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Józsefváros példamutató befogadó település 

Józsefváros megkapta a Befogadó Magyar Település díjat. Az elismerést a Fogyatékos 

Emberek Szervezeteinek Tanácsa kétévente ítéli oda azoknak a fogyatékosügy iránt 

elkötelezett településeknek, amelyek az előző öt évben erőfeszítéseket tettek a 

hozzáférhető település megvalósításáért, településpolitikájukban kiemelten kezelik az 

esélyegyenlőséget és szoros együttműködést alakítottak ki a fogyatékos emberek helyi 

szervezeteivel. 

 

 
 

A Befogadó Magyar Település Országházban megtartott díjátadóján Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke köszöntötte a díjazottakat. 

– Egy olyan időszakban, amikor sokan hajlamosak visszaélni a befogadás gondolatával, 

örömömre szolgál, hogy azokat köszönthetem, akiknek nem politikai, hanem szívügyük az, 

hogy embertársaik befogadásának nemes ügyét önzetlenül és a leggyakorlatiasabb módon 

szolgálják Magyarországon. Kövér László hozzátette: egy közösség nem lehet egészséges, ha 

nem tudja befogadni, elfogadni és segíteni az egészségügyi fogyatékossággal küzdő tagjait. 



Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy a kerület 

vezetősége az elmúlt hat évben elkötelezte magát amellett, hogy segítse és megkönnyítse a 

fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek életét. 

– Ha valaki fogyatékkal él, az nem jelenthet esélytelenséget és reménytelenséget számára! 

Kocsis Máté nagy vonalakban összefoglalta az elmúlt években a kitűzött cél érdekében tett 

lépéseket. A Józsefváros Újjáépül Programban megvalósult közterület-megújításoknál 

maradéktalanul figyelembe vették azokat az igényeket, amelyeket a fogyatékkal élők 

szervezetei és a szakemberek javasoltak. 

– A vakok és gyengén látók, valamint a mozgáskorlátozottak számára biztonságos 

járdafelületeket, zebrákat alakítottunk ki, valamint a parkokban való közlekedést segítő 

burkolati megoldásokat. A kerület polgármestere emlékeztetett, hogy Józsefvárosban 

akadálymentesített és – a speciális igényeknek megfelelő – fejlesztőszobával rendelkező 

bölcsőde tudja fogadni a gyermekeket, a mozgáskorlátozott óvodások számára pedig három 

intézmény is elérhető. – Azoknak, akik igénylik, térítésmentesen biztosítja a kerület a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Az elmúlt években hét foglalkoztatási és álláskeresési 

programot tartottunk a fogyatékkal élők számára az önkormányzat gazdasági társaságai és 

piaci szereplők bevonásával, aminek köszönhetően számos megváltozott munkaképességű 

ember jutott munkához, többek között az önkormányzatban is. 

Kocsis Máté beszédében kiemelte: a Nem adom fel Alapítvány segítségével Józsefvárosban 

nyílt meg Budapest első, fogyatékkal élők által üzemeltetett kávézója, illetve a Fogadj Örökbe 

Egy Macit Alapítvány munkájának köszönhetően a Törőcsik Mari nevével fémjelzett 

kulturális közösségi tér, ahol szintén megváltozott munkaképességűek is dolgoznak. A 

beruházáshoz az önkormányzat nyolcmillió forinttal, illetve a József-napi bál bevételével 

járult hozzá. –Ígérem, hogy elkötelezettek maradunk ebben az ügyben, hiszen a munkának 

még nincs vége! 

 
forrás: lokal.hu 

 

 

Hogyan segítsünk? – párbeszéd a fogyatékkal élő emberekről 

A Budapesti Máltai Fiatalok által szervezett rendezvényen április 12-én, a budapesti 

Nem Adom Fel Caféban a fogyatékkal élő emberekről, tényekről és tévhitekről, az 

emberek viszonyulásairól és érzéseiről beszélgettek segítő szervezetek tagjai, önkéntesei, 

köztük fogyatékkal élő emberek. 

 

Dénesné Spitzer Éva, az autista gyerekeket nevelő szülők Mozaik Egyesületének elnöke 

akkor kezdett foglalkozni a témával, amikor egyik fiánál autizmust diagnosztizáltak. Hasonló 

helyzetben lévő szülőkkel együtt alapították az egyesületet, hogy segíteni tudjanak egymásnak 

és mindazoknak, akik információkat keresnek, meg szeretnék osztani másokkal kérdéseiket. 

Családi vállalkozásként működtetnek egy kézművescsoki-manufaktúrát, minőségi termékeket 

gyártanak, együtt dolgoznak autista fiatalokkal – pozitív képet sugározva, a társadalmi 

szemléletformálást elősegítve. 
 

