, azonban jelentkezők híján nem tudják betölteni ezeket 

az állásokat. Dobár Attila, a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését és integrálását 

segítő RehabJob ügyvezető igazgatója szerint ennek egyik oka, hogy a megváltozott 

munkaképességűek “bennragadnak” az állásokban, mert a védett foglalkoztatás “gyorsítósáv 

helyett zsákutcaként” üzemel, ahol a cégek képzőközpont helyett piaci vállalkozásként 

működnek, miközben elfogytak a piacról a megváltozott munkaképességű munkavállalók. A 

nyílt munkaerőpiacra való belépést nehezíti az is, hogy a jelöltek félnek az esetleges 

kudarctól, inkább vállalják a megszokott betanított munkát, sokkal kevesebb pénzért – tette 

hozzá. A RehabJob ügyvezetője szerint a foglalkoztatók sincsenek felkészítve, hogyan lehetne 

továbbítani ezeket a munkavállalókat a nyílt munkaerőpiacra. 

 

A megváltozott munkaképességűek hátrányos, kiszolgáltatott helyzetben vannak és úgy 

gondolják, már annak is örülniük kell, ha a minimálbér feléért, napi négy órában 

foglalkoztatják őket, pedig volna hely számukra a nyílt munkaerőpiacon – fejtette ki a 

RehabJob ügyvezetője. Dobár Attila kiemelte: a cégek mintegy 65 milliárd forintot fizetnek 

be rehabilitációs hozzájárulásként évente, amiből 65 ezer ember helyezkedhetne el a nyílt 

munkaerőpiacon, sokkal jobb feltételek mellett. 

 

Mi a megváltozott munkaképesség? 

 

A megváltozott munkaképesség jogi hátterével, típusaival és azzal, hogy a megváltozott 

munkaképességű dolgozók mely területeken alkalmazhatóak, még mindig sok a félreértés. 

Szakértőnk szerint a legfontosabb, hogy ne dőljünk be az előítéleteteknek. Szakértőnk segít 

tisztázni az alapokat a témában. 

 

Mit adhat cég számára egy fogyatékos ember? 

 

Ugyanazt, mint bármely másik munkavállaló. A fogyatékos emberek esetében a 

fogyatékosságuk csak egy tényező, egy állapot. Az ép embereknek is vannak hiányosságaik, 

ám a munkakereséskor sosem ezekre koncentrálnak, sokkal inkább az erősségekre. 

 

Ugyanígy a fogyatékos emberek esetében sem azt kell figyelembe venni, hogy mit nem 

tudnak, hanem azt, hogy mit tudnak, milyen területeken bizonyítják szakértelmüket. Hiszen 

mi lett volna, ha Beethovent nem engedik komponálni, mert elveszítette a hallását, vagy a 

súlyosan mozgáskorlátozott Stephen Hawking, korunk egyik legnagyobb zsenije nem 

folytatta volna fizikusi pályafutását betegsége miatt. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a fogyatékos emberek színt és új látásmódot visznek a 

cégek életébe, ráadásul nagyon megbízható munkaerőt képviselnek, hiszen tudják, hogy 

milyen nehéz fogyatékossággal elhelyezkedni. Kitartásban és akaraterőben pedig példát 



adhatnak a munkatársaknak, hiszen az élet minden területén nehezített pályán teljesítenek. 

Lelkesedésük sok munkahelyen fokozza az ép emberek munkakedvét is – írja a Kerülj 

közelebb honlapja. 

 

5 tipp a sikeres beilleszkedésért 

 

1. Találjuk meg, kik azok a kulcsszemélyek, akik a cégnél a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának szószólói lehetnek 

 

2. Egyből nem dobhatjuk a munkatársakat mélyvízbe: segítsünk nekik felkészülni a speciális 

helyzetű munkatársakkal való együttműködésre 

 

3. Ne rontsunk ajtóstul a házba, a fizikai akadálymentesítést csak lépésenként lehet 

megvalósítani 

 

4. Álljunk rugalmasan a megváltozott munkaképességű munkavállalódhoz, közösen alakítsuk 

ki az elvárásokat, hogy a rábízott feladatot a lehető leghatékonyabban tudja elvégezni 

 

5. Nincs feloldhatatlan konfliktus, csak kibeszéletlen problémák léteznek – a nyílt 

kommunikáció vezet egymás megértéséhez 

 

SIKERSZTORI: „PRÓBÁLJUK MEGOLDANI MÁSOK PROBLÉMÁIT” 

A fogyatékkal élők társadalmi integrációjával foglalkozik Szabó Zoltán József és Szabó 

Alexa, az Értéksziget webáruház alapítói. Tudják, miről beszélnek, maguk is érintettek. 

Vállalkozásuk nemcsak a családnak nyújt megélhetést, másoknak is segít. 

 
forrás: piacesprofit 

 

 

 

Balog Zoltán Pro Caritate-díjakat adott át a fogyatékos emberek világnapján 
 

Pro Caritate-díjakat adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 

csütörtökön Budapesten, a fogyatékos emberek világnapja alkalmából tartott gálaesten 

a Nemzeti Színházban. 

 

A miniszter elmondta, a világnap azokra az embertársainkra hívja fel a figyelmet, akiknek az 

életéből fontos dolgok, képességek hiányoznak, és ránk van szükségük, hogy ennek ellenére 

kiteljesedhessenek. Ez a nap arra is rámutat, hogy segítsünk fogyatékkal élő társainknak, és 

vegyük észre amit tőlük kaphatunk, hiszen a fogyatékkal élők is tudnak adni, akár többet is, 

mint az ép emberek - tette hozzá. 

 

Balog Zoltán szólt arról, hogy az elmúlt években a kormány igyekezett tenni a megváltozott 

munkaképességű emberek élethelyzetének javításért, hogy aktív életet élhessenek. Ennek 

köszönhetően csaknem 80 ezer fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű ember 

dolgozik jelenleg Magyarországon. Feléjük is azt szeretné közvetíteni a kormány, hogy a 

munka jobb, mint a passzivitásra kárhoztató segély - hangsúlyozta. 

 

A gálaesten az emberi erőforrások minisztere átadta a Pro Caritate-díjat, amely a szociális 

ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a gyermekvédelem, a fogyatékos és megváltozott 



munkaképességű emberek rehabilitációja érdekében végzett kiemelkedő szakmai, 

közszolgálati, karitatív tevékenységért adományozható. 

 

Pro-Caritate díjat vehetett át Harangozó Judit, a Semmelweis Egyetem Közösségi 

Pszichiátriai Centrum pszichiáter főorvosa, Simó Judit, a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. vezető szakértője és Jakubinyi László, 

Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létéért Alapítvány kuratóriumi elnöke. 

