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8 órában is dolgozhatnak megváltozott munkaképességűek 
 

Az eddigi négy helyett a jövőben akár nyolc órában is dolgozhatnak a megváltozott 

munkaképességű emberek, és jövedelmük mellett a rehabilitációs ellátás összegét is 

megkapják majd - derül ki egy, a Magyar Nemzet által ismertetett előterjesztésből. 

 

A lap szerint jelenleg 125 ezer ember részesül rehabilitációs ellátásban, eddig legfeljebb heti 

20 órában lehetett dolgozni, ennél többet vállalva megvonták az ellátást. 

 

Ha a kormány támogatja és a parlament elfogadja az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

(Emmi) által kezdeményezett törvénymódosító javaslatot, bármennyit dolgozhatnak az 

érintettek, feltéve, hogy a háromhavi jövedelmük nem több a minimálbér 150 százalékánál. 

 

Az előterjesztés ezen felül értékállóbbá tenné a rehabilitációs és rokkantsági ellátás havi 

összegét is. A javaslat szerint a számítás alapösszege 94 500 forint lenne, amely minden 

évben a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint, azzal megegyező arányban nő majd. 

Eddig a juttatás a 2012-es minimálbér bizonyos százalékában volt meghatározva. 

 

Mindemellett a törvénymódosítás komolyabb szankciókat szabna a nem együttműködő 

megváltozott munkaképességű emberekkel szemben, három hónapra felfüggesztenék azon 

személyek ellátásának folyósítását, akik nem teljesítik az együttműködési vagy rehabilitációs 

tervben foglalt kötelezettségeiket. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

Fogyatékossággal élők számára újítottak fel mozit 
 

Törőcsik Mari és Kárász Róbert alapítványa valóra váltotta ígéretét: A Fogadj Örökbe 

Egy Macit Alapítvány felújította a Vörösmarty mozit. 

 

Március 10-én megnyitja kapuit a Premier Kultcafé, egy egész Európában egyedülállónak 

számító fogyatékosság-barát kulturális központ. A moziként, kávézóként és 

rendezvényközpontként működő intézményt a Törőcsik Mari által alapított Fogadj Örökbe 

Egy Macit Alapítvány üzemelteti speciális munkahely-teremtési programja keretében. 

Budapest legújabb kulturális színterén fogyatékossággal élő emberek fognak dolgozni, és az 

alapítvány kiemelt célja, hogy a kultúrát bárki számára elérhetővé tegye. A Premier Kultcafé 

helyszíne az egykori Vörösmarty mozi - közölték a szervezők. 

 

 



 

 
 

Macikkal a fogyatékossággal élők munkahelyteremtéséért 

 

A Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítványt és programot 2012-ben azzal a céllal indította el 

Kárász Róbert televíziós műsorvezető (TV2), hogy felhívja a figyelmet a megváltozott 

munkaképességűek alacsony foglalkoztatási arányára. Az alapítvány célkitűzése pillanatokon 

belül ismertté vált, köszönhetően azoknak az ismert személyeknek, akiknek a gyerekkori 

mackóit és személyes tárgyait jótékonysági gálák keretében elárverezték az elmúlt években. 

Igazi mozgalommá nőtte ki magát a kezdeményezés: eddig több mint 130 híresség ajánlotta 

fel gyerekkori plüss kedvencét. 

 

Törőcsik Mari felajánlóból alapító lett 

 

Olyan személyek váltak meg mackóiktól a cél érdekében, mint a Nemzet Színésze, a Cannes-

i-díjas Törőcsik Mari - aki később az alapítvány alapítójává vált -, a Nobel-díjas Kertész Imre, 

az Oscar-díjasSzabó István, és a Cannes-i, a Golden Globe, majd az Oscar-díjat is besöprő 

Saul Fia c. film főszereplője, Röhrig Géza is. Szerepel a felajánlók közt továbbá a világhírű 

operatőr Koltai Lajos, Esterházy Péter író és még sokan mások, köztük színészek, rendezők, 

olimpikonok, előadóművészek és politikusok is. 

 

Kávézó helyett egy régi mozi 150 milliós felújítása mellett döntöttek 

 

A Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány 2012-es indulása óta 36 millió forintot gyűjtött össze 

a macik elárverezéséből. Kezdetben csupán egy olyan kis kávézóban gondolkoztak, ahol 

megváltozott munkaképességű személyek dolgozhatnak. 2014 végén azonban egy jóval 

nagyobb álom megvalósításába fogtak bele, amikor meglátták a jövőt a már bezárt és üresen 



álló budapesti Vörösmarty mozi felújításában. Az egykori művészmozi átalakításával 

kapcsolatos építészeti és műszaki tervek elkészítése 2015 márciusától szeptember közepéig 

tartott. Ezt követték a hat és fél hónapig tartó, 150 millió forintos beruházásból megvalósuló 

kivitelezési munkálatok, amelyek a napokban fejeződtek be. 

 

Európában egyedülálló a kezdeményezés 

 

Az egykori Vörösmarty mozi átalakítási munkálatai során fontos szempont volt, hogy a régi 

művészmozi szerepe ne szűnjön meg, ugyanakkor kiemelt célkitűzés volt az is, hogy új 

funkciók és szolgáltatások kapjanak helyet a 620 négyzetméteres ingatlanban. A művészmozi 

terem mellett kialakításra került a hírességek „maci kávézója", egy pékség, a Cserpes Tejivó 

Speciál, és egy olyan varieté terem, amely koncertek, rendezvények és kulturális programok 

lebonyolítására is alkalmas. Európában ez lesz az első és legnagyobb alapterületű olyan 

fogyatékosság-barát közösségi és kulturális tér, ahol megváltozott munkaképességűek 

üzemeltetnek mozit, kávézót, pékséget és rendezvénytermet. 

 

Alapítványi pénz mellett a társadalmi felelősségvállalás és jelentős támogatás kísérte a 

beruházás megvalósulását 

 

A Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány jótékonysági átverésekből és pályázati 

támogatásokból származó bevétele nem lett volna elegendő a beruházás megvalósításához. 

Tervezőirodák pro bono vállalták a tervező munkálatokat, a kivitelezésben sok cég ajánlotta 

fel a segítségét, ugyanakkor vállalkozások, biztosítók és állami szervek is támogatásban 

részesítették a társadalmi célú munkahely-teremtési programot. Vadonatúj és korszerű 

gépészeti, légtechnikai berendezésekkel szerelték fel az ingatlant, kicserélték a teljes 

villamossági hálózatot és olyan kamerarendszert építettek ki, amely alkalmas a koncertek élő 

közvetítésére is. 

 

Új cél, új név, új munkahelyek 

 

Az egykori Vörösmarty mozi átalakításával korszerű fény és vetítéstechnika is kialakításra 

került, amely lehetőséget teremt konferenciák, művészeti kiállítások, irodalmi estek és 

komolyzenei hangversenyek lebonyolítására is. A régi, 55 férőhelyes művészmozi nagytermét 

is felújították, új hangszigeteléssel és vetítéstechnikával látták el. A művészfilmek zavartalan 

biztosításához az alapítvány együttműködési megállapodást kötött a MANDA-val. A 

Vörösmarty mozi régi folyosójának álmennyezetét elbontották, így ismét láthatóvá válik az 

1935-ös boltív-rendszer. Mindezek az újítások és korszerűsítések vonták maga után az új 

nevet: PREMIER Kultcafé, ahol az első időszakban 8-10 fogyatékossággal élő dolgozik majd. 