 

 

 



Kovács Gábor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Régiójának 

ügyvezetője elmondta, hogy már az iskolában legjobb barátai közé tartoztak fogyatékkal élő 

gyerekek, fiatalon pedig önkéntesként dolgozott egy angliai farmon, ahol fogyatékkal élőkkel 

dolgoztak együtt. Húszéves tapasztalata alapján azt vallja, sok terápia, szolgáltatás 

nélkülözhető, ha sikerül bevonni a sérült embereket a munka világába. Elmondta, hogy a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy új kezdeményezés keretében egy pécsi elektronikai 

kisüzemben halmozottan sérült embereket és pszichiátriai betegeket foglalkoztat: jól 

dolgoznak, és nagyon jó közösséget alkotnak 
 

Benda Márta egy középiskolában dolgozik iskolapszichológusként, és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat önkéntese. Látássérültként saját élményét osztotta meg a jelenlévőkkel: 

tizenegy éves kora óta tanult integráltan, ami számára sokkal jobb volt, mint a vakok iskolája, 

ahová negyedik osztályos koráig járt. Szerencsésnek tartja magát, mert számára természetes 

látók között élni, dolgozni. Viszonylag könnyen talált munkát, pedig látássérültként és 

pályakezdőként ez nem volt egyértelmű. Iskolapszichológusként dolgozva könnyen alakított 

ki jó kapcsolatot a gyerekekkel. Elmondta ennek a titkát is: természetes számára, hogy 

beszéljen magáról, lehet kérdezni, lehet nevetni is az állapotából fakadó vicces szituációkon. 

Véleménye szerint a kamaszok nyitottak és elfogadóak, azt pedig különösen értékelik, ha 

valaki őszinte, nem játssza meg magát. 
 

Bánlaki Szabolcs kiadványszerkesztő, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. 

Élelmiszer-technológusként végzett az egyetemen, ezt követően került kerekesszékbe, ezért 

nem szakmájában keresett munkát, hanem a grafikai, képi világgal kezdett foglalkozni. 

Fontos számára, hogy távmunkában dolgozhat, mert így nap közben jut idő a rehabilitációs 

tevékenységekre.  

 

Tóth Simon Ferenc moderátor a bemutatkozásokat követően az integráció kulcskérdéseire és a 

felmerülő problémákra irányította a figyelmet. A beszélgetőtársak jó tapasztalatokkal 

rendelkeztek az integrációról, ugyanakkor tisztában voltak azzal, hogy a szerencsésebb 

helyzeteket ismerik, és vannak sokan, akikhez lakóhelyüknél, helyzetüknél fogva vagy az 

integráció hiányosságai miatt nem jutnak el a megfelelő szolgáltatások. 
 

Dénesné Spitzer Éva szerint kulcsfontosságú a segítő környezet. A csokimanufaktúrában nagy 

gondot fordítanak arra, hogy nyílt munkaerőpiaci állásokra készítsék fel az autista fiatalokat, 

és segítsék őket az elhelyezkedésben. Az autista fiatalok részéről fontos, hogy reális legyen az 

elképzelésük a munkáról, amelyet végezni szeretnének, a társadalom részéről pedig fontos, 

hogy rendelkezzenek információkkal – az emberek félnek az ismeretlentől, segíteni kell őket, 

hogy meg tudjanak nyílni. 

 

Kovács Gábor hangsúlyozta, hogy ma is sok a hiányosság, a hiba az integráció terén, 

munkaerőpiaci szolgáltatások szűnnek meg, sok problémát pedig nem is lehet látni, mert a 

fogyatékkal élő emberek nem kerülnek be a rendszerbe, különösen a nem urbanizálódott 

területeken. Ugyanakkor a fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998-as törvény óta nagy lépések történtek, különösen az oktatás és az 

akadálymentesítés területén. 
 

Benda Márta kiemelte, hogy amikor a vakok iskolájában tanult, másképp kommunikált: a 

szubkultúra megváltoztatja a kommunikációt, ott „vakosabban” beszélnek, vagyis 

hangosabban, rájátszva a hangsúlyokra. A kétféle oktatási intézmény között azonban nem ez a 

legfőbb különbség. Személyes tapasztalata az volt, hogy az integrált iskolában elsősorban 

gyerekeket nevelnek, míg a vakok iskolájában elsősorban vakokat. Pedig nagyon fontos, hogy 



a fogyatékosság ne „falja fel” az embert – hangsúlyozta. A fogyatékkal élő ember teljes 

ember, így is kell tekintenie önmagára.  

 

Bánlaki Szabolcs hangsúlyozta, hogy a mai világban sok munkahelyen nincs jelentősége 

annak, hogy valaki testi fogyatékkal él, hiszen ugyanúgy el tudja végezni az adott szellemi 

munkát. Ugyanakkor ezeken a helyeken nagyon fontos lenne az akadálymentesítés. Ha nem 

akadálymentes a környezet, akkor a mozgásában korlátozott ember hasznos adózóból 

segítségre szoruló emberré válik, élete tele lesz küzdelemmel. 
 

Bánlaki Szabolcs felvetéséből kiindulva érdekes kép rajzolódott ki Budapestről: úgy tűnik, a 

város egyes részein a mozgássérültek jelenlétének hatására átalakul a környezet. A 

Marczibányi téren működik a mozgássérültek rehabilitációs központja, nagy intézmény 

iskolával, gyógytornával, számos szolgáltatással. A mozgássérültek ellepték a környéket, 

azáltal kialakult egy mikrokörnyezet, amelyben az igényekhez alkalmazkodnak a 

szolgáltatások, fejlett szinten van az akadálymentesítés. Innen kiindulva pedig a négyes-hatos 

villamos vonalán tovább terjed ez a környezet, hiszen az akadálymentesített járművel tovább 

tudnak haladni a mozgássérültek, és Hűvösvölgy felé is tágul a kör. Kovács Gábor hozzátette, 

hogy itt is a kritikus tömeg elve működik: minél nagyobb igény mutatkozik, a 

várostervezőknek annál inkább figyelembe kell venniük. Fordítva is lehetséges ez, erre Pécs 

akadálymentesített főterét említette példaként: az egyetemes tervezés elvét megvalósítva 

olyan területet hoztak létre, amely mindenki számára használható. 
 