 

A rendezvényen átadtak Fogyatékosság-barát Munkahely elismeréseket is. A díjban részesült 

a nagyvállalat kategóriában a Citibank International Limited magyarországi fióktelepe, a Citi 

Magyarország, a General Electric Hungary Kft. és a Rossmann Magyarország Kft. A 

kisvállalkozások között díjazták a Kockacsoki Nonprofit Kft.-t, míg a civil szervezetek között 

a Magyar Cserkészszövetséget. Költségvetési intézmény kategóriában díjat vehetett át a XXI. 

kerületi (csepeli), a X. kerületi (kőbányai) és a salgótarjáni polgármesteri hivatal, valamint a 

Vakok Állami Intézete. 

 

Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Salva 

Vita Alapítvány 2010-ben alapította, hogy az álláskereső fogyatékos emberek és a 

foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találását elősegítse. A díjat azon szervezetek 

nyerhetik el, amelyek vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik a fogyatékkal élő munkavállalók 

toborzásával, foglalkoztatásával, megtartásával kapcsolatos munkájukat. 

 

December 3-át az ENSZ 1992-ben nyilvánította a fogyatékos emberek világnapjává. Ennek 

alkalmából Jobb velünk a világ! címmel egész napos rendezvényt tartottak a Nemzeti 

Színházban, amelynek keretében érzékenyítő tréningeken vettek részt középiskolások és 

színészek, a gálaműsoron pedig fellépett a Csík Zenekar, a sérült emberekből álló 

Nemadomfel Együttes és az integrált Never Give Up Gospel kórus. 

 
forrás: inforadio.hu 

 

 

 

Öt ügyet karolt fel a Playboy 
 

Nagyszabású gálavacsorával zárult a Playboy Hero jótékonysági kampány. Az 

emblematikus férfimagazin hagyományteremtő kezdeményezésének célja, hogy olyan 

férfi példaképeket mutasson be, akiknek szakmai sikereik mellett fontos a társadalmi 

felelősségvállalás is. Az estélyen részt vett az öt támogatott alapítvány képviselője, 

valamint a szervezeteket felkaroló ismert emberek, így Istenes Bence, Fluor Tomi, Buda 

Marci, Pachmann Péter, Kárász Róbert, Sztanó Tamás, Hlatky-Schlichter Hubert, 

Csonka András és Gájer Bálint is. 

 

 

Első alkalommal indította útjára jótékonysági kezdeményezését a Playboy. A férfimagazin 

kampányához televíziós és médiaszemélyiségek, sportolók és üzletemberek is csatlakoztak, 

köztük Istenes Bence és Fluor Tomi, akik a beteg gyerekek és idősek arcára mosolyt csaló 

Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány nagyköveteként szólaltak fel. Pachmann Péter és Buda 

Márton a Movember Hungary képviseletében megható példákon keresztül hívták fel a 

figyelmet a prosztatarák veszélyeire, míg Csonka András és Hlatky-Schlichter Hubert a 

rászorulók étkeztetéséért kampányolt a Heti Betevő Egyesület ételosztásain keresztül. Gájer 



Bálint és Vajda Attila a vér szerinti szüleiket nélkülözni kényszerülő gyermekeknek otthont 

nyújtó SOS Gyermekfalvak Alapítványának munkáját segítették, Kárász Róbert és Sztanó 

Tamás pedig a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány tevékenységét népszerűsítették, akik a 

megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedését támogatják. 

 

A magazin főszerkesztője, Bus István elégedetten zárta a kampányt. „Egy teljesen új úton 

indultunk el, ilyenkor persze mindig tele vagyunk kérdésekkel, de ma este kiderült, hogy 

alaptalan volt bárminemű félelmünk. Ha sok jó ember fog össze nemes célokért, akkor az 

eredmény csak pozitív lehet – kezdte Bus István. – A visszajelzések bebizonyították, hogy a 

magazin már jóval túlmutat azon, amit korábban jelentett az olvasóknak. Szeretnénk 

példaképeket állítani, olyan férfiak személyében, akiknek szintén fontos a társadalmi 

felelősségvállalás és szívesen kiállnak a nyilvánosság elé is egy nemes ügy érdekében.” 

 
forrás: 24.hu 

 

 

 

Kártérítést fizethetnek a hivatalok a lassú ügyintézés miatt 
 

Jelentősen csökkennek az állampolgárok mindennapos ügyintézéshez kapcsolódó 

ügyintézési és költségterhei az ősz folyamán a parlament által elfogadott két 

törvényjavaslatban foglalt változások révén. 

 

A költségek csökkenése akár számszerűsíthető is, hiszen az egyes hatósági eljárások 

illetékének és igazgatási díjának megszüntetéséről szóló (jelenleg kihirdetés előtt álló) 

törvény számos eljárás esetén eltörli az eljárási díjat, illetve az illetéket. Így például 2016-tól 

nem kell illetéket, illetve szolgáltatási díjat fizetnünk a személyi igazolvány, illetve a 

lakcímkártya, tb-kártya, adókártya megújításáért, cseréjéért, az adóhatósági igazolásért, az 

erkölcsi igazolványért, a jogosítvány első ízben történő kiállításáért, valamint a vállalkozói 

igazolvánnyal kapcsolatos eljárásért és a számviteli beszámoló közzétételéért. 

 

A bürokrácia visszaszorítását a nemrégiben kihirdetett, a közigazgatási 

bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvény szolgálja. A 

jogszabály a címében említett cél érdekében – kisebb-nagyobb mértékben – száznál is több 

törvényt módosít a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénytől a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényen át a vasútnak nem minősülő egyéb 

kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvényig. 

 

Az érintett jogszabályok nagy száma, illetve sokfélesége is mutatja, hogy egy-egy jogszabály 

esetében nem átfogó módosításokról van szó, hanem – a címben említett célnak megfelelően 

– egy-egy eljárásbeli könnyítésről, illetve az ügyintézési határidő rövidítéséről.  Például a 

2007. évi I. törvény 22. paragrafusa a tartózkodási kártya iránti kérelem tárgyában indult 

eljárásban az érdemi döntésre jelenleg 3 hónapot biztosít, ami a módosítás hatályba lépését 

követően 70 napra csökken. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 26/A 

szakasza eddig nem tartalmazott határidőt arra vonatkozóan, hogy a rehabilitációs hatóság 

által a megváltozott munkaképességű személy kérelmére elvégzett komplex minősítés 

eredményéről mennyi időn belül kell a hatósági igazolványt kiállítani. A módosítást követően 

erre a hatóságnak 50 nap áll rendelkezésére. 



 

De nem csak az egyes jogszabályokban foglalt, hanem a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) ügyintézési időre 

vonatkozó szabályai is jelentősen szigorodnak. 

 

A törvény egyik erre irányuló újítása az úgynevezett sommás eljárás intézményének a 

bevezetése. A Ket. 29. szakaszának új, (1b) bekezdése értelmében a kérelemre induló eljárás 

sommás eljárásnak minősül, ha 

 

– a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan 

adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás 

tisztázott,  

 

– nincs ellenérdekű ügyfél és 

 

– az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem haladja meg a két hónapot vagy a hatvan 

napot. 