Az alapítvány céljai között szerepel ezen szám folyamatos emelése. A megváltozott 

munkaképességű alkalmazottak kiválasztásában és tréningeztetésében a Salva Vita 

Alapítvány nyújtott segítséget. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

 

A Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete közleménye 
 

El a kezekkel a magyar társadalombiztosítástól! 
 



Lázár János 2015. december 16-án bejelentette, 91 központi szerv, intézmény átszervezését 

kezdeményezi. A járási hivatalok lesznek az első-, a kormányhivatalok a másodfokú szervek, 

a minisztériumok fogják a stratégiákat alkotni. 2016. február 04-én már arról beszélt, hogy a 

kormányhivatalokban 36 ezer ember dolgozik, év végére a létszámnak 30 ezernek kell lennie. 

 

A sajtó által közölt, megszűnés előtt álló szervek között szerepel az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH). Előbbi kettő felügyeli az 5.000 

milliárd Ft-os társadalombiztosítási alapokat. Az OEP a gyógyászati, gyógyszerészeti díjak 

elszámolásával, kifizetésével, ellenőrzésével foglalkozik. 

  

Az NRSZH szakértői tevékenységet folytat a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátása, a keresőképesség, közlekedőképesség, fogyatékosság stb. megállapítása terén. A 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2.6 millió embernek folyósít ellátást. Az említett hivatalok 

munkája nem stratégiák alkotásából áll, a társadalombiztosítás szervei mindig önállóan 

működtek! 

 

A tb ügyek többsége csak megyei szinten intézhető el, nincs értelme a járási hivatalokhoz 

átszervezni azokat, az ügyek intézése nem fog ezzel közelebb kerülni az ügyfelekhez. 

 

Nem lehet minden ügyet a járásokban intézni, ne legyenek ésszerűtlenek az átszervezések! A 

jelenlegi létszám már most is kevés a feladat ellátásához!  

 

 Kiadó: Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

 

 

Nem sajnálatra van szükségük 
 

Március elején a KézenFogva Alapítvány képviseli Barcelonában Magyarországot az 

ENSZ Fogyatékos Emberek Jogairól szóló Egyezményt népszerűsítő nemzetközi 

programban. 

 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének 

(ÉFOÉSZ) több évtizede kiemelt programja, hogy könnyen érthető kiadványokkal, 

csoportfoglalkozásokkal segítse az önérvényesítésben a fogyatékos fiatalokat. A szövetség 

célja, hogy a fiatalok elhiggyék, semmivel nem rosszabb emberek másoknál. Ahogy Bali 

Boglárka, az ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesületének elnöke a Kossuth Rádió Napközben 

című műsorában elmondta: jogsértés leginkább napi ügyintézés során éri őket, amikor 

lekezelően, megalázóan beszélnek velük, de gyakran válnak bűncselekmények áldozataivá is 
 

Bali Boglárka hangsúlyozta: a fogyatékosokat nem az a megoldás, hogy a fogyatékosokat 

automatikusan gondnokság alá helyezzék, hanem a támogatott döntéshozatalban kell őket 

segíteni. Konkrét területeken, adott kérdésekben, amiben segítségre van szükségük, legyen 

mellettük egy támogató. 
 

 

 

 



 
 

Résztvevők élő csocsóznak a Kézen Fogva Alapítvány fogyatékkal élő és egészséges 

gyerekeket közös játékra invitáló Hétköznapi Kihívások elnevezésű élménynapján a fővárosi 

Margitszigeti Atlétikai Centrumban 2015. május 15-én. MTI-fotó: Balogh Zoltán 

 

ENSZ Fogyatékos Emberek Jogairól szóló Egyezményét Magyarország elsőként ratifikálta, és 

2007-ben törvénybe foglalta. Az egyezmény célja, hogy a fogyatékos emberek az épekkel 

azonos jogokkal vehessenek részt a foglalkoztatásban, a közösségi ellátásban, az 

egészségügyben és az élet más területein, valamint megvalósuljon a törvény előtti egyenlőség 

is. Az egyezmény az államok számára ír elő kötelezettségeket, magyarázta Dr. Gazsi Adrienn 

ügyvéd, a Kézen Fogva Alapítvány jogásza. 
 

hanganyag: http://httphu.tdf-cdn.com/4638/_demand/0086c1aa_7215095.mp3 
 

forrás: hirado.hu 

 

 

 

Egy élet a hátrányos helyzetű fiatalok szolgálatában 
 

 

A Gyermekbárka vezetőjét már egészen korán, tizenkét éves korában megérintette a 

kiszolgáltatott emberek helyzete. Nagy Anna Mária innentől kezdve folyamatosan keresi a 

lehetőségeket, hogy a közelükbe kerülhessen, és jelenlétével segítse könnyűnek egyáltalán 

nem nevezhető életüket. 

Nagy Anna Mária először Andorka Esztertől hallott rengeteg szívet melengető történetet 

mozgássérültekkel, állami gondozottakkal való foglalkozásáról. Ennek hatására hamar 

elhatározta, hogy ő is szeretne segíteni. Fiatal kora miatt ugyan a veszélyesebbnek ítélt 

helyekre ekkor még nem mehetett, ezért egy idős néni látogatásával indult azóta is töretlen 

civil munkája. Az elfekvőbe egyre gyarapodó társaival még sokáig visszatért, volt, hogy bulit 

is szerveztek az öregeknek, de leginkább beszélgetésekkel, és közelségükkel igyekeztek 

feldobni a korosztály hétköznapjait a túlzsúfolt helyen. 

http://httphu.tdf-cdn.com/4638/_demand/0086c1aa_7215095.mp3


A Rádió Orient vendége kifejtette, hogy az elesett fiatalok segítésének is vannak íratlan 

szabályai. Mindenkit arra int, hogy a nyitott, őszinte és baráti hozzáállás mellett egy bizonyos 

távolságot mindig tartson meg, s ne kerüljön túl közel egy-egy pártfogolthoz. Az immár 

négygyermekes családanya a legfontosabbnak magát a jelenlétet tartja, s alázatosságra inti 

mindazokat, akik csak időnként tudnak a fogyatékos, vagy hátrányos helyzetű gyerekek 

mellett lenni. 

A Gyermekbárka – amely mozgássérült, állami gondozott és családban élő gyermekek 

közössége - vezetőjeként Nagy Anna Mária számos tábort szervezett már, ahol saját bevallása 

szerint leginkább a „túlélésre utaznak”. Ahogy saját gyermekeinél, náluk se erőlteti, hogy 

mindenki hasonló szociális érzékenységet csikarjon ki magából mint ami ő benne rejlik, de a 

lehetőséget mindenképp igyekszik megteremteni a kapcsolódásra, és minden alkalommal 

öröm látnia, ha egy fiatal önmagától segít sérült társán. 

A Pilisi Gyermekotthonba – ami immáron alapítvánnyá nőtte ki magát - is próbált anno 

évente többször ellátogatni a Gyermekbárka vezetője, s ahogy általánosságban, úgy itt is a 

legnagyobb problémát abban érzi, hogy nem nevelik a gyerekeket önállóságra. Helyettük 

hoznak meg olyan fontos kérdésekben is döntést, mint egy-egy korán becsúszott terhesség, 

vagy a továbbtanulás, ami aztán a munka világába kikerülve is komoly gondokat okozhat. 