Mennyire érzékeny a társadalom a fogyatékkal élők problémái iránt? – hangzott el a 

következő kérdés. Bánlaki Szabolcs azt tapasztalja, hogy apró dolgokban, a pillanatnyi 

problémák megoldását illetően nagy érzékenység van az emberekben, mindig akad segítség az 

utcán. Ha azonban távolabbról tekintünk a problémára, inkább félelem, viszolygás van az 

emberekben. Jól látszik ez akkor, amikor a gyerekek felé próbálják kommunikálni a 

fogyatékosságot. Pedig a gyerekek nyitottak, velük könnyen és természetesen meg lehet 

beszélni mindent. Kíváncsiak, hagyni kell őket kérdezni, beszélni kell nekik arról, amit látnak. 

Két irányból működik a segítség – hangsúlyozta. Ahhoz, hogy jól működjön az együttélés, a 

fogyatékkal élő embereknek is nyitniuk, kommunikálniuk kell a társadalom felé. 
 

Benda Márta szerencsésnek érzi magát, mert fiatal látássérült nőként könnyű helyzetben van, 

kedvesek és segítőkészek vele az emberek. Kiemelte, hogy segíteni kell az embereknek 

abban, hogy tudjanak segíteni. Biztatni szokta azokat, akik az utcán a segítségére sietnek, és 

bizonytalanok, jól csinálják-e. „Én navigálok, te vezetsz” – szokta mondani azoknak, akik 

nem tudják, merre is kell menni. 

 

Kovács Gábor és Spitzer Éva gyakorlati dolgokat emelt ki, amelyek megkönnyítik az 

együttélést. Kovács Gábor hangsúlyozta, hogy amikor egy fogyatékkal élő emberrel 

kommunikálunk, valóban vele beszéljünk, rá nézzünk, ne a segítőjére, például a jeltolmácsára. 

Spitzer Éva „Bocs-kártyát” ad időnként azoknak, akik felháborodnak fia viselkedésén. A 

kártya arról tájékoztat, miért viselkedik furcsán egy autista gyerek, el lehet kerülni vele a sok 

magyarázkodást. 
 

A beszélgetés során kiderült, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál körülbelül száz 

megváltozott munkaképességű ember dolgozik, Pátyon kerámiaüzemet, teacsomagolót, 

Tarnabodon elektronikai bontóüzemet működtetnek. Sok, a nyílt munkaerőpiacon jelen lévő 

cég is alkalmaz fogyatékkal élőket, sok kis cég éppen azért nyitott a probléma iránt, mert 

rokoni, ismerősi körben van megváltozott munkaképességű ember, akit foglalkoztatnak.  



Hogyan nevezzük helyesen a fogyatékkal élő embereket? – merült fel a kérdés a 

beszélgetés végén. Bánlaki Szabolcs és Benda Márta mindketten olyan emberek, 

akiket különösen nem zavar, milyen szóval írják le állapotukat. Vannak 

kifejezések, amelyeket nem szeretnek – a tolókocsi például nem kerekesszék, 

hanem betegszállító kocsi; a vak kifejezéshez pejoratív asszociációk társulnak, a 

látássérült szó jobban leírja a helyzetet –, de véleményük szerint inkább 

személyiségfüggő, ki mennyire érzékeny a megnevezésekre. 

forrás: magyarkurir.hu 

 

 

 

Magyar vezetőt választott a világ leginspirálóbb munkatársának az LHH karrier-

tanácsadó 
 

Juhos Andreát, a Lee Hecht Harrison magyarországi ügyvezetőjét választották az idén a 

cég világviszonylatban leginspirálóbb vezetőjének. Korábban ezt a kitüntető címet még 

senki sem kapta meg a kelet-európai régióban. A díjat a múlt hét végén adták át az 

USA-beli Orlandóban. 

 

A Lee Hecht Harrison karrier-tanácsadócég minden évben megválasztja 64 ország 385 

irodájának 3500 munkatársa közül azokat, akik a legsikeresebbek voltak az adott évben. Ők a 

szupersztárok. Emellett a munkatársak minden évben példaképnek javasolhatnak egy olyan 

kollégát, aki megfelel három kritériumnak: sikerrel és az ügyfelek teljes megelégedésére 

végzi szakmai munkáját; „gondolatvezér”, vagyis újszerű ötleteivel hatást gyakorol országa 

szakmai közösségére, és önkéntes munkájával jobbá teszi a társadalmat. A hosszú jelölési 

folyamat után a cég felső vezetői kiválasztják az év példaképét, aki megkapja a Star Thrower 

Awardot. 

 

Az Orlandóban készült díjátadó fotón Steve Harrison, a cég alapítója, és Pete Alcide, a Lee 

Hecht Harrison első számú vezetője áll a kitüntetett Juhos Andrea mellett. 



 

Ebből a kisfilmből kiderül, miért éppen ez a díj elnevezése: 

https://youtu.be/-qClChUdlfIhttps://youtu.be/-qClChUdlfI 

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy az idén nekem ítélték a díjat. Olyan elismerés ez, amely 

megtestesíti mindazt, ami fontos számomra: szakmai alázatot, kimagasló teljesítményt, 

állandó kíváncsiságot és megújulást, mások fejlesztését. Az elmúlt 15 évben sok ezer hazai és 

külföldi szakember és vezető karrierváltását segítettük Magyarországon. Jómagam sok 

innovatív vezetőképző programot dolgoztam ki és tartottam meg mintegy 250 cégnél. 