 

Amennyiben mindezen feltételek adottak, a döntésre maximum 8 napja van a hatóságnak. 

 

Ugyanakkor a Ket. 32. szakasza szűkíti a hatósági eljárások felfüggesztésének eseteit, illetve 

megszünteti az ügyintézési idő meghosszabbításának a lehetőségét. 

 

S, hogy az ügyintézési időre vonatkozó előírásokat az eljáró hatóság „komolyan” vegye – 

tehát ne csak úgy tekintsen rá, mint a járművezetők a 30 kilométeres sebességkorlátozást jelző 

táblára, melyet sok településen csak azt remélve helyeznek ki, hogy így talán az 50 

kilométeres korlátozást betartják a sofőrök – a jogalkotó megpróbált garanciákat beépíteni. 

 

Ez azt jelenti, hogy a valamely jogosultság iránt kérelmet benyújtó ügyfél számára a 

hatóságnak 8 napon belül függő hatályú döntést kell hoznia arról, hogy amennyiben az eljárás 

megindításától számított 2 hónapon belül nem születik érdemi döntés 

 

– az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek 

hiányában tízezer forintot „kártérítésként” a hatóság köteles az ügyfél részére megfizetni; 

 

– a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól valamint meghatározott 

kivételektől eltekintve – a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. 

 

Nyilvánvaló, hogy a módosítások az esetek jelentős részében fel fogják gyorsítani az 

ügymenetet. Ugyanakkor nem segít azokban az ügyekben, amikor a döntés meghozatalának 

objektív akadályai (anyagi jogszabályok összetettsége, netalántán létszám- és technikai 

problémák) vannak. 

 

Szakértők szerint az említett okok számbavétele és felszámolása nélkül – és ez lehet a 

bürokráciacsökkentés következő fázisa – a jogszabály betartása legfeljebb hibás döntés 

meghozatalával lehetséges. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 



Öt éve fekszik bénán László 
 

Öt éve él ágyhoz kötve, fél oldalára lebénulva a makói Bakacsi László. Csak 90 éves 

édesapja és egy szomszéd van mellette - vágya most az, hogy a hideg téli napokat 

kihúzzák valahogy. A Lapcom Média Alapítvány adventi akciójában 100 ezer forinttal 

támogatja őket. 

 

Egy rozoga, Alma utcai parasztházban, pontosabban annak leghátsó, konyhából átalakított 

helyiségében tölti minden napját az 55 esztendős makói Bakacsi László. 

 

5 éve nem hagyta el a helyiséget. Akkor bénult le a fél oldalára agyvérzés miatt, azóta fekszik 

ágyban. – Még szerencse, hogy a bal oldalam bénult le. Így legalább a jobb kezemet tudom 

használni, tudok például enni – mondja. Napjait leginkább olvasással tölti, esetleg rádiót 

hallgat, tévéje ugyanis nincs. Van olyan kötet, amit már háromszor elolvasott. 

 

Ketten laknak itt, rajta kívül a 90 éves édesapa, Bakacsi Imre, aki valaha bognár volt. Az 

ágyhoz kötött férfit egy évvel ezelőttig a bátyja ápolta, aki emiatt a munkáját is kénytelen volt 

feladni. Erre korábban szinte éjjel-nappal szükség volt, hiszen az első időszakban gyakori 

rosszullétek is gyötörték, és folyamatos figyelemre volt szüksége.  

 

– Azóta valamivel jobban vagyok – mondja, de hozzáteszi: tavaly karácsonykor a bátyja 

meghalt. Az édesapja ugyan a boltba még el tud járni, rajta kívül azonban csak egy 

szomszédasszony van a segítségére, aki szívességből ebédet hoz, ellátja a ház körüli kisebb 

teendőket. A kis, lepusztult szobát egy régi tűzhellyel igyekeznek fűteni, ám időről időre 

előfordul, hogy a kályhacső szétesik. A fájuk, mint mondják, valószínűleg karácsonyig lesz 

elég. 

 

Bakacsi László korábban napszámosként dolgozott, emellett motorokat, kerékpárokat javított. 

Az édesapján kívül nincs senkije. 80 százalékos rokkant, havi 70 ezer forintos járadékot kap, 

bár ezt sem régóta. 

 

Az édesapja szerény nyugdíjából igyekszik minél többet félretenni arra az esetre, ha 

valamelyikükkel történne valami. – Ki tudja, ki lesz az? Nem az a soros, aki a koros! – jegyzi 

meg szomorúan Bakacsi László.  

 

Apa és fia egymásból igyekszik erőt meríteni a nehéz időszakban. A nehézségekben annak is 

komoly szerepe van, hogy kénytelenek voltak hitelt felvenni a speciális ágy, a betegség miatt 

szükséges felszerelések megvásárlása miatt, valamint azért, hogy pótolják a jövedelmet, ami 

kiesett, mert László bátyja nem dolgozhatott, amíg őt ápolta. 

 

A szegénységgel, magatehetetlenséggel és sivár mindennapokkal egyszerre küzdő férfi azt 

reméli, előbb-utóbb sikerül bejutnia egy olyan intézménybe, ahol a rehabilitációjával is 

tudnak szakemberek foglalkozni – de addig is szeretné a hideg téli napokat biztonságban 

átvészelni. Ebben alapítványunk, olvasóink segítségére is számíthat. 

 

Olvasóink jóakaratforintjait karácsony előtt adjuk át minden támogatott családnak, addig 

várjuk adományaikat. Bakacsi László képviselője ma délután veszi át az oklevelet. A 

Délmagyarország–Rotary Adventen rajta kívül Rózsa Evelin és családja kap még adományt – 

számítógépet, tisztítószert és pelenkát –, amelyet a Szegána Kft. képviselője ad át. A 17 



órakor kezdődő ünnepségen fellépnek a Jerney János Általános Iskola diákjai. A további 

napok programjáról a Délmagyarország–Rotary Advent Facebook-oldalán lehet tájékozódni. 

Pataki Ferenc karácsonyi üzenete 

 

A Délmagyarország–Rotary Advent mai vendége Pataki Ferenc színművész lesz. – A 

karácsonyról elsőként az jut eszembe most, hogy a családban szinte mindenki köhög, hogy jó 

lenne, ha egészségben érne bennünket. Különleges lesz ez a mostani ünnep számomra, hiszen 

igazi nagy karácsony lesz, a családból olyan sokan gyűlünk össze, mint még soha. A szüleim 

eljönnek hozzánk Debrecenből, és még az idős nagyimat is hozzák magukkal. Ritkán van 

olyan, amikor együtt tudunk lenni, ez adja az ünnep igazi hangulatát. Meg persze a 

máktúladagolás. Mondjuk sosem értettem, miért csak ilyenkor eszünk mákos bejglit, hiszen 

bármikor vehetnénk, de valahogy ez is olyan, mint a húsvéti sonka: egyszer egy évben van, 

olyankor viszont degeszre esszük magunkat belőle. Szóval mindannyian várjuk már, hogy 

felszeleteljük az ünnepi süteményt – addig pedig a készülődéssel hangolódunk az ünnepre. 