Ilyenkor leginkább csendesen, a háttérben, éreztetve, hogy számíthatnak ezek az emberek 

valakire a bajban tud segíteni a civil társadalom rajtuk. 

„Szeress akadálymentesen” néven nagy sikerrel zajlottak le az eddig szervezett iskolai 

programok, ahol több teremben vehettek részt nagy izgalommal a gyermekek olyan érdekes 

foglalkozásokban, mint például a lábbal festés. Bár nagyon tetszett mind a tanulóknak, mind 

az intézményeknek a kezdeményezés, Nagy Már Anna elmondta, hogy az igazi az volna, ha 

nem csak egy-egy alkalomról lenne szó, hanem teljesen beépülne mindez az iskolák 

hétköznapjaiba. 

Nagy Anna Mária összességében elmondta, hogy meglátása szerint mindenkinél a saját 

családja, munkája és ezek kiegyensúlyozottsága kell, hogy a legfontosabb legyen, a civil 

munka nem kerülhet ezek elé. Az viszont fontos, hogy ezek megléte után minél több ember 

keresse a kapcsolatot beteg társaival, a fiatalok maradjanak kíváncsiak, s ne legyenek restek 

megtenni az első lépést, ha úgy látják, valahol szükség lehet rájuk. 
 

forrás: orientpress.hu 

 

 

 

Minden tizedik baba fejlesztésre szorul 
 

Minden tizedik gyermek egészségügyi problémával jön a világra Magyarországon. Az 

organikus eredetű kisgyermekkori fogyatékosság nem nőhető ki, de családközpontú 

korai intervencióval minden esetben javítható - tudta meg az InfoRádió Czeizel Barbara 

gyógypedagógustól, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjétől. 
  

"Durván és drasztikusan fogalmazva: a fogyatékosság nem nőhető ki. Bár a szülő azt szeretné 

hallani, hogy a fejlesztés elkezdésével egy-két múlva a gyerek kinőheti az ellátásra való 

szükségességet, ezt sajnos nagyon idealisztikus volna mondani. De sokkal jobb életminőségük 

lesz azoknak a családoknak, akik megfelelő időben, szakemberek által megkapják a megfelelő 

terápiákat" - mondta Czeizel Barbara gyógypedagógus. 

 

Hozzátette: a társadalomnak és a magyar költségvetésnek sokkal többe fog kerülni az a 

család, amelyik nem kapja meg a megfelelő szolgáltatásokat és ellátást.  

 



"A mozgássérült és értelmileg akadályozott kisgyerekek állapota sokkal súlyosabb lesz ellátás 

nélkül, és ilyenkor a gyermek édesanyjának esélye sincs arra, hogy visszamenjen dolgozni, 

hacsak nincs olyan támogató közeg, amely segít neki a megoldásban" - hangsúlyozta a 

gyógypedagógus. 

 

Mint mondta, ahol nem történik meg a korai fejlesztés, ott a gyermek állapota és az egész 

családszerkezet is megsínyli.  

 

"Ha csak a bölcsődében vagy az óvodában derül ki a probléma, ott már nagyon kemény 

helyzet vár a szülőre. Ilyenkor elküldik egy szakértő bizottsághoz, ami megállapítja, hogy az 

ő gyermekük a különböző fejlődési területeken nem felel meg az életkori átlagnak. Ha sajátos 

nevelési igényű, tehát fogyatékos kategóriát kap, integráló vagy szegregáló intézménybe kell 

mennie. Ez pszichésen és fizikailag is megviseli a családot és elképesztően kiszolgáltatott 

helyzetbe kerülnek" - fogalmazott Czeizel Barbara. 

 

A gyógypedagógus szerint ebben a helyzetben romlani fog a szociális és gazdasági státuszuk, 

hiszen egy eltérő fejlődésű kisgyerek fejlesztését az állam az esetek kétharmadában nem 

képes megoldani.  

 

"A család minimum 50-60 ezer forintot kényszerül kifizetni a saját pénzéből, ha biztosítani 

akarja a gyermeknek a megfelelő fejlesztéseket. Ilyenkor az édesanya nem tud visszamenni 

dolgozni, bár kap családi pótlékot és felemelt gyest, de ez az összeg méltánytalan a szülők 

otthoni erőfeszítéseihez képest" - fűzte hozzá a Budapesti Korai Fejlesztő Központ 

intézményvezetője. 
 

Czeizel Barbara szerint komoly társadalmi problémáról van szó, amelyről beszélni kell, 

hiszen minden tizedik megszületett kisbabát érinti. Ha pedig az ellátás és a fejlesztés nem 

történik meg, még szélesebb körű társadalmi problémát jelent. 

 

Hanganyag:   http://inforadio.hu/audio/00059/00059a87a.mp3 

    
forrás: inforadio.hu 

 

 

 

Lesz-e valaha lift a tüdőgondozóban? 
 

A tüdőgondozó épületében nincs lift, így a kerekesszékkel közlekedő mozgássérültek 

nem tudnak önállóan feljutni az emeletre. 

 

Vajon lesz erre megoldás? – tette fel a kérdést a feol.hu portálja. 

 

Néhány nappal ezelőtt egy névtelen olvasói levélben a küldemény szerzője arra panaszkodott, 

hogy nincs lift a Szekfű Gyula utcában található tüdőgondozó épületében. Emiatt nem tud 

önállóan eljutni egy-egy vizsgálatra, csak segítséggel! A levélíró kerekes székes, és sokszor 

mondták neki, hogy hívjon mentőt, ha fel szeretne jutni az emeletre, majd ők segítenek. 

 

Az üggyel kapcsolatban a portál megkérdezte a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 

Kórház főigazgatóját, Csernavölgyi Istvánt, aki kiemelte: különös figyelmet fordítanak a 

mozgássérült betegek ápolására. Bármilyen ellátási igénnyel érkezik a tüdőgondozó épületébe 

http://inforadio.hu/audio/00059/00059a87a.mp3
http://feol.hu/hirek/lesz-e-valaha-lift-a-tudogondozoban-1756660


a mozgássérült beteg, akkor a földszinten biztosítanak számára szabad rendelőt, ahol az orvos 

ott helyben el is látja őt. Csernavölgyi István hozzátette azt is: radiológiai szükséglet esetén a 

földszinten is rendelkeznek ilyen felszereltségű vizsgálói egységgel, illete a kórház 

telephelyén, a lifttel rendelkező egységeik is készséggel elvégzik a vizsgálatokat. 

 

A főigazgató hangsúlyozta: ha egy kerekesszékkel közlekedő mozgássérült hasonló helyzetbe 

kerül, mint a panaszos olvasó, akkor azt azonnal jelezze az intézmény dolgozóinak. 

 

Azon kérdésre, hogy a jövőben lesznek-e akadálymentesítési munkálatok a tüdőgondozó 

épületében, a főigazgató így reagált: - A kórház következő fejlesztési lépcsőjében próbálják 

meg orvosolni ezt a problémát, s remélik, hogy így megoldódik a mozgássérült betegek 

ellátása. A fejlesztés érinti a tüdőbetegek és a bőrgyógyászati betegek szakellátását is. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

NFM-NKH: június közepéig végezhetők el az ingyenes közlekedésbiztonsági 

képzések 
 

Budapest – Az ingyenes közlekedésbiztonsági képzések március 1-től június 15-ig 

végezhetők el – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság (NKH) kedden. 