Emellett coachingügyfeleim Magyarország piacvezető nagyvállalatainak munkatársai. Napi 

munkám mellett rengeteg szakirodalmat olvasok, leginkább a HR területen zajló folyamatok 

érdekelnek, amelyekről folyamatosan blogot is írok. Végül, de nem utolsósorban szerves 

része az életemnek az önkéntesség. Negyedik éve vagyok az Amerikai Kereskedelmi Kamara 

igazgatósági tagja, a Salva Vita Alapítvány kuratóriumi tagjaként pedig a megváltozott 

munkaképességűek munkaerő-piaci beilleszkedését támogatom” – mondta Juhos Andrea. 

forrás: 168ora.hu 

 

 

 

Évente csak 10 fogyatékos gyermeket fogadnak örökbe 

Minden harmadik örökbe fogadható gyermek fogyatékossággal él. 

 

A gyermekotthonokban 6500 gyermekből 1800 sajátos nevelési igényű. Évente átlagosan 

800 örökbefogadás történik, ebből csupán tíz a fogyatékos gyermek. 

Sok szülő úgy dönt, hogy ő neveli fel fogyatékos gyermekét, mások ezt nem tudják vállalni. 

Ekkor jön szóba megoldásként az örökbe adás vagy – rosszabb esetben – az állami gondozás 

keretében, bentlakásos intézményben való elhelyezés. Az intézményeknél sokkal jobb 

megoldást jelent, ha a kisgyermek nevelőszülőkhöz kerül, ahol családszerű közegben 

nevelkedhet. Sok nevelőszülő azonban éppen annyira nincs felkészülve egy fogyatékos 

gyermekre, mint a vér szerinti szülő. 

Ezen a problémán is szeretnének enyhíteni a KézenFogva Alapítványnál az Otthont 

mindenkinek! programmal. Felmérésük szerint a fogyatékos gyermekek súlyos hátrányban 

vannak egészséges társaikhoz képest, amikor bekerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba 

vagy a szociális ellátásba. Nekik több okból is nagyon kevés esélyük van arra, hogy az 

intézményi létből családszerű közegbe kerüljenek: egyrészt a jogszabályok nem ösztönzik ezt 

az utat, másrészt a szakmai közeg sem eléggé bátor és tapasztalt ahhoz, hogy eredményesen 

integrálja a fogyatékos gyermekeket a közösségbe. 

Nevelőszülők elmondása szerint nem a fogyatékos gyermek a probléma, mert ők vállalnák a 

sérült gyermekeket is, hanem a háttér, a megfelelő információ hiánya, illetve hogy semmilyen 

pluszsegítséget nem kapnak, és hiányoznak azok a családközeli támogató szolgálatok, 

amelyek tehermentesíteni tudják őket, a nevelőszülői családok közelében elérhető integrált 

óvodák, iskolák, támogató szolgálatok, amelyek minden kisgyermek esélyegyenlőségéhez 

szükségesek. 

 

 

https://youtu.be/-qClChUdlfIhttps:/youtu.be/-qClChUdlfI
http://www.nlcafe.hu/csalad/20160211/orokbefogadas-eletminoseg/
http://www.nlcafe.hu/mini_korhaz/cikk/fogyatekos-gyermek-erkezese-a-csaladba/


 
 
Fogyatékos gyermeknek szinte esélytelen örökbefogadó szülőt találni 

 

A Kézen Fogva Alapítványnál ezért a projekt keretében képzésekkel, műhelyfoglalkozásokkal 

támogatják a fogyatékos gyermekeket nevelő nevelőszülőket és a nevelőszülői tanácsadókat. 

Óvodai és iskolai pedagógusokat készítenek fel a fogyatékos emberek társadalmi integrációját 

elősegítő foglalkozások vezetésére. Tapasztalatuk szerint már csak egy közös beszélgetés, 

tapasztalatcsere is rengeteget tud adni a nevelőszülőknek. Egészen kicsi dolgokkal is sokat 

lehet tenni értük, mert sokszor teljesen tanácstalanul állnak a fogyatékos nevelt gyermek körül 

kialakult problémák előtt. 

„Nagyon fontosnak tartjuk a fogyatékos gyermeket gondozó nevelőszülők társadalmi 

megbecsülésének az erősítését is, mert ők azok, akik hidat jelentenek az intézményi lét és a 

valós, társadalmi beilleszkedés között. Ezért Nevelőszülői Díjat alapítunk, amelyet először 

2016-ban tervezünk átadni” – mondta Kovács Éva, az alapítvány szakmai vezetője. 

forrás: nlcafe.hu 

 

 

Így érvényesíthet személyi kedvezményt – küzdeni kell 

A 2015. évi adóbevallások elkészítésekor, de akár a munkáltatói elszámolásra tett 

nyilatkozattételkor lehetőség van arra, hogy a magánszemély – a feltételek megléte 

esetén – személyi kedvezményt érvényesítsen. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) 

40. §-a rendelkezik a személyi kedvezmény érvényesítésének lehetőségéről. 

 

Az idevonatkozó rendelkezés az, hogy az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan 

fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás, határozat alapján a fogyatékos állapot 

kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján 

érvényes havi minimálbér (2015-ben 105 000 forint) 5 százalékának megfelelő összeg 

(személyi kedvezmény). Ez a gyakorlatban havi 5 250 forint, éves szinten 63 000 forint 

kedvezmény érvényesítését jelenti az adózó számára, amennyiben van fizetendő adója. 