Szerencsére most erre nekem is van időm. 

Interneten is követhetők programjaink 

 

Idén a Délmagyarország–Rotary Advent is csatlakozott a Hungary-Live.com hálózatához, 

amelynek célja, hogy a kiemelt eseményekről, turisztikai helyszínekről élő HD streaminget 

biztosítson. A http://www.hungary-live.com/hu/xmas/ linken a nap 24 órájában látható 

adventi helyszínünk, így természetesen az adományozó ünnepség is nyomon követhető 

otthonról. A rendszer segítségével a Klauzál téren az ünnepek alatt ingyenes internetelérés 

biztosított. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Már nem „dugdossák” a fogyatékkal élőket 
 

 
 



Az ENSZ huszonhárom évvel ezelőtt, 1992-ben nyilvánította december 3-át a 

fogyatékkal élő emberek világnapjává. 

 

Az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete az értelmi fogyatékos embereket, 

szüleiket, hozzátartozóikat, valamint segítőiket fogja össze. Az értelmi fogyatékosok nagy 

csoportján belül azokkal foglalkozik, akik kisgyermek koruktól az élet legtöbb területén 

segítségre szorulnak. 

 

– Az egyesületnek közel 1400 tagja van, de csak egy részük látogatja az öt megyei intézmény 

valamelyikét mindennap – főként tanulóként. Vannak olyan gyerekek is, akik óvoda, iskola 

után járnak be, hogy segítséget kaphassanak olyan problémák megoldásában, amiket a 

közoktatás keretein belül már nem tudnak számukra biztosítani – engedett bepillantást a 

hétköznapokba dr. Szabó Béláné egyesületi elnök. 

 

Sok-sok türelem 

 

– Ma már a szülők nem dugdossák a fogyatékkal élő gyermekeket: részt vesznek a 

közoktatásban, együtt tanulnak egészséges társaikkal. Azt tapasztaljuk, hogy tágabb 

környezetük is egyre elfogadóbb, annak ellenére, hogy a szülők gyakran azt érzik, nem 

kapnak segítséget. 

 

Pedig ez nincs így, az állam rengeteg pénzt fordít a fogyatékosok ellátására azáltal, hogy 

otthon lehet az anya vagy apa a beteg gyermekkel, de ha nem akar, beadhatja nappali ellátásba 

is. Léteznek támogató szolgálatok, amik hozzák-viszik a kicsiket, vagy ott a fecskeszolgálat, 

ha a szülő nem ér rá vagy szeretne kikapcsolódni, akkor vigyáznak a gyermekére. 

– A megyeszékhely minden iskolája nyitott arra, hogy felvegyen sérült diákot. Persze vannak 

gondok: magatartásproblémákhoz vezethet, ha nem tudnak együtt haladni. Talán egy kicsit 

elnézőbbnek, türelmesebbnek kell lenni az ilyen gyerekekkel, ugyanakkor joggal merül fel a 

társaikban a kérdés, hogy miért pont velük foglalkoznak többet. Lehet, hogy a 

teljesítményükkel nincs baj, hiszen akkor fel sem vették volna őket, de például egy autista 

gyerek viselkedése eltér a többiekétől. Úgy gondolom azonban, hogy szeretettel sok mindent 

meg lehet oldani – jegyezte meg dr. Szabó Béláné. 

 

Tele van a lelkük szeretettel 

 

– A kislétai Ápoló-Gondozó Otthon 220 férőhelyes és jelenleg 211 lakója van, ötvenhatan 18 

év alattiak – mondta el lapunknak az intézmény vezetője, Jakabné Harcsa Erzsébet. 

– Aki még soha nem találkozott fogyatékos emberrel, nem is tudja, mitől fosztja meg magát. 

A társadalom nagy része nem tudja helyén kezelni ezt a problémát, holott a fogyatékos ember 

nem csak szeretetet igényel, de legalább annyit képes adni, mint amennyit kap. Sokan 

beszélni se tudnak, de a tekintetük még az egészségesekénél is többet kifejez. Csakis 

testközelből lehet megtapasztalni, mennyire tudnak ragaszkodni, és mennyi szeretet van a 

lelkükben. 

 

– El sem lehet képzelni, mekkora hátrány, amikor van egy test, amelyben élet és lélek van, de 

képtelen pontosan kifejezni magát. Ezek a gyerekek azt sem tudják elmondani, mijük fáj, ami 

nagyban nehezíti a munkánkat. Ebből adódóan nem tudnak vigyázni a környezetükre sem. 

Nem szándékosan rombolnak, de a kínlódásaikkal gyakran kárt okoznak. 

A gyerekek mindennapjait ünnepekkel, rendezvényekkel, sok-sok együttléttel próbáljuk 

könnyebbé tenni, azoknak pedig, akik ágyban fekvők, a szobájukba visszük a programokat. 



Tárt kapukkal várják őket 

 

– Az ő családjuk általában maga az intézet. Negyvennél kevesebben vannak, akiket látogatnak 

a szüleik, és ebbe már azokat is beleszámoltam, akikhez csak 3–4 évente jönnek. Mi 

természetesen senkit nem kárhoztatunk, hiszen megértjük, hogy fájó sebeket tép fel minden 

egyes találkozás. Ezzel együtt a mi ajtónk minden hónap első vasárnapján nyitva áll a 

látogatón előtt – jegyezte meg Jakabné Harcsa Erzsébet. 

 
forrás:szon.hu  

 

 

 

Emmi: a kormány támogatja a fogyatékos emberek teljes életútját végigkísérő 

rehabilitációt 
 

A kormány támogatja a fogyatékos emberek teljes életútját végigkísérő rehabilitációt, 

ennek egyik eszközeként további forrást ad a támogató szolgálatok kapacitásának növe-

lésére - hangzott el a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság második, szerdai ülésén, 

amelyről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Szociális és Társadalmi 

Felzárkózásért Felelős Államtitkársága tájékoztatta az MTI-t 

 

Az államtitkárság szerdai közleményében az áll: a bizottságban a többi között a tavasszal a 

pártok által egyöntetűen elfogadott, 11 évre szóló Országos Fogyatékosságügyi Programban 

meghatározott célok végrehajtásáról egyeztettek. 

 

A közleményben idézték Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért fele-

lős államtitkárt, aki az ülésen elmondta, az államtitkárság a fogyatékosságügy területén "in-

tenzív párbeszédre törekszik a szakmai és civil szervezetekkel, a fenntartókkal, valamint az 

érintettek képviselőivel". 