 

A közös közlemény szerint a tananyagok és módszertani segédanyagok több korosztály, a 

közoktatási intézmények diákjai, pedagógusai, a már jogosítvánnyal rendelkezők és 

kerékpárral közlekedők számára érhetők el a tanuloknak.hu és a kreszfelfrissito.hu oldalakon. 

 

Győri Gyula, az NKH elnöke a közleményben kiemelte: több újdonsággal válik még 

átfogóbbá a tavalyi sikernek köszönhetően idén is elindult közlekedésbiztonsági program. 

 

Az e-learning képzés új témakörökkel bővült: kiemelten foglalkozik a gyalogos és kerekes 

székes közlekedés szabályaival, felhívja a figyelmet a diszkó balesetek okaira és 

megelőzésére – hívják fel a figyelmet. 

 

A program célja továbbra is az, hogy a korszerű eszközökön, szórakoztató formában 

elérhetővé tett tartalmaknak köszönhetően a legfogékonyabb korban lévő óvodások, iskolások 

megismerkedjenek a legfontosabb közlekedési szabályokkal, a KRESZ-felfrissítő a már 

jogosítvánnyal rendelkezők számára biztosít naprakész, a jogszabályi környezet változásaihoz 

igazított tudást. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

 

ÚTVONALTERVEZŐ AZ AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉSÉRT 
 

A Route4U egy útvonaltervező, melynek célja, hogy kiszámíthatóvá és megtervezhetővé 

tegye többek közt a kerekesszékesek városi közlekedését. Bodó Péter ötletgazda és 

alapító szerint mindez ugyanis egyáltalán nem utópia. 



A Route4U a világ első olyan útvonaltervezője, mely járda és gyalogátkelő-adatokat, valamint 

tömegközlekedési információkat felhasználva személyre szabott navigációt biztosít a 

kerekesszékkel, babakocsival vagy egyéb guruló eszközökkel közlekedők számára. Ez az 

elképzelés fantasztikus, és társadalmi hasznosságát tekintve is kiemelten fontos, ugyanakkor 

ismerve a budapesti állapotokat, egyáltalán nem indokolatlanul az ötlött fel bennünk, hogy 

mennyire reális elképzelés ez a fővárosban. Megkerestük tehát az alapító és ötletgazda Bodó 

Pétert, hogy elmondja nekünk azt, amit érdemes tudni az elképzeléseikről, és magáról a 

Route4U-ról.  

„Ma a kerekesszékes közlekedőknek egy egyszeri ügyintézést is internetes keresés, telefonálás, 

fontos esetekben akár próbabejárás előzhet meg, és még így is adódnak kellemetlen 

meglepetések. Ezen az állapoton sajnos nem nehéz javítani. A közösség erejével hisszük 

ugyanakkor, hogy mindez lehetséges.” – mondja Bodó Péter, utalva a Route4U egyik 

legfontosabb tulajdonságára. Arra, hogy a projektet egy egész közösség fejleszti és 

frissíti. Szerinte lehet, hogy egy kicsit utópisztikus a víziójuk, de a megvalósításban minden 

apró részlet már önmagában is segítséget jelent, ezért társadalmilag már a részsiker is nagyon 

hasznos.    

Az eredeti ötlet babakocsis tapasztalatok alapján született meg. Ekkor jöttek rá az ötletgazdák 

arra, hogy a városi közlekedés milyen sokaknak okozhat problémát a mindennapi életben. 

Ezen akartak és akarnak továbbra is változtatni, úgy, hogy információhoz juttatják a 

rászorulókat. Hogy mindez hatékonyabban menjen, különböző partnereket, köztük 

önkormányzatokat kerestek: „Az általános forráshiány és a kötelező feladatok miatt, úgy 

gondoltuk, hogy Magyarországon nem lesz könnyű az önkormányzatokkal együttműködni. 

 

A TAPASZTALAT AZONBAN AZ, HOGY A VÁROSOK FELISMERIK A 

LEHETŐSÉGÉT ANNAK, HOGY KÖLTSÉGHATÉKONYAN IS ÓRIÁSI SEGÍTSÉGET 

NYÚJTHATNAK AZ ÉRINTETTEKNEK. 

 

Ráadásul olyan elemzéseket kapnak tőlünk az infrastruktúra minőségére és jellemző 

használatára vonatkozóan, ami a döntéselőkészítés során akár már egy kisebb beruházásnál 

visszahozza az együttműködés költségeit.” – mondja Bodó Péter.  

A fejlődés érdekében több partneri megállapodást is kötöttek már. Hónapok óta együtt 

dolgoznak a Design Terminállal, ami szerintük a legjobb példa arra, hogy egy állami 

szervezet hatékonyabb és hasznosabb lehet, mint piaci megfelelői. Nekik köszönhetik 

együttműködésüket a Magyar Turizmus Zrt-vel, és a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit 

Kft-vel is. A kapcsolatépítés jelenleg is nagy erőkkel folyik: fővárosi kerületekkel, 

megyeszékhelyekkel, de egy nyolcezres kisvárossal is tartanak a tárgyalások. Ezek alapján 

abban bíznak, hogy hamarosan százezrek életét tehetik könnyebbé és szabadabbá.   

De hogyan történik az adatbázis frissítése? „Egyrészt a felhasználók részéről manuális 

visszacsatolásra is van lehetőség, másrészt a technológiai innovációnk lényege, hogy az 

alkalmazásunk hagyományos okostelefonok szenzorait használva automatikusan gyűjti az 

információkat a járdainfrastruktúra állapotáról (pl. rázkódás, hosszanti, és keresztirányú 

dőlés, járdaszegélyek). Budapest felmérésében az első felhasználók és tesztelők, vagyis az 

úgynevezett  Route4U keménymag tagjai voltak segítségünkre az automatikus adatgyűjtésben. 

Pontosítás, ellenőrzés és hiánypótlás céljából persze magunk is jártuk a várost.” – 

magyarázza Bodó, majd hozzáteszi, hogy  a tél elején a fővárosi önkormányzattal 

együttműködésben lezajlott Mikulás kampányuk eredményeképpen több, mint 3000 helyről 

gyűjtöttek információt a felhasználók, ezzel megduplázva az így minősített helyek számát.  

Így történhet meg az, hogy egy akadályról, egy elromlott liftről, vagy akár egy remek 

szabadtéri programról a legaktívabb felhasználók tájékoztatni tudják a többieket, valamint ők 

http://route4u.org/#17/47.50510/19.05080


is élvezhetik a közösségi információmegosztás jótékony hatását. Az útra kelés így minél 

kevesebb kiszámíthatatlan momentumot és helyzetet rejthet.  

Ami a jövőt illeti, Bodó Péter elmondta, hogy fontos céljuk a felhasználók mindennapi 

aktivitásának növelése, melyet játékos funkciókkal és közösségi programokkal igyekeznek 

elérni. A terméket a visszacsatolások alapján fejlesztik annak érdekében, hogy a 

felhasználóink száma növekedjen. De hamarosan megújulnak az online felületeik és a 

mobilalkalmazást is átalakítják. 