(Gyakran előfordul, hogy a családi kedvezmény miatt elfogy a levonható adó, ami azt is 

jelenti, hogy a kedvezmény érvényesítésére sincs mód). 

 

Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő 

kedvezmény igénybevétele szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről 

http://adozona.hu/jogtar/615_1995_CXVII_torveny_szemelyi_jovedelemadorol/212417


szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban 

vagy fogyatékossági támogatásban részesül. 

 
forrás: adozona.hu 

 

Számítógépeket kapott a GEMMA 

 
 

Tíz számítógépet adott át Juhász Tünde kormánymegbízott a fogyatékos gyermekeket 

ellátó GEMMA csoport szőregi intézményét vezető Doktorné Karácsony Anettnek 

csütörtökön. 
 

A számítógépek a fogyatékkal élő fiatalok fejlesztését, képzését és a szórakozását segítik. A 

GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola Általános Iskola és Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskolát 2010-ben alapították. Lapunk a 2013-as Presztízs-gála bevételéből 1 

millió forinttal támogatta az intézményt.   

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Rotary: a cselekvő humanizmus 

A Rotary Club Sopron képviselőitől 1.000.000.- forint összeget jelképező táblát vehetett 

át a Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthona nevében dr. Baikó Erzsébet 

intézményvezető. 
 

Az összeget az intézmény alapítványának számlájára fogják átutalni. A támogatást átadó Cseh 

István soros elnök hangsúlyozta, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek segítése a Rotary 

szervezet egyik alapvető célja. A Rotary sétát, és az Adventi forralt bor árusítást szervező 

Rotary tagok, hozzátartozóik, ezeken a rendezvényeken részt vevő soproni polgárok 

adományai tették lehetővé ezt a támogatást. 

 

A már évek óta fennálló jó kapcsolat folytatását garantálja, hogy az átadáson jelen volt dr. 



Csoba Sándor Rotary tag, akinek 2013-as soros elnökségétől kezdve a Kisalföld 

Kampányának is köszönhetően a Rotary Klub Sopron kutyaterápiával támogatja az intézmény 

képességfejlesztő munkáját, valamint Tölgyesi Zoltán előző elnök is, aki szintén felkarolta ezt 

a programot. 

 
Az eltelt évek tapasztalata alapján kijelenthető, hogy a kutyaterápiának gyógyító hatása van, a 
gyermekek azon a területen fejlődnek, ahol éppen elmaradásuk van. Javult motoros, kommunikációs 
készsége és egyensúlyérzéke is, emelte ki köszönő beszédében dr. Baikó Erzsébet intézményvezető, 
egyben a Rotary Club valamennyi tagjának kifejezte hálás köszönetét a lakók és a dolgozóink 
nevében is. 
 
Elmondta, hogy nagy meglepetés volt számunkra ez a jelentős összegű pénzadomány, melyből a 
gyermekek életterét szeretnék színesebbé tenni, kirándulások, szabadidős programok (gyermeknap) 
szervezésével. A Rotary Klub segítségét a lakók egy kis tavaszköszöntő műsorral hálálták meg. 
Ebben az évben a farsangi időszakban jelentős mennyiségű édesség (keksz, nápolyi, csokoládé, stb.) 
is érkezett már a Rotary Club jóvoltából. 
 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

Kezét mozgatja a lebénult fiú 
 

Egy csésze kávé elkészítése vagy a televízió távirányítójának kezelése a hétköznapi 

embernek nem jelent problémát, a gerincsérült, mozgásképtelen betegek számára 

azonban segítség nélkül lehetetlen feladat. Számos kutató dolgozik a megoldáson, ennek 

köszönhetően évről évre újabb fejlesztések látnak napvilágot. Most egy könyöktől lefelé 

lebénult fiatalnak sikerült megmozdítania a kezét, hála az új agyi implantátumnak. 

Hat évvel ezelőtt az ohiói Ian Burkhart élete gyökeres fordulatot vett. Alig 19 évesen 

búvárkodás közben súlyos gerincsérülést szenvedett, emiatt mind a négy végtagja lebénult. 

„Nem könnyű megemészteni, ha ilyen fiatalon közlik veled, hogy soha többé nem fogod tudni 

használni a kezeidet és a lábaidat” – mondta a fiú a New Scientist magazinnak.Valamennyire 

tudom mozgatni a vállaimat, de könyöktől lefelé mozgásképtelen vagyok.” 

„Most a mindennapi életem során rengeteg segítségre szorulok, legyen szó az ágyból való 

kikelésről, az étel felszeleteléséről vagy fogmosásról. Mindig is reménykedtem azonban, hogy 

a technológia és orvostudomány fejlődésével mindez egy napon megváltozhat” – mesélte Ian. 

 
Ian a rendszer segítségével újra tudja használni a kezét 

https://www.newscientist.com/article/2084285-im-the-first-quadriplegic-person-to-regain-thought-control-of-my-arm/


Ember-számítógép interfész 

A reményt végül az Ohiói Állami Egyetem kutatói hozták el. Fejlesztésük a NeuroLife 

tulajdonképpen egy borsószemnél is kisebb „gondolatolvasó” chip, melyet a mozgásért felelős 

agyterületbe ültetnek be. Az eszköz az agy jeleit olvassa, majd számítógép segítségével ezeket 

a szignálokat elektromos impulzusokká alakítja, amiket 100 elektróda segítségével a mozgatni 

kívánt izmok felé továbbít. 