 

Ismertették: a bizottsági ülésen szó volt annak lehetőségéről, hogy a közeljövőben minimum-

feltételként jelenjen meg az akadálymentesítés az uniós fejlesztésekben. Ágazatközi munka-

csoport alakult a szociális farm kezdeményezéssel kapcsolatban, amely növelné a sérülékeny 

csoportok foglalkoztatottságát, hozzájárulna a társadalmi integrációhoz, és fontos eszköze le-

hetne a társadalmi szemléletformálásnak is. Továbbá a testület tájékoztatást kapott azokról a 

fejlesztési tervekről, amelyek minden fogyatékos embernek hozzáférhetővé tennék az egész-

ségügyi szolgáltatásokat. 

 

Azt írták: az ülés végén az államtitkár hangsúlyozta, december 3-a a fogyatékos emberek vi-

lágnapja, azonban fontos, hogy a világnap ne csak egyszeri ünnep legyen, hanem a minden-

napjaink részévé váljon a figyelem, a törődés a sérült emberekkel. 

 

A közleményben emlékeztettek: a jövő évi költségvetésben 1,2 milliárd forinttal emelkedik a 

támogató szolgáltatásokra és közösségi ellátásokra szánt összeg. A kormány - elismerve a fo-

gyatékos embereket segítő szervezetek munkáját - októberben 44,6 millió forint többlettámo-

gatást nyújtott a támogató szolgáltatást működtető önkormányzati, egyházi és civil fenntartók-

nak. 

 



Közölték: jövőre folytatódik az úgynevezett kiváltás, amely a nagy vidéki intézményekben el-

helyezett fogyatékos emberek társadalmi integrációját, kisebb lakóegységekbe költöztetését 

valósítja meg. Idén közel 7 milliárd forintból 660 fogyatékos ember költözött át az intézmé-

nyekből kisebb közösségekbe. Egy jövőre kezdődő uniós program keretében pedig további 

3600-an hagyhatják el a nagy szociális gondozó intézményeket. 

 
forrás: webradio.hu 

 

 

Kaposvári flashmob a fogyatékkal élőkért 
 

 
 

Hármasnál egy kicsit rosszabbra, mondjuk kettő és háromnegyedre értékelték a 

Kaposvári Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének hallgatói által megkérdezettek 

hazánkban az esélyegyenlőség megvalósulását. 

 

 

Az ezer fős mintán végzett felmérés annyira friss, hogy egyelőre csak nyers adatok állnak 

rendelkezésre róla. Ám az már egyértelműen látszik, hogy a válaszadók szerint feltétlenül 

változtatnunk kellene a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos hozzáállásunkon. Ezért is szerveztek 

a hallgatók csütörtökön délután a Kossuth téren flashmobot. 

 

December 3. 1992 óta a Fogyatékos Emberek Világnapja. Ezzel is próbálják felhívni a 

figyelmet a fogyatékos emberek problémáira. A Kaposvári Egyetem Gyógypedagógia Intézet 

hallgatói pedig flashmobbal, villámcsődülettel igyekeztek ráirányítani a figyelmet a 

teendőkre, próbálták érzékenyíteni az embereket. 

 



– Meghívtuk a villámcsődületre a Bárczi módszertani központ, a Duráczky, a Napsugár 

központ és a Gyöngyfa napköziotthon lakóit is – mondta el érdeklődésünkre Mag Pálma, az 

egyetem Gyógypedagógia Intézetének negyedéves hallgatója. – Ugyancsak erre a napra az 

első éves hallgatók készítettek egy felmérést is a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének 

helyzetéről.  

 

Azon túl, hogy az adatok végleges kiértékelése után pontos képet kapunk a helyzetről, a 

kutatás azért is volt különösen hasznos, mert a hallgatók maguk szembesültek a 

társadalomban kialakult véleményekről. Ezzel pedig a mi munkánkat is segítik, mert olyan 

változást szeretnénk elérni a környezetünkben, amelynek köszönhetően a speciális 

szükségletű emberek sikeresebben élhetik az életüket. 

 
forrás: sonline.hu 

 

 

 

Nem egyszerű, de a fogyatékossággal élőket is lehet eredményesen oktatni 

 
Hajdúböszörmény – Lehet kiemelten tehetséges, de akár bajlódhat beilleszkedési 

gondokkal is, a lényeg, haladni kell velük is. 

 

Első alkalommal szervezett a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara 

Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferenciát. Az esemény aktualitását – csütörtökön 

tartották – az adta, hogy éppen december 3-a a fogyatékos emberek nemzetközi napja, illetve 

a konferenciának helyet adó hajdúböszörményi kar hamarosan gyógypedagógiai szak 

indítására készül. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a különleges bánásmóddal élők 

(sajátos nevelési igényűek, beilleszkedési, tanulási magatartási zavarokkal küzdők, kiemelten 

tehetségesek) fejlesztésével foglalkozó elméleti és gyakorlati kutatások legújabb eredményeit. 

Felkészült pedagógusokkal 

 

– Az oktatás egyik legfontosabb feladata az érdeklődés felkeltése a téma iránt. Így azokban is, 

akik akár biológiai, akár társadalmi okok miatt kerültek hátrányos helyzetbe – mondta 

köszöntőjében Csernoch László tudományos rektorhelyettes, majd így folytatta: – Mi, az 

egyetemen tudjuk: ennek eléréséhez szükség van olyan jól képzett pedagógusokra, akik 

tudják, hogyan lehet a különböző fogyatékkal élőket is eredményesen oktatni. 

A szakmai tapasztalatcserére hazánkon kívül nyolc országból érkeztek résztvevők. A 

konferencián élénk érdeklődés kísérte Nagy Dénes előadását. Az ausztrál-magyar 

kutatóprofesszor a tudományterületek közötti „hidak” fontosságát hangsúlyozta. Véleménye 

szerint számos probléma megoldásához elengedhetetlen az interdiszciplináris gondolkodás, és 

ebben Magyarország nagyhatalom. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

Kampánnyal vezeti be a TASZ az új arculatát 
 

Nálunk mutatkozik be először. Az arculatot Hitka Viktória tervezte. 

 

 



Az elfogadás reklámjai 
 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálján december 3-án különleges 

kiállítás nyílik: a Baltazár Színház művészi reklámfotóit állítják ki. A 12 Parancsolat 

című tárlat képei azonban nem fogyasztási cikkeket hirdetnek, hanem emberi értékeket. 

 

A Baltazár Színház az egyetlen olyan hazai társulat, amely hivatásos színészként foglalkoztat 

értelmi fogyatékos embereket. Tizenhárom bemutatón vannak már túl. Profi alkotók, fotósok, 

írók, zenészek is tagjai a társulatnak, amely a művészet eszközeivel szeretné felhívni a 

figyelmet a társadalmi integrációra. 

 

A 12 Parancsolat fotói korábban már kötetben is megjelentek. Csima Gergely, a Baltazár 

projektfelelőse idézi fel a történetet a 168 Órának: 

 

– Megkértük a színészeinket, soroljanak föl olyan értékeket, amelyeket alapvető 

fontosságúnak tartanak az életben. Tizenkettőt mondtak: szeretet, szerelem, biztonság, 

felelősség, összetartozás, őszinteség, szabadság, elfogadás, vágy, teljesség, lelki béke és hit. 