 

AZ ÚJ VERZIÓBAN PÉLDÁUL A TÉRKÉPEN MÁR ÚTVONALTERVEZŐ FUNKCIÓ 

IS MŰKÖDNI FOG, NYÁR ELEJÉRE PEDIG ELÉRIK, HOGY A 

MOBILALKALMAZÁSBAN IS LESZ NAVIGÁCIÓ. 

 

Ha pedig a terveket sikerül megvalósítani, a Route4U nem csak világelső, de nemzetközi hírű 

is lehet. Ebben az esetben pedig nem is hangzik majd annyira utópisztikusan az akadály- és 

meglepetésmentes városi közlekedés a kerekesszékesek, babakocsisok számára.  

 
forrás: hg.hu 

 

 

 

Kéz nélkül született, mégis festő vált belőle - Elképesztő fotók! 
 

Mariusz Kedzierski sosem adta fel az álmait! Számára a fogyatékosság sem állhatott 

utat annak, hogy alkothasson.  

 

A 23 éves lengyel fiúnak már több száz követője van az Instagramon, és a hírek szerint a világ 

több pontjáról is kapott már felkérést egy-egy munkára. Mariusz annyira élethűen fest, 

hogyan elsőre sokan fényképnek hiszik a műveit - írja a BoredPanda. 
 

 

 
 

 

Elmondása szerint sosem gondolta, hogy el kéne zárkóznia a világtól, és a fogyatékossága 

ellenére is szeretne teljes életet élni - ebben a barátnője is segít neki. 
 

 

http://www.boredpanda.com/drawing-realistic-paintings-without-arms-mariusz-kedzierski/


 
 

Már több mint 700 kiállítása volt, és az elmúlt egy évben több európai városban is járhatott a 

műveivel. 
 

 
 

forrás: life.hu 

 



 

"A SZÍNHÁZ OLYAN, MINT EGY NAGYÍTÓ" - A MISKOLCI 

LILIOMBAN A BALTAZÁR SZÍNSZEI IS JÁTSZANAK 
 

A Liliom égi képeiben két társulat is feltűnik a Miskolci Nemzeti Színház színpadán. 

Felváltva játszanak majd az Utca-szak hátrányos helyzetű fiataljai és a Baltazár Színház 

értelmi sérült színészei az előadásban. 

  

Az 1998 januárjában alakult Baltazár Színház Magyarországon az egyedüli hivatásos 

színtársulat, amely értelmi sérült színészekből áll. A társulatot működtető alapítvány úttörő 

feladatot lát el azzal, hogy a fogyatékosságot háttérbe szorító és a művészi sorsot előtérbe 

helyező látásmóddal rendelkezik. 
 

Elek Dóra, a Baltazár Színház művészeti vezetője elmondta, sokan nem hinnék, ha az utcán 

találkoznának a csoport tagjaival, hogy valójában igazi művészek. 

 

– Csodálatos dolog a színház, hiszen aki tehetséges, annak képes megmutatni a szépségét, 

mint egy nagyító. Működésünk tizennyolc éve alatt tizenhét saját előadást készítettünk, de ez 

az első alkalom, hogy egy másik színház munkájába bekapcsolódunk. Szabó Máté rendező 

keresett meg ezzel az ötlettel. Éreztem, hogy ez szívügye, és minden akadályt leküzdve 

megoldotta, hogy benne lehessünk az előadásban. A színészek rendkívül boldogok voltak, 

nagyon élvezték az itteni munkát, ezért köszönöm Máténak ezt a makacs szeretetet – mondta 

el Elek Dóra. 
 

 
 

– Meglepetés volt számukra is a felkérés, hiszen csak akkor szóltam nekik erről a 

lehetőségről, amikor már biztos volt, hogy tudunk jönni. A próbafolyamat mechanizmusát 

már ismerik, hozzá vannak szokva az improvizációhoz is, így könnyen fel tudták venni a  

 



próbák fonalát. Korábban már többször is játszottunk Miskolcon, legutóbb decemberben a 

Graffalót – tette hozzá a művészeti vezető. 
 

Erdős Balázs, a Baltazár Színház színésze alakítja az egyik égi rendőrt. Balázs kertész 

szeretett volna lenni, elvégezte az iskolát, és el is tudott helyezkedni ebben a szakmában. A 

családja hallott a Baltazár Színházról, ők beszélték rá, hogy próbálja ki magát színészként. 

Azóta is a társulat tagja. A premier előtt elmondta, nagyon jól érzik magukat Miskolcon, a 

kollégákkal is gyorsan összebarátkoztak. – Nagyon kedves velünk mindenki, pedig senkit 

nem ismertünk a színészek közül. Máhr Ági, aki a Fogalmazó szerepét játssza, viszont ismert 

minket, kiderült, hogy több produkciónkat is látta – mesélte a színész. 

  

– Szerintem Szabó Máté nagyon jó rendező. Mindig nyugodt, türelmes volt velünk, ha 

hibáztunk, akkor sem jött ki a sodrából, csak szólt, hogy ezt vegyük újra. Nagyon jól sikerült 

a főpróba is, ezért nem izgulok, pedig minden új előadás előtt szoktam. Annyit próbáltunk, 

hogy tudom, mi a dolgom, most itt az ideje megmutatni mindannyiunknak, hogy a többi 

színésszel is ugyanúgy tudunk dolgozni, és tudunk egy jó színdarabot csinálni – tette hozzá. 

 
forrás: szinhaz.hu 

 

 

SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG ESETÉN IDÉN IS VISSZAIGÉNYELHETI 

ADÓJA EGY RÉSZÉT! 
 

Bár a bevezetése óta szinte minden évben előkerül a téma, sokan talán még mindig nem 

veszik igénybe a tartós betegségek után járó adókedvezményt, noha jogosultak lennének 

rá. Az adókedvezményről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet részletesen 

szabályozza ezt a súlyos fogyatékosság esetében adott, összevont adóalap adóját 

csökkentő adókedvezményt. Az SZJA bevallások határidejéhez közeledve a téma ismét 

aktuális. 

 

Sokakat eltántoríthat az igénybevételtől, hogy a kedvezmény igénybevételéhez szükség van 

orvosi igazolásra, a kedvezményt ugyanis kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő 

magánszemély vonhatja le a saját, összevonás alá eső jövedelme utáni adó összegéből. Ezen 

orvosi igazolásnak a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. 

(XII.29.) EüM rendeletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 

A háziorvosok és szakorvosok természetesen ismerik az igazolás kiállítására vonatkozó 

követelményeket, így az igazolás kiadásával kapcsolatban az adóalanynak nincs különösebb 

teendője. Természetesen egy betegség megállapítása kapcsán a háziorvos kérheti a beteg 

szakorvosi vizsgálatokon való részvételét, illetve a betegségére vonatkozó, kórelőzménnyel 

összefüggő olyan leletek átadását, amik alátámaszthatják a jogosultság meglétét, illetőleg a 

jogosultság kezdő időpontját. Ez utóbbit tehát kizárólag az orvos jogosult megítélni. 

 

Az adózó kizárólag ezen igazolás birtokában veheti igénybe az adókedvezményt, méghozzá a 

fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától, ezen állapot fennállása idején, havonta, az 

adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeget. Az adó 

összege mindazokra a hónapokra csökkenthető, amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy 

napig fennállt. 