Egy egészséges személy esetében az agyi szignálok a gerincvelő közvetítésével jutnak el az 

izmokhoz. Ez a lebénult embereknél nem lehetséges: bár az agyi jel ugyanúgy megvan náluk, 

nem tud az izmokhoz eljutni, mert a gerincvelő sérült. Az agyi implantátummal és a 

végtagokra csatlakoztatott, elektródákat tartalmazó szalagokkal a gerincvelő megkerülhető, és 

a jelek közvetlenül eljuttathatóak a mozgató izmokhoz. 

videó: https://youtu.be/60fAjaRfwnU 

 

Tanulni kellett a folyamatot 

Iannak legelőször is meg kellett tanulnia, miként irányíthatja a szalagokat. Ehhez egy virtuális 

kéz mozgását kellett követnie, hogy gondolataival megpróbálja leutánozni a képernyőn 

látottakat. Az utánzás alatti agyi aktivitást rögzítették, ezt egy számítógépnek továbbították, 

ami lefordította és elküldte a jelet a szalagoknak.A folyamatot újra és újra elismételve a jelek 

egyre tisztábbá váltak, a szoftver „megtanulta” gyorsabbá, simábbá tenni a mozdulatokat. 

A fiú heti 2-3 napot szentel a gyakorlásnak. Most eljutott odáig, hogy kinyissa és összezárja a 

kezeit, felvegyen egy üveget és kiöntse tartalmát, vagy megkeverje a cukrot a teájában. Sőt 

még a Guitar Hero című játékot is tudja kezelni. 

 
A karon lévő szalagok fogadják az agyból érkező jeleket 
 

 

 

 

https://youtu.be/60fAjaRfwnU


„Három év után először látom megmozdulni a végtagom, ami leírhatatlan érzés.Amikor arra 

gondoltam, hogy „nyíljon ki a kezem” és ez megtörtént, egyszeriben a remény lángja lobbant 

fel számomra.”– mesélte Ian. 

Messze még a megoldás 

Ahhoz, hogy működjön, az eszközt a fiú agyába kellett ültetni. A kutatók azonban szeretnék 

elkerülni a komolyabb beavatkozásokat, ezért olyan szenzorokat akarnak kifejleszteni, melyek 

közvetlenül a fejbőr alá ültethetők. A tudósok más végtagokat is megmozgatnának, ehhez 

olyan külső elektródákat akarnak készíteni, amik akár ruhákon is viselhetők. Azt a 

szakemberek is elismerik, hogy még korai a lebénult emberek  problémáinak megoldásáról 

beszélni, de az új technológia mindenképpen hasznos és fontos előrelépésnek tekinthető. Az 

eredményeket a Nature magazin legújabb számában publikálták. 

forrás: origo.hu 

 

 

Jótékonysági filmvetítés Major Endre paralimpikon felkészülését támogathatják 

Till Attila Tiszta szívvel című filmjét premier előtt nézhetik meg azok, akik a három 

szegedi Rotary Club, a Szent-Györgyi Albert, a Tisza és a Dóm közös rendezvényén 

vesznek részt. 

 
Major Endre paralimpikon felkészülését támogathatják, akik részt vesznek a premier előtti 

filmvetítésen. Fotó: Schmidt Andrea 

 

Jótékonysági filmvetítést tartanak április 27-én a Belvárosi moziban.  A kerekesszékes 

maffiózókról szóló bűnügyi vígjátékot ezen a napon az ország számos városában levetítik 

premier előtt – mindenhol rotarysták szervezésében – hogy a bevétellel egy-egy szervezetet 

vagy személyt támogassanak. A szegediek Major Endre paralimpikont választották. 

 

 

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature17435.html


A kerekesszékes asztaliteniszező már kvalifikálta magát a riói paralimpiára, az ő felkészülését 

támogathatják a jegyvásárlók. A támogatói jegy ára 3 ezer forint. A filmvetítésre a 

rotarystákon keresztül, illetve a Belvárosi mozi pénztárában lehet jegyet vásárolni. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

20 éve sportváros Szentes 

Szentes - 1996-ban kapta A nemzet sportvárosa címet, ugyanebben az évben épült a 

sportcsarnok, és honosodott meg néhány jelentős sportrendezvény - emlékeztetett 

sajtótájékoztatón Szirbik Imre polgármester tegnap. 

 

Erre az alkalomra rendezvénysorozattal készül a város. A képviselő-testület 

sportbizottságának elnöke, Kovács János elmondta: teniszkupától a floorballtornán át a 

táncbajnokságig számos esemény lesz a városban. A Kinizsi SE elnöke, Szabó Zoltán 

Ferenc az egyik legkiemelkedőbb, feltehetőleg nemzetközi érdeklődést is kiváltó 

rendezvénynek a kerekesszékes rögbit nevezte. A művelődési központ igazgatója, Varróné 

Szabó Ildikó kiemelte: a hagyományos április 30-i városi felvonuláson idén ezúttal az 

egyesületek bemutatókat tartanak a főutcán. 

 
forás: delmagyar.hu 

 

 

Hiányoznak évek a szolgálati időmből 
 

2005-ben mentem rokkantsági nyugdíjba egy évre, később betegségem miatt 2 év 

felülvizsgálat után 65 százalékos rokkantságot megállapítva véglegesítettek. Ekkor több 

mint 25 éves munkaviszonyom volt. 62 éves koromban lettem öregségi nyugdíjas. A 

nyugdíjfolyósító levele alapján a korábban megállapított rokkantsági nyugdíjam 

változatlan hagyása mellett. Közben kb. 5 évig kiegészítő tevékenységet folytató 

vállalkozó voltam. /természetesen amit kellett járulékokat befizettem/ Jelenlegi 

nyugdíjam 68.000 forint. A nyugdíjmegállapításom éveibe nem lett beszámítva a nappali 

tagozaton végzett gyors- és gépíró szakiskolám. 1963-1965 között, valamint kb. 5 évig 

tartó kiegészítő tevékenységem, valamint 6 órás munkaviszonyom, 1965-1968 közötti 

idő. Ezeket a hiányzó éveket hol tudom pótolni illetve beszámíttatni? 