Majd közösen kitaláltuk, miként lehetne ezeket vizuálisan is megjeleníteni. De nagyon 

szerettük volna az anyagot önálló tárlaton is újra bemutatni. A Budapest Airport nemrég 

kiállítási pályázatot írt ki, amelyet mi nyertünk meg. A reklámfotók a tranzitfolyosóra 

kerülnek, a Magyarországra érkezők ezekkel a képekkel találkoznak először. 

 

A Baltazár Színház akciója tehát országimázsunkat is erősítheti. 

 

 
 
forrás: 168ora.hu 

 

 

 



 

Érzékenyítő órákat tartottak a Békés Megyei Könyvtárban 
 

Érzékenyítő órákat tartottak a Békés Megyei Könyvtárban a fogyatékos személyek 

világnapján. Az egynapos programon a gyerekek játékos formában ismerkedhettek meg 

a fogyatékkal élők világával. 

 

A Békés Megyei Könyvtár idén második alkalommal rendezte meg az érzékenyítő óráit az 

általános iskolák alsó tagozatosai számára, ahol a fiatalok bepillantást nyerhettek a fogyatékos 

emberek életébe, és közelről is megtapasztalhatták, milyen nehézségekbe ütközik egy 

fogyatékkal élő a hétköznapokban. 

 

A majdnem hatórás rendezvényen a siketek, a látássérültek, a mozgáskorlátozottak és az 

autisták életét segítő eszközöket ismerhették meg a gyerekek, a programra meghívott négy 

érdekvédelmi szervezet (MEOSZ, MVGYOSZ, SINOSZ , AUT-PONT) segítségével. 

 

A szakemberek szerint fontos, hogy közelebb hozzák a fogyatékkal élő gyerekeket ép 

társaikhoz. 

 

Erre hívta fel a figyelmet Kozma Zoltán, a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetsége) jelnyelvi oktatója, aki szerint azért is fontos ez a foglalkozás, mert itt a gyerekek 

megismerhetik a fogyatékkal élő és hallás sérült embereket, nem ijednek meg, nem néznek 

félre. 

 

A „Kerek világ” érzékenyítő órákon a gyerekek ki is próbálhatták a kiállított tárgyakat, 

játékokat, amelyek a fogyatékkal élők hétköznapjait könnyítik. Megismerhették többek között 

az ujj ABC betűit, a vakok „beszélő” számítógép programját, vagy a braille írógépet. 

 

A rendezvényen egymást váltották az alsós osztályok, akik olyan kérdésekre is választ 

kaphattak, amit eddig nem mertek, vagy nem tudtak megkérdezni. 

 
forrás: behir.hu 

 

 

 

Nyílt nap a PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján december 3-án 
 

 

A pécsi Fogászati Klinikán a Fogyatékos Emberek világnapja alkalmából 2015. 

december 3-án 14 órától 17 óráig nyílt napot tartanak e betegek és családtagjaik 

számára, ahol ingyenesen vizsgálják meg a jelentkezőket, illetve mindenkinek egyénre 

szabott tanácsadást, kezelést tudnak ajánlani. 

 

1992 óta december 3-a a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja. Az ENSZ által életre hívott 

világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a betegség, baleset vagy katasztrófa következtében 

fogyatékossá válók problémáira. Magyarországon több mint 600 ezerre becsülik a tartósan 

egészségkárosodott és fogyatékossággal élő emberek számát, sorsuk alakulása közvetve a 

lakosság mintegy harmadát érinti. 

 



A Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján 2005 óta látnak el 

megváltozott ellátási igényű pácienseket. A tavalyi évben ráadásul tovább fejlesztették az 

addig is jól felszerelt klinikát, és a mentálisan sérült gyermekek és felnőttek, valamint a fiatal 

koruk miatt nehezen ellátható két-hároméves kisgyermekek számára kialakítottak egy 

speciális rendelőt. 

 

A pécsi Fogászati Klinika tehát az élen jár a speciális ellátási igényű páciensek kezelésében. 

A világnap alkalmából 2015. december 3-án 14 órától 17 óráig nyílt napot tartanak e betegek 

és családtagjaik számára, ahol ingyenesen vizsgálják meg a jelentkezőket, illetve 

mindenkinek egyénre szabott tanácsadást, kezelést tudnak ajánlani. 

 

Előzetesen bejelentkezni a nyílt napra a 72/535-927-es telefonszámon lehet, de az előzetes 

jelentkezés nem feltétele a részvételnek. 

 

Helyszín: PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján, Pécs, Dischka Győző u. 5. 

 
forrás: webbeteg.hu 

 

 

 

Összefogtak Újbudán a fogyatékos emberekért 
 

A Fogyatékos Emberek Világnapjának alkalmából ismét összefogtak Újbudán a civil 

szervezetek, intézmények, a Nem Adom Fel Alapítvány, valamint a XI. kerületi 

Önkormányzat. A kerületi 4. osztályos kisiskolásoknak szóló „Világnyitók” című 

program felhívja a figyelmet az integráció fontosságára, a számos interaktív és játékos 

feladat, különleges képregény és animációs film, pedig a társadalmi sokszínűségre. A 

rendezvényre különleges vendégeket is hívtak a szervezők. Tekintettel a jövő évi 

paralimpiára, az idei rendezvényen paralimpikonok is részt vesznek.  

 

 

A „Jobb velünk a világ!” rendezvénysorozat eseményei között, idén ismét megrendezzük 

programunkat, amelyre számos interaktív és játékos feladattal várjuk az Újbudán tanuló 4. 

osztályos gyermekeket. A diákok, osztályfőnökeikkel együtt, önkéntesek vezetésével, 

segítségével járják végig a résztvevő intézmények és civil szervezetek által kialakított 

állomásokat. A feladatok során - többek között - kipróbálhatják magukat ülőröplabdában, 

közös kézművesedésben, vak akadálypályán, megismerhetnek speciális segédeszközöket. A 

programot különleges produkció, a paralimpikonok bemutatója zárja. 

 

A sport, mint az integráció eszköze 

 

- Az integrációt, az egyenlő esélyek jelentőségét, fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni 

– mondja Szabó László a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. 

 

- A sport, a paralimpia az egyik leghatékonyabb eszköze az integrációnak. A paralimpia a 

mozgássérült, látássérült, enyhén értelmi fogyatékos sportolók olimpiája. Ugyanolyan kemény 

felkészülést kíván, mint az olimpia, ezért ugyanabban az évben, ugyanazon a helyszínen 

rendezik meg. 2016. szeptember 7-18. között lesz a következő paralimpia, közvetlenül az 

olimpia után Rió de Janeiróban. Gőzerővel zajlik a felkészülés. Már  öt magyar kijutóval 

büszkélkedhetünk. Látássérült judóban Szabó Nikolett, mozgássérült sportlövészetben Dávid 



Krisztina és Gurisatti Gyula,  para-kajak-kenuban Váczi Anita, valamint látássérült 

kerékpárosaink szereztek még egy kvótát. 