Az erről szóló bevalláshoz az orvosi igazolást nem kell csatolni, csak megőrizni. Igazolás 

hiányában tehát akkor sem vehető igénybe az adókedvezmény, ha az arra való jogosultság 

laikus számára is egyértelmű. Akinek az állapota végleges - ezt az orvosi igazolás tartalmazza 



- és korábban már kiadták az erről szóló igazolást, nem kell új igazolást kérnie, kivéve néhány 

speciális esetet. 

A gyakorlat szempontjából nagyon fontos, hogy visszamenőlegesen, az elévülési határidőig, 

jelenleg tehát öt adóévre is érvényesítheti a kedvezményt az, aki a jogosultság 

követelményeinek megfelel, és korábban ezt nem tette meg. Ehhez a korábbi évekre 

benyújtott személyijövedelemadó-bevallás önellenőrzésére van szükség, amely az adott évre 

vonatkozó ’53-as bevalláson tehető meg, a részletes szabályait az alábbi, 23. számú 

információs füzet tartalmazza. 

 

Mivel az adókedvezmény mértéke az adóév első napján érvényes, havi minimálbér (2015-ben 

nettó 105.000 forint) öt százalékának megfelelő összeghez van kötve, így az minden évben 

változik. A 2015-ös év kapcsán, a fentiekre tekintettel, az adókedvezmény maximális mértéke 

63.000 forint.  

Már csak a legfontosabb kérdés van hátra, vagyis, hogy milyen betegségek esetén vehető 

mindez igénybe. Mivel gyakorlatilag több száz BNO kód van felsorolva a jogszabály 

mellékletében, ezért erre a kérdésre lehetetlen pár soros választ adni. A már említett 

kormányrendelet alapján, a fogyatékosságok illetve betegségek fő csoportjait az ado.hu 

korábban így foglalta össze: 

 

hallási fogyatékosság 

mentális és viselkedészavarok 

látási fogyatékosság 

mozgásszervi fogyatékosság 

pervazív fejlődési zavarok 

schizophrenia, schizotypiás és paranoid zavarok 

daganatos megbetegedések egyes fajtái 

mesterséges testnyílással élő személy 

súlyos szervi károsodással járó immunbetegségben szenvedő 

emésztőrendszer betegségeinek egyes fajtái 

ritka betegségek bizonyos típusai 

egyes endokrin és anyagcsere betegségek 

veleszületett enzimopátiák 

hemodialízis vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben 

szenvedő 

krónikus légzési elégtelenségben szenvedő 

veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedő 

egyéb fejlődési rendellenességgel születettek. 

 

Természetesen nem minden, a fenti csoportokba eső betegség esetén vehető igénybe az 

adókedvezmény. Ezt ugyanis az orvosi igazolás kiállításakor az orvos, illetőleg a szakorvos 

dönti el, és ennek fényében állítja ki a szükséges igazolást. A bejegyzés a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal által 2014.04.14-én kibocsátott tájékoztatóján, illetve a hatályos jogszabályi 

környezeten alapul. 

 
forrás: arsboni.reblog.hu 

 

 

 

 

 



 

A MOZGÁSSÉRÜLTEK FEJÉR MEGYEI EGYESÜLETE 

 
a Viktória Rehabilitációs Központ létrejöttének 20. évfordulója alkalmából 

több pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek,  

valamint mozgássérült alkotók részére az alábbiak szerint: 

 

KÉPZŐMŰVÉSZEKNEK 

A pályázat célja: egyrészt a már ismert művészek és a kevésbé ismert mozgássérült alkotók 

részére közös bemutatkozási lehetőséget biztosítani; másrészt ösztönözni mindannyiukat 

újabb képzőművészeti alkotások létrehozására. 

 

A pályázat feltételei: 

- A pályázaton hivatásos és amatőr alkotók egyaránt részt vehetnek. 

- Szakáganként maximum 2 db műalkotás küldhető be a következőképp:  

Festmény: maximum 60 x 80 cm-es méretig és bekeretezve. 

Grafika: maximum 60 x 80 cm-es méretig paszpartura keretben. 

(Sokszorosított grafikánál a max. 5 darabból álló sorozat egynek számít) 

Kisplasztika: maximum 40 cm-es terjedelemig stabilizált állapotban. 

- Az alkotások hátoldalán vagy alján nyomtatott betűkkel fel kell tüntetni: 

a) az alkotó nevét és lakcímét az irányítószámmal együtt 

b) a műalkotás címét, méretét, kivitelezési módját 

 

HIVATÁSOS ÉS AMATŐR FOTÓSOK SZÁMÁRA 

A pályázat célja kettős: egyrészt a nem mozgássérült fotósoktól azt várjuk, hogy a  

fogyatékos vagy bármely más okból hátrányos helyzetű emberek képi ábrázolásával jól és 

gyorsan értelmezhető módon próbálják bemutatni a bennük rejlő értékeket, illetve az 

alkotások erejével legyenek képesek ráirányítani a nagyközönség figyelmét a 

fogyatékossággal élő vagy más okok miatt hátrányos helyzetű emberekre (szegényekre, 

öregekre, szenvedélybetegekre, hajléktalanokra stb.), műveikkel segítsenek a megismerésben, 

az elfogadásban, az előítéletek lebontásában és az elesettek iránti szolidaritás erősítésében, 

ösztönözzenek az értük való cselekvésre. 

A mozgássérült fotósoknak pedig bemutatkozási lehetőségeket szeretnénk biztosítani és 

ösztönözni őket vizuális tehetségük kibontakoztatására. 

 

A pályázat feltételei: 

- Minden pályázó maximum 4 alkotással pályázhat. (Az összesen 5 képből álló sorozat 

azonban egynek számít, de ezt a beküldéskor feltétlenül jelezni kell!) 

- A képeket a megszokott, minimum 24 cm-es oldalméretben és a kép méreteit meghaladó 

minimum 5 cm-es oldalkeretet is tartalmazó fekete kartonra rögzítve, kiállításra kész  

állapotban kérjük leadni. 

 

KÉZMŰVESEKNEK, IPARMŰVÉSZEKNEK ÉS NÉPMŰVÉSZEKNEK 

Kézművesek, népművészek, iparművészek és az e mesterségekkel foglalkozó mozgássérült 

alkotók számára népi, iparművészeti és kézműves tárgyak készítésére szóló pályázatot 

hirdetünk. A tárgyak lehetnek: kerámia, gyöngyfűzés, divatékszer, bőrtárgy, bőrdíszmű, 

tűzzománc, szőttes, foltvarrás, hímzés, festett vagy egyéb textiltárgy, fafaragás, festett  

bútor, fonott áru, csuhé stb. 

A pályázat célja: egyrészt a már ismert mesterek és a mozgássérült alkotók részére  



közös bemutatkozási lehetőséget szeretnénk biztosítani annak érdekében, hogy egymást és a 

különböző mesterségeket még jobban megismerjék; másrészt ösztönözni szeretnénk 

mindannyiukat újabb remekek, használati és dísztárgyak készítésére. 

 

A pályázat feltételei: 

- A pályázaton hivatásos és amatőr, egyéni vagy csoportos alkotók egyaránt részt vehetnek. 