 

A rokkantsági nyugdíj - egészen a 2011. december 31-i megszüntetéséig - saját jogú 

nyugellátásnak minősült, amelynek összegét ugyanúgy számolták, mint az öregségi nyugdíj 

összegét.  

 

Ha Ön 62 éves korában (vagyis feltehetően 1952-es születésűként 2014-ben) lett öregségi 

nyugdíjas úgy, hogy a rokkantsági nyugdíját 2012. január 1-től változatlan összegben felváltó 

rokkantsági ellátása összegét kérte továbbra is változatlan összegben öregségi nyugdíjként 

tovább folyósítani, akkor nem fog változni a nyugdíja összege. A vonatkozó szabály: a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 

32. § (4) bekezdése alapján az 1955. január 1-jét megelőzően született és 2011. december 31-

én I-III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy kérheti, 

hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően a rokkantsági ellátása azonos összegben 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/szabo_zoltan_ferenc/53520/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/szabo_zoltan_ferenc/53520/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/varrone_szabo_ildiko/56337/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/varrone_szabo_ildiko/56337/


öregségi nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra. 

 

Az Ön által jelzett időszakokat már a rokkantsági nyugdíja 2005. évi megállapítása során 

elbírálták.  

 

A rokkantsági nyugdíja mellett kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozóként végzett 

tevékenységét nem lehet figyelembe venni a nyugdíjmegállapítás során, pontosan azért, mert 

a rokkantsági nyugdíj ugyanúgy minősült ilyen szempontból, mint az öregségi nyugdíj, vagyis 

a mellette végzett tevékenységgel nem lehet plusz szolgálati időt és a nyugdíjmegállapításhoz 

figyelembe vehető keresetet szerezni. 

 

Kérheti viszont a rokkantsági nyugdíja mellett végzett kiegészítő vállalkozói tevékenységgel 

szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező keresete alapján a 2007. január 1. és 2011. december 

31. közötti időszakban végzett vállalkozói tevékenysége alapján az ún. félszázalékos 

nyugdíjnövelést (ha ezt még nem tette meg).  

 

A vonatkozó szabály: a saját jogú nyugellátásban részesülő személy nyugellátását kérelemre 

saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként 

végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező 

kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell. A növelésre 

való kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő 

naptári évben lehet benyújtani. A kérelmet visszamenőleg is be lehet nyújtani, ez esetben 

évente külön meghatározzák majd a növelés mértékét. (Ezt a szabályt rendeli alkalmazni az 

Mmtv. 30.§ (6) bekezdése a volt rokkantsági nyugdíjasokra: aki rokkantsági nyugdíj, baleseti 

rokkantsági nyugdíj mellett 2012. január 1-je előtt a Tny. - 1997. évi LXXXI. törvény a TB 

nyugellátásról - 22/A. §-a alapján nyugdíjnövelésre jogot szerzett, ezt a jogát a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátása esetén is érvényesítheti az öregségi nyugdíjra vonatkozó 

szabályok megfelelő alkalmazásával.) 

 

A következő nyomtatványon kell ezt igényelnie, a keresetek igazolásával. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

Súlyos bírság jár a jogosulatlan kártyahasználatért! 
 

Bár a közterület-felügyeletek ellenőrzésük alá tartozó parkolókban szerzett tapasztalati 

szerint nem jellemző, a mozgáskorlátozottak egyesülete szerint gyakran előfordul a 

rokkant parkolók jogosulatlan használata. 
 

A helyzet elkeserítő abból a szempontból, hogy rokkantsági fokozat alapján adják ki a 

fogyatékkal élők parkolókártyáit. Így például az a személy, akinek csípőprotézise van, és a 

megállapított egészségromlása nem éri el a 40 százalékot, hiába mozog nehezen, nem kap 

parkolókártyát, míg a magasabb egészségkárosodási kategóriába tartozó hallássérült, aki 

mozgásában nem akadályozott, megkapja azt - magyarázta példával a szabályozás 

visszásságát Szabó Sándor, a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesületének elnöke. 

A helyzeten ront, hogy sokan jogosulatlanul használják a parkolóhelyeket. Ezért a megyei 

egyesület és a baleset-megelőzési bizottság tavaly egy tervet dolgozott ki közösen, 

figyelemfelkeltő kártyát helyeznek ki az autókra, amelyek a fenntartott helyet jogosulatlanul 

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K27.pdf?rnd=0.03923587664030492


foglalják. Az akciót Pakson kezdték, majd az egész megyére kiterjesztették. A lap arról is 

tájékoztat, hogy aki igazolvány nélkül a fogyatékkal élők számára fenntartott helyen parkol, 

az legalább 50.000, de akár 100.000 forint bírságot is kaphat. 

forrás: teol.hu 

 

 

 

Futóverseny helyett örömfutás 
 

Milyen az a sport rendezvény, ahol egyszerre indulnak kerekesszékesek, látássérültek, 

tanulásban akadályozottak, hallássérültek és a futás gondolatával csupán kacérkodók? 