 

A sportolók igazi példaképek, azt szimbolizálják, hogy kitartással, akaraterővel bármit el lehet 

érni, nincs lehetetlen. A mai napon a programon résztvevő gyermekek olyan sportolókat 

ismerhetnek meg, akik már eddig is szép eredményeket értek el és komoly esélyük van kijutni 

a 2016. évi paralimpiára.  

 

A Fogyatékos Emberek Világnapjának az egyik legfontosabb üzenete számunkra: valójában 

nincs külső akadály egymás megértése, elfogadása irányában. Az akadályok ugyanis bennünk 

vannak, és ha egy kicsit is akarjuk, egy mozdulattal lerombolhatjuk őket – hangsúlyozza 

Szabó László. 

 

- Az élet számtalan területén fontos, hogy kitartóak legyünk, ne adjuk fel – mondja Papp 

Szabolcs a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője. – Ez olyan érték, amelyre az élet minden 

területén (sportolás, tanulás, bármely cél elérése) egyaránt szükség van. Ezzel az attitűddel 

tudják a fogyatékos emberek leküzdeni a hátrányaikat és ez az, amit leginkább szeretnénk 

továbbadni a következő nemzedéknek! 

 
forrás: orientprerss.hu 

 

 

 

A Szimbiózis Alapítvány modellje adhatja a Szociális Farm Hálózat 

magyarországi alapját 
 

A Szimbiózis majorsága lehet a minta az országban szociális intézmények 

működtetésében, így többek között a hajléktalan- vagy az idősellátásban is. Jakubinyi 

László Pro Caritate-díjat kapott, amelyben a modell kidolgozását és a fogyatékos 

emberekért végzett munkáját ismerték el 

 



Jakubinyi László, a kuratórium elnöke az elismerést Balog Zoltán minisztertől vehette át 

csütörtökön. A díjat a szociális ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a gyermekvédelem, 

a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja érdekében végzett 

kiemelkedő szakmai, közszolgálati, karitatív tevékenységért adományozzák minden évben. 

 

– Ez egy nagyon fontos mérföldkő az életünkben – mondja Jakubinyi László, a Szimbiózis a 

Harmonikus Együtt-létéért Alapítvány kuratóriumi elnöke. – Nemcsak a díj fontos, hanem 

ennek az üzenete is, hogy vidék is helyet kapott ebben a rangos névsorban, és tudunk olyan 

modelleket felmutatni a majorsággal, az étteremmel, ami az ország számára is követendő 

lehet. 

 
Jakubinyi László külső szakértőként is dolgozik azon, hogy úgynevezett szociális farmok 

jöhessenek létre Magyarországon. Egy tárcaközi bizottság alakult, amelynek az a feladata, 

hogy adaptálja a Szimbiózis Alapítvány által létrehozott modellt. 

 
– Ha egy idősotthonban ma valaki a kertben megtermel tíz kilogramm répát, akkor azt nem 

lehet hivatalosan bevinni az otthon konyhájába, abból nem készülhet ebéd, mert most nincs 

ilyen jogszabályi lehetőség – mondja Jakubinyi László. A tárcaközi bizottság tavaszra 

terjeszti elő a magyarországi szociális farmok hálózatának létrehozását segítő javaslatait.   

 
forrás: minap.hu 

 

 

 

 

Elismerés a Providentnek 

 
Harmadszorra nyerte el a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést a Provident 

Pénzügyi Zrt. A pénzintézet jelenleg közel 200 megváltozott munkaképességű kollégát 

foglalkoztat. 

 
A pénzintézet immár harmadik alkalommal vehette át december 3-án a Fogyatékosság-barát 

Munkahelynek járó elismerést. A díjra olyan munkáltatók pályázhattak, akik folyamatosan 

fejlesztik a fogyatékkal élők foglalkoztatásával kapcsolatos gyakorlatukat toborzás és 

munkahely-megtartás terén. A Provident bizonyította elhivatottságát az ügy iránt, így a 

vállalat további két évre kapott jogosultságot a Fogyatékosság-barát Munkahely védjegy 

használatára munkaerő toborzás, illetve külső és belső kommunikációs tevékenysége során. A 

Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés mellett a pénzintézet egyúttal különdíjban 

részesült a fizikai környezet akadálymentesítése területén végzett munkájáért. 

 
"Amikor egy cég három alkalommal is elnyer egy elismerést, az egyértelműen jelzi, hogy az 

adott témában a vállalat hosszú távú, átgondolt és komoly erőfeszítéseket tesz. A Provident 

számtalan eszközzel támogatta az elmúlt években is a fogyatékkal élők munkavállalását, 

legyen szó a nemrég átadott, akadálymentes központi irodánkról vagy a személyre szabott, 

speciális betanítási folyamatokról. Jelenleg a nálunk dolgozó 4000 főből közel 200 

megváltozott munkaképességű kollégánk van, ami hazai szinten mindenképpen kiemelkedő 

arány" - mondta el Kamarás Zsuzsanna, a Provident Pénzügyi Zrt. HR-igazgatója. 

 



A pénzintézet nagy hangsúlyt fektet munkavállalói elégedettségének növelésére, a megfelelő 

munkakörnyezet kialakítására. A Fogyatékosság-barát Munkahely díj mellett ezt a törekvést 

az elmúlt években számos hazai és nemzetközi elismeréssel is díjazták: 2012-ben és 2014-ben 

a Provident megkapta a Legjobb Munkahely díjat, a Gallup beválasztotta a világ 32 legjobb 

munkáltatója közé, emellett elnyerte a Sokszínű és Multigenerációs Szervezet TOP 10 díjat is. 

 
forrás: marketinginfo.hu 

 

 

 

 

Átadták a Velencei-tavi Vízi Sportiskola megújult agárdi telephelyét 
 

Átadták a Velencei-tavi Vízi Sportiskola (VVSI) megújult agárdi telephelyét pénteken. 

A 2,25 milliárd forintos beruházással, amelynek költségeit száz százalékban az Európai 

Unió fedezte, Európában is egyedülálló korai fejlesztő és rehabilitációs központ jött létre 

sérült és fogyatékossággal élő gyerekeknek. 

 

A Komplex rehabilitáció Gárdonyban című projekt záró rendezvényén Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta: a korán diagnosztizált rendellenességen jobban 

lehet segíteni. A gyermekeknél az időben felismert fejlődési rendellenesség kezelése jóval 

sikeresebb, 3 éves korukra 15 százalékuk, 5 éves korukra 30 százalékuk lesz problémamentes. 