- Mindenki maximum 2 db tárgyat, műalkotást küldhet be bemutatásra kész állapotban. 

- Az alkotások, dísztárgyak hátoldalán vagy alján jól rögzített módon fel kell tüntetni a készítő 

nevét és teljes lakcímét az irányítószámmal együtt. 

 

Általános tudnivalók 

- Mind a három pályázat munkáinak leadási határideje:  

postán: 2016 június 30-ig 

személyesen: 2016 június 20-a és 30-a között naponta 9-től 17 óráig 

- A pályaműveket a fent megadott időpontok között postán vagy személyesen a következő 

címre kell eljuttatni:  

Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete 8000 Székesfehérvár Erzsébet u. 20. 

(Az egyesület irodája a Viktória központ épületében található. Bejárat a Lövölde út  

felől a garázssorról.) 

- A beérkezett pályamunkákat zsűri értékeli, és a zsűri javaslata alapján a meghirdető szerv 

képviselői döntenek a díjak odaítéléséről. 

- A legjobb művek kiállításon való bemutatására és a díjak átadására 2016 őszén kerül sor 

Székesfehérváron a Viktória Rehabilitációs Központ jubileumi ünnepségén. 

- Minden további felvilágosítást a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületétől lehet kérni az 

egyesület postacímén, a Viktória központ e-mail címén (viktoriakozpont@gmail.com) vagy 

ügyfélfogadási időben a (22) 316-926-os vagy a (22) 333-110-es telefonszámokon. 

http://www.egyesulet-viktoria.hu/ 

 
forrás: pafi.hu 

 

 

 

VEDD ÉSZRE A MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREKET! 
 

Most beszéltem telefonon Brandt Viktorral, az Álomszállító megálmodójával és 

kivitelezőjével. Viktor 8 éve folyamatosan a szabadidejét és saját pénzét belerakva akar 

segíteni a mozgássérülteknek azzal, hogy ingyen szállítja őket és hozzásegíti egy 

teljesebb élethez. Gyerekként átélte a nagymamája mozgáskorlátozottságát, ami miatt 

küldetésének tekinti, hogy jót tegyen a mozgássérültekkel és minden erejével segíteni 

tudjon nekik.  Több, mint egy órát beszéltünk telefonon, amin keresztül átjött a 

fanatizmusa és a határokat,akadályokat nem ismerő lelkesedése. Egy nagyon önzetlen 

emberről beszélünk, aki SOHA nem fogadott el egy mozgássérülttől sem pénzt. Most a 

közösséget hívja segítségül, ugyanis... 

 

Végtagkölcsönzőt üzemeltetek. Én vagyok a szeme annak, aki nem lát. Én vagyok a lába 

annak, aki nem jár. 

 

Viktor nagyon sokat beszélt arról, hogy nem működik az egészséges emberek és a 

mozgássérültek közötti kommunikáció. A világnak le kéne lassulnia, mert nem állapot, hogy 

az emberek segítség nélkül elrohannak a mozgássérültek mellett. Meg kell változtatni a 



gondolkodásmódot. Például nem elég akadálymentesíteni az épületeket, ha nem tudnak az 

érintettek eljutni oda. 

 

Ebben segít Brandt Viktor, hogy a mozgássérültek eltudjanak jutni oda, ahova szeretnének! 

És most nekünk kell segíteni neki, hogy ez megvalósuljon. Ha 5000 ember 2015 forint/fő 

befizet, akkor összejönne a pénz az új autóra, a speciális kialakításra és egy évnyi 

üzemanyagköltségre. 

 

 
 

(ez a cél, ezért gyűjtenek Alapítványon keresztül) 

az emberi elméket kell akadálymentesíteni 

Viktor ingyen szeretné szállítani az embereket, mert így nem tudják támadni. Sokat 

beszéltünk az internetes trollokról, akik már most megtámadták bizonyos fórumokon. Vannak 

olyan emberek, akiknek nem elég ha Viktor minden szabadidejét erre áldozza, saját pénzét is 

beleteszi és mindezt anélkül, hogy pénzt kérne. Szörnyű látni, ahogy ebben az önkéntességben 

is sikerül rosszat látni. Pedig több, mint 500 embernek az életét könnyítette meg, tette 

boldogabbá önzetlenségével. 

van egy gyönyörű kerekesszékes barátnője, aki sokat segít bizonyos helyzetek 

kezelésében 

Viktor mottója, hogy nekik is ugyanaz az élet jár, mint az ép emberenek. Ezért pedig tennie 

kell mindenkinek. Nagyon felemelő érzés, ahogyan kibontakozódik Viktor lelkesedése és egy 

eredményes alakolt ölt. 

Ő egy trolivezető a BKV alkalmazásában. Nem ért különösebben a marketinghez, az 

értékesítéshez, a gazdasághoz. A szándékai gyermekien tiszták és valósak. Egy jobb világot 

szeretne felépíteni és ezért hajlandó küzdeni. Mégis látom, ahogyan a kezdeményezés egyre 

jobban fejlődik. Ma már ezekből a 2015 forintos adományokból összejött 1,5 millió forint az 

Alapítvány számlájára 3 hónap alatt. Ez nagyon komoly eredmény és szeretném hinni, hogy 

ez csak a kezdet volt és minden olvasómnak lesz 2015 forintja erre a célra.  



Ez nem nagy összeg! 

Te ennyivel szállsz be, miközben semmi mást nem kell tenned az adományon és a 

megosztásokon kívül. Ez 3 perces meló. Viktor az elmúlt 8 évben több száz órát tett már bele 

ebbe. Ő az, aki 8 óra trolivezetés után pihenés helyett elmegy 250 kilométerre, hogy egy 

mozgássértültet Budapestre hozzon, majd dolga végeztével hóviharban hazavisz. Mindezt 

ingyen, önköltségből. Akkor tényleg a te feladatod a nehezebb? 

Mit jelent 2015 forint? 

 egy felnőtt mozijegy másfél órás filmre 1.760 forint 

 egy Burger King menü 1.600-2.200 forint 

 egy pár minőségibb zokni 1.500 forint 

 két doboz cigi 2.120 forint 

 egy üveg nutella 1.500 forint. 

  

Ha most melletted állna egy rászoruló embertársad, akkor odaadnád neki a kezedben levő egy 

darab mozijegyet, hamburgert, zoknit, cigit vagy nutellát? Számodra ez milyen komolyabb 

lemondással járna? Neked lehet, hogy egy vállrándítás, míg a másiknak magát az életet 

jelenti. 

Nem minden magától értetődő mindenkinek. Ami egy egészséges embernek alap, az egy 

mozgássértülnek komoly szervezést igénylő nehézség! 

A cikkben dirket Viktorról akartam írni és nem elárasztani titeket mindenféle statisztikai 

adattal. Az adatokkal már tisztában van mindenki. Mindenki tudja, hogy milyen nehéz így az 

élet. Viszont a "mozgássérülteket" nem ismeritek meg, így arctalanságukkal közegidegenekké 

válnak számodra, akiknek a nem támogatása nem okoz álmatlan éjszakákat. Viszont most 

kaptál egy arcot, egy hétköznapi hőst, aki megmutatta, hogy ő mit tesz ebbe a dologba bele! 