A Mozdulj! Közhasznú egyesület áprilisban bebizonyítja, hogy nincs lehetetlen. 

Az egyesület évente több olyan rendezvényt szervez, ahol az egészséges és fogyatékossággal 

élő gyerekek és felnőttek egyszerre élvezhetik a mozgás és a közösség erejét. Biciklitúrájukon 

látássérültekkel tekernek közösen, úszóversenyükön segítséggel élő gyerekekkel csobbannak 

a medencében. 

Idén először rendezik meg a különleges, integrált váltófutást, ahol nincs akadály. Az 

egyesület elnöke, dr. Tálos Marianna reméli, hogy ez a programjuk is remélhetőleg 

hagyomány lesz, akárcsak a többi sportos megmozdulásuk.. 

„Minden futni vágyó vagy a sporttal épp csak ismerkedő barátunkat, ismerősünket és 

érdeklődőt arra buzdítunk, hogy április 17-én 10 órától látogassanak ki a Népligetbe, 

ugyanis rendhagyó sport eseményt (örömfutást)szervez az egyesületünk. Talán nem is 

megfelelő szó a verseny, hiszen a nap célja nem a győzelem, hanem az, hogy bebizonyítsuk, a 

sport, a mozgás szeretete mindenkié: azé is, aki már maratont is futott, azé is, aki még csak 

most határozta el, hogy elkezd mozogni, de azé is, aki nem lát vagy éppen kerekesszékben ül. 

A program célja az, hogy mindenki, egészségügyi és edzettségi szinttől függetlenül 

megtapasztalja, milyen közösségkovácsoló ereje van a mozgásnak” – mesélte a Mozdulj! 

Közhasznú Egyesület elnöke, dr. Tálos Marianna. 

 

De hogy pontosan hogyan is néz ki a rendhagyó „futóverseny”? 

„Váltóversenyek lesznek majd, ahol négyfős csapatok mérik össze a tudásukat, és mindenki 

300 métert fog megtenni. Több kategóriában indulhatnak a csapatok: lesz látássérülteknek, 

tanulásukban akadályozottaknak, kerekesszékeseknek és a futni vágyó baráti köröknek is egy-

http://www.bellacafe.hu/2016/04/15/futoverseny-helyett-oromfutas/


egy futam. A nap célja egy részről a mozgás szeretetének átadása, másrészt egy érzékenyítő 

program is, hiszen most az egészséges futók is kipróbálhatják, milyen bekötött szemmel, 

mintegy látássérült emberként lefutni a távot, illetve hogy hogyan tud mozogni egy 

mozgássérült, aki a kerekes székéhez van kötve. A részvétel természetesen ingyenes, de 

szeretettel várjuk azokat, akik valamilyen adománnyal segítik az egyesületünk munkáját. A 

már ismert programjainkhoz hasonlóan ezúttal is minden versenyző kap emléklapot, a 

győztesek ajándékot, és természetesen mindenkit szeretettel kínálunk zsíroskenyérrel” – tette 

hozzá az egyesület elnöke. 

Integrált örömfutás-váltófutás a Mozdulj! Közhasznú Egyesület szervezésében 

2016. április 17, vasárnap, 10.00 óra 

Népliget, Planetárium mellett, Soó Miksa sétány 

forrás: bellacafe.hu 

 

 

 

Ülőröplabda: hatodikként zártak 

A Nagykanizsai Mozgássérültek Hamburger SE ülőröplabda csapata Agárdon vett részt 

a bajnokság befejező fordulójában, melynek keretében az alsóház rájátszásában vett 

részt másik három csapat társaságában. 

Három mérkőzésükből a kanizsaiak kettőt megnyertek, így végül a bajnokság hatodik helyén 

zártak. 

A kanizsaiak záró fordulóbeli eredményei: Hamburger SE - MTK II 3:0, Hamburger SE - 

Szeged 0:3, Hamburger SE - MTK I (női magyar válogatott) 3:0. 

Az elmúlt körben a női válogatott elleni 3:2 vereségért a Hamburger visszavágott és 

meggyőző játékkal nyerték meg az 6. helyért zajló meccset. 

A Hamburger SE kerete Földi József, Varga István, Balogh Miklós, Máté Jenő, Sztuhár 

Gábor, Balogh Imre, csere: Balogh Márton, Bazsó András, Melles Lívia és Landek Laura 

összetételű volt Agárdon. 

A 2016. évi magyar bajnokság alsóházának végeredménye: 5. Szeged Csakazértis SE, 6. 

Hamburger SE, 7. MTK I női válogatott, 8. MTK II. 

forrás: kanizsaijsag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Adatrögzítés 
 

Jelige: "DOCU" 

Feladat: Adatrögzítés (indexelés), Előkészítés  

 

Jellege: Betanított munka  

 

Munkavégzés helye: 2330 Dunaharaszti  

 

Munkavégzés kezdete: folyamatosan  

 

Bejárás: Céges busszal  

 

Szükséges kompetenciák: Számítógépes ismeretek  

Szükséges végzettség: Érettségi bizonyítvány  

Akadálymentesítés: Nincs  

Bérezés: 111.000 Bruttó/ 8 óra munkaviszony  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "DOCU" 

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 május 13. 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