 

Az intézmény évente 2000 embernek nyújt majd segítséget 
 

Balog Zoltán lenyűgözőnek nevezte az elkészült létesítményt, mint mondta, itt a gyermekek 

vannak a középpontban és velük együtt a családok is. Hozzátette: az intézmény évente 

mintegy kétezer embernek nyújt majd segítséget. 

 

A tárcavezető rámutatott, hogy a 2007 és 2013 közötti európai uniós ciklusban emberi 

erőforrásokra, humán erőforrásokra és az infrastruktúrára fordított források számadása zajlik a 

napokban, de biztosan 1400 milliárd forint feletti lesz az összeg. Ezzel kapcsolatban kifejtette: 

amit az ország a közösbe befizet, abból kap vissza, tehát a támogatások nem 

"könyöradományok". 
 

 

Amit az ország a közösbe befizet, abból kap vissza, tehát a támogatások nem 

"könyöradományok" 
 

Mint mondta, a csatlakozással olyan versenyhátrányokat vállalt Magyarország, mint a nyitott 

adó-, vám- és gazdaságpolitika, amelyek a kivérzett gazdaság és a leromlott infrastruktúra 

mellett veszteséget hoznak, és ezt kompenzálják az uniós források. 

 

L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára megjegyezte, hogy az avatóünnepség csak 

a kezdet a VVSI életében, mert az északi evezőspálya fejlesztése még hátravan. Jelezte, hogy 

elkészült és decemberben bemutatják azt a 791 millió forintból megvalósított tervet, amely a 

tó partfal-rekonstrukciója mellett az agárdi telephely kikötőinek felújítását és ezzel 

párhuzamosan az északi evezőspálya megújítását is magában foglalja. 

 

Decemberben bemutatják azt a tervet, amely a tó partfal-rekonstrukciója mellett az agárdi 

telephely kikötőinek felújítását és ezzel párhuzamosan az északi evezőspálya megújítását is 

magában foglalja 



Közölte, hogy Agárdon hamarosan iskolai tornaterem, a velencei szakmunkásképző iskola 

mellé pedig kosárlabdacsarnok épül, továbbá a Testnevelési Egyetem vízi sportokkal 

foglalkozó tanszékei Velencére költöznek, ezért egy 50 méteres medencével rendelkező 

sportuszoda létesül a tópartra. 

 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte: a VVSI méltó helyszínt és 

körülményeket biztosít a fogyatékossággal élő magyar és külföldi emberek számára, akik a 

sport és a korai fejlesztés révén sokkal jobban fejlődhetnek, mint hasonló problémákkal 

küzdő, de nem sportoló embertársaik. Fontosnak nevezte, hogy a komplexumban egészséges, 

életerős sportolók mindig találkozhatnak sérült társaikkal, így könnyebben befogadóvá 

válhatnak és felnőtt korukra természetessé válhat az embertársaikon való segítés. 

 

A komplexumban egészséges, életerős sportolók mindig találkozhatnak sérült társaikkal 

 

Az államtitkár megjegyezte: a létesítmény sikeres olimpiai pályázat esetén alkalmas lehet akár 

olimpiai, akár paralimpiai vizes események megrendezésére is. 

 

Tessely Zoltán, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője szerint mindenki büszke 

lehet a világon egyedülálló rehabilitációs központ létrejöttére, amely "a szeretet, az élet és a 

sport kiteljesedését hozhatja el". 

 

Deák Csaba, a VVSI üzemeltetését végző Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy négy éve vették át a sportiskolát és elsődleges céljuk a 

sporttelep megmentése volt. Úgy vélte, ezen az úton fontos mérföldkő az átadási ünnepség. 

 

Jelezte, hogy a modern épületek és fejlesztő eszközök mellett kiválóan képzett szakmai csapat 

várja nem csak a fogyatékossággal élő, hanem az egészséges sportolókat is. 

 

 
 

A létesítmény sikeres olimpiai pályázat esetén alkalmas lehet akár olimpiai, akár paralimpiai 

vizes események megrendezésére is 



A sajtóanyag szerint a Komplex rehabilitáció Gárdonyban című projektnek köszönhetően 

teljesen akadálymentesített tornaterem és konditerem, szállásépület és étterem várja a 

látogatókat. A korai fejlesztő központ eltérő fejlődésű gyermekek és családjuk számára kínál 

intenzív intervenciót. 

 

A mozgássérültek esetében az aktív életre való felkészítésre helyeződik a hangsúly nappali, 

valamint átmeneti bentlakásos formában, ennek különleges eleme a kerekes székesek számára 

épített Ability park, illetve az akadálymentes próbalakás. 

 
forrás: kormany.hu 

 

 

 

JUBILEUMI GÁLA A FOGYATÉKOS GYEREKEKÉRT 
 

 

Így Kerek a Világ címmel nagyszabású jubileumi gálát rendez a 25 éves  Kerek világ 

Alapítvány 2015. december 09-én 18 órakor a Kodály Központban. 
 

A fellépők között lesz Somló Tamás és a Nemadomfelzenekar, a Zengő Együttes és az 

Unicum Laude. Exkluzív produkcióval lepi meg a közönséget Beck Zoli a 30Y frontembere 

és a Pécsi Balett. Ősbemutató előtt adnak ízelítőt a Beck Zoli által komponált Kis herceg című 

musicalből. Az est fővédnöke: Páva Zsolt 

 

Az est bevételét a fogyatékos gyerekek oktatására és fejlesztésére fordítják. 

 

Jegyek kaphatók még korlátozott számban a Kodály Központ jegypénztáraiban és a 

jegymester.hu-n. 

 

A Kerek Világ Alapítvány 25 éves jubileumi gálájának bevételből az alapítványnál tanuló 

fogyatékos gyerekek oktatását segítik. 
 

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

 

 

                                             -MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Üzleti intelligencia fejlesztés területi referens 
 

Jelige: "LETI" 

 

Feladatok:  

-Kampányokhoz adatbázisok összeállítása az értékesítés csapat számára  

-Kampány és termék riportolási rendszer kialakítása és fejlesztése  

-Ár, árrés kalkulációk, ügyfél, kampány elemzések készítése  

-Az elemezésekben és riportolásban használt IT eszközök/szoftverek  

tovább fejelsztése, új megoldások kialakítása  

-A kampány támogatási folyamat továbbfejlesztése  

-Termékmenedzsment területek támogatása terv/tény elemzésekkel  

-Tömeges kezelésű ügyfélkör tervezésének támogatása  

 

Elvárások:  

-Egyetemi/főiskolai gazdasági végzettség esetében informatikai affinitás  

vagy  

-Felsőfokú informatikai végzettség esetében üzleti affinitás  

-3 év munkatapasztalat hasonló területen  

-Legalább középszintű angol nyelvtudás  

-Magas szintű speciális számítástechnikai tudás (Excel, VBA, alapvető  

-programozási ismeretek)  

-Adatbányászati, vizualizációs szoftverek (SPSS Modeller, QlikView) ismerete  

előny  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "LETI" 

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 30. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 
 

 

 

 

 

 

• 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