Mellette már nem mehetsz el szó nélkül! 

forás: iflgazdasag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

 

 

 

 

 

 

                     

 

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

 

-HÍREK- 

 

39. Utazás Kiállítás 2016 
 

Akadálymentes turizmus 

 
https://youtu.be/P-jK6UJdGpk 

 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

• 

Pályázat amatőr és hivatásos művészek részére 

 
A MOZGÁSSÉRÜLTEK FEJÉR MEGYEI EGYESÜLETE a Viktória Rehabilitációs 

Központ létrejöttének 20. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet amatőr és hivatásos 

művészek, valamint mozgássérült alkotók részére az alábbiak szerint. 

 

KÉPZŐMŰVÉSZEKNEK  

 

A pályázat célja: egyrészt a már ismert művészek és a kevésbé ismert mozgássérült alkotók 

részére közös bemutatkozási lehetőséget biztosítani; másrészt ösztönözni mind-annyiukat 

újabb képzőművészeti alkotások létrehozására.  

 

A pályázat feltételei:  

– A pályázaton hivatásos és amatőr alkotók egyaránt részt vehetnek.  

– Szakáganként maximum 2 db műalkotás küldhető be a következőképp:  

Festmény: maximum 60 x 80 cm-es méretig és bekeretezve.  

Grafika: maximum 60 x 80 cm-es méretig paszpartura keretben.  

(Sokszorosított grafikánál a max. 5 darabból álló sorozat egynek számít)  

Kisplasztika: maximum 40 cm-es terjedelemig stabilizált állapotban.  

– Az alkotások hátoldalán vagy alján nyomtatott betűkkel fel kell tüntetni:  

a) az alkotó nevét és lakcímét az irányítószámmal együtt  

b) a műalkotás címét, méretét, kivitelezési módját  

https://youtu.be/P-jK6UJdGpk


 

 

HIVATÁSOS ÉS AMATŐR FOTÓSOK SZÁMÁRA  

 

A pályázat célja kettős: egyrészt a nem mozgássérült fotósoktól azt várjuk, hogy a fogyatékos 

vagy bármely más okból hátrányos helyzetű emberek képi ábrázolásával jól és gyorsan 

értelmezhető módon próbálják bemutatni a bennük rejlő értékeket, illetve az alkotások 

erejével legyenek képesek ráirányítani a nagyközönség figyelmét a fogyatékossággal élő vagy 

más okok miatt hátrányos helyzetű emberekre (szegényekre, öregekre, szenvedélybetegekre, 

hajléktalanokra stb.), műveikkel segítsenek a megismerésben, az elfogadásban, az előítéletek 

lebontásában és az elesettek iránti szolidaritás erősítésében, ösztönözzenek az értük való 

cselekvésre.  

A mozgássérült fotósoknak pedig bemutatkozási lehetőségeket szeretnénk biztosítani és 

ösztönözni őket vizuális tehetségük kibontakoztatására.  

 

A pályázat feltételei:  

 

– Minden pályázó maximum 4 alkotással pályázhat. (Az összesen 5 képből álló sorozat 

azonban egynek számít, de ezt a beküldéskor feltétlenül jelezni kell!)  

– A képeket a megszokott, minimum 24 cm-es oldalméretben és a kép méreteit 

meghaladó minimum 5 cm-es oldalkeretet is tartalmazó fekete kartonra rögzítve, kiállításra 

kész állapotban kérjük leadni.  

 

 

 

KÉZMŰVESEKNEK, IPARMŰVÉSZEKNEK ÉS NÉPMŰVÉSZEKNEK  

 

Kézművesek, népművészek, iparművészek és az e mesterségekkel foglalkozó mozgássérült 

alkotók számára népi, iparművészeti és kézműves tárgyak készítésére szóló pályázatot 

hirdetünk. A tárgyak lehetnek: kerámia, gyöngyfűzés, divatékszer, bőrtárgy, bőrdíszmű, 

tűzzománc, szőttes, foltvarrás, hímzés, festett vagy egyéb textiltárgy, fafaragás, festett  

bútor, fonott áru, csuhé stb.  

A pályázat célja: egyrészt a már ismert mesterek és a mozgássérült alkotók részére közös 

bemutatkozási lehetőséget szeretnénk biztosítani annak érdekében, hogy egymást és a 

különböző mesterségeket még jobban megismerjék; másrészt ösztönözni szeretnénk 

mindannyiukat újabb remekek, használati és dísztárgyak készítésére.  

 

A pályázat feltételei:  

 

– A pályázaton hivatásos és amatőr, egyéni vagy csoportos alkotók egyaránt részt 

vehetnek.  

– Mindenki maximum 2 db tárgyat, műalkotást küldhet be bemutatásra kész állapotban.  

– Az alkotások, dísztárgyak hátoldalán vagy alján jól rögzített módon fel kell tüntetni a 

készítő nevét és teljes lakcímét az irányítószámmal együtt.  

 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  

 

– Mind a három pályázat munkáinak leadási határideje:  

postán: 2016 június 30-ig  



személyesen: 2016 június 20-a és 30-a között naponta 9-től 17 óráig  

– A pályaműveket a fent megadott időpontok között postán vagy személyesen a 

következő címre kell eljuttatni:  

Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete 8000 Székesfehérvár Erzsébet u. 20.  

(Az egyesület irodája a Viktória központ épületében található. Bejárat a Lövölde út felől a 

garázssorról.)  

– A beérkezett pályamunkákat zsűri értékeli, és a zsűri javaslata alapján a meghirdető 

szerv képviselői döntenek a díjak odaítéléséről.  

– A legjobb művek kiállításon való bemutatására és a díjak átadására 2016 őszén kerül 

sor Székesfehérváron a Viktória Rehabilitációs Központ jubileumi ünnepségén.  

– Minden további felvilágosítást a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületétől lehet 

kérni az egyesület postacímén, a Viktória központ e-mail címén 

(viktoriakozpont@gmail.com) vagy ügyfélfogadási időben a (22) 316-926-os vagy a (22) 

333-110-es telefonszámokon. 

 

Jelentkezési határidő: 2016 június 30. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

                                        -MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Konzervdoboz címkézés (Otthon) 
 

Jelige: "GOO" 

A munka lényege: a cégünk által árusított konzerv termék (libamájkonzerv) felcímkézése.  

Magát a terméket és a hozzá kellő anyagokat a munkavállaló otthonába tudjuk szállítani, aki 

tehát otthon (bedolgozás keretében), kötetlen időbeosztással tudja végezni a feladatot. 

Határidők nincsenek és teljesítménybérben tudunk fizetni. 

 

Csak Budapestiek jelentkezését várjuk! Fontos követelmény, hogy a munkavállaló ne 

dohányozzon.  

 

Jelentkezési határidő: 2016-03-15  

Munkaidő kezdete és vége: egyéni időbeosztás szerint  

Munkaszerződés típusa: megállapodás szerint  

Számlaképesség szükséges-e: nem  

Kiválasztás, felvétel menete, módja: e-mail vagy telefonos egyeztetés után egy személyes 

találkozóra kerül sor a munkavállalónak legmegfelelőbb helyszínen.  

Bruttó Fizetés, munkabér: 30 Ft/doboz  

Munkavégzés helye: a munkavállaló otthonában  

Szükséges végzettség: nincs  

Kívánt munkavállalók pontos létszáma: 2  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "GOO" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

regisztrálásával fogad el.) 



 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2016 március 15. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

