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A pécsi Karitász idén is segít a nehéz sorsú családoknak 
 

1991. június 14-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság egyházi jogi személyként a Magyar 

Karitászt. A Karitász 2016-ban megalakulásának 85. és újjáalakulásának 25. 

évfordulóját ünnepli. 

 

25 évvel ezelőtt az országos központ létrejötte után az egyházmegyékben is megszervezték a 

Karitász-központokat, a plébániákon sorra alakultak az önkéntes Karitász-csoportok. Elindult 

a Karitász szenvedélybetegeket segítő intézményhálózata, a RÉV, majd az idősek ellátását, a 

fogyatékkal élők nappali ellátását és a megváltozott munkaképességűek szociális 

foglalkoztatását végző szociális intézmények is megalakultak. 

 

A jubileumi év kezdetén, idén januárban Pécsett találkoztak az ország karitászigazgatói, hogy 

összeállítsák az éves programot. A katolikus segélyszervezet idén kettős jubileumot ünnepel: 

a karitász megalakulásának 85. és újjászerveződésének 25. évfordulóját. Az év során az 

elmúlt évtizedekben végzett munkát is értékelték. 

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász a tavalyihoz hasonlóan idén is segít a nehéz sorsú 

családoknak - adománygyűjtésekkel, ruha- és ételosztásokkal, a lakhatás támogatásával, az 

idősek gondozásával, kályha és tüzelő juttatásával a rászorulóknak. A pécsi csoport 

csatlakozott az Egymillió csillag elnevezésű országos akcióhoz, amelynek keretében felhívják 

a figyelmet a szegényekre, és szolidaritás vállalására hívnak mindenkit. 

Ezen kívül rászoruló gyerekek nyári táboroztatását is támogatják. Ősszel újra indul az 

iskolakezdési segélyprogram, megrendezik a Szent Erzsébet-napokat és az Egymillió csillag-

akciót is. Pécsett a karitász munkatársai a hét minden napján gyűjtik az élelmiszert és naponta 

osztják a város szociálisan leszakadt területein. Naponta közel 100 kg élelmiszert osztanak 

szét. 

A Karitász Magyarország egyik legnagyobb karitatív szervezete. 1991-ben a Magyar 

Katolikus Püspöki Kar az egyház hivatalos segélyszervezeteként alapította meg újra, hogy az 

„egyház kinyújtott karjaként" segítse a nélkülözőket. A szervezet országos hálózattá bővült és 

intézményekkel, szociális szakemberekkel, önkéntesekkel, együttműködő partnerekkel, 

adományozókkal együtt 25 éve töretlenül segíti a rászorulókat. 

A püspöki konferencia a Magyar Karitász nevét 2001-ben Katolikus Karitász - Caritas 

Hungaricára változtatta, ezzel is jelezve, hogy a karitász a Katolikus Egyház hivatalos 

segélyszervezete. 

Mára az országos központban, a 16 egyházmegyei karitászirodában és a 17 saját fenntartású 

szociális intézményben több mint háromszáz munkatárs koordinálja a napi feladatokat. 

Országszerte 802 csoportban 8950 önkéntes tag és a segélyakciók során további több ezer 

önkéntes segíti a rászorulókat. 

A plébániai csoportok mellett 11 hivatalos KaritászPONT is várja a ruha-, háztartási eszköz-, 

ajándéktárgy-adományokat és felajánlásokat, amelyeket a rászorulóknak juttatnak el. 

 



A szervezet újraalakulásával egy időben bekapcsolódott a nemzetközi karitászhálózatba és a 

világ 166 országát összekapcsoló Caritas Internationalis tagja lett. E kapcsolatrendszernek 

köszönhetően számos alkalommal indított segélyprogramot Erdélyben, a Vajdaságban és 

Kárpátalján a határon túli magyar rászorulókért és vett részt humanitárius katasztrófák okozta 

válság kezelésében számos külföldi országban. 

 
forrás: pecsiujsag.hu 

 

 

 

Korai szűrés: összefogtak a pedagógusok és szakorvosok 
 

Közösen szűrik ezentúl a koraszülött és érintett babákat a Mozgáskorlátozottak Békés 

Megyei Egyesülete intézményének gyógypedagógusai, konduktorai és a gyulai kórház 

neonatológus szakorvosai – erről állapodott meg pénteken az egyesület és a Békés 

Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza. A kezdeményezés azért újszerű, 

mert a szakszolgálat munkatársai, mint a köznevelés szereplői, belépnek az egészségügyi 

rendszerbe. Ez Magyarországon még egyáltalán nem jellemző, pedig a hatékony 

koragyermekkori intervenció miatt mindenhol szükség lenne rá. - tudatta a 

kezdeményezésről a MEOSZ közleménye. 

 

Az egyesület a megyében elsőként kezdte, és közel húsz éve foglalkozik koraszülött és 

érintett csecsemők szakszerű korai szűrésével, fejlesztésével. Napraforgó Egységes 

Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményének szakemberei eddig is közreműködtek a 

csecsemők szűrésében, ezentúl azonban mindez már intézményesítve történik. 

 

A szűrés gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai vizsgálatot tartalmaz. Az orvosi diagnózis 

tanulmányozását követően, a fizikális vizsgálatok során megfigyelik az elemi 

mozgásmintákat, az izomtónusokat, a koordinációs képességeket, az egyensúlyi reakciókat, és 

kiszűrik a nagyobb ortopédiai eltéréseket, a szimmetria- és oldalkülönbségeket. Szükség 

esetén javaslatot tesznek a folyamatos kontrollvizsgálatra, megfelelő szakorvos 

megkeresésére, valamint szakértői bizottsághoz irányítják a szülőket. Az orvos a vizsgálatot 

az ambuláns lapra vezetett gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai felmérés eredményének 

figyelembevételével zárja le. 

 

A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú, eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen 

felépített programja, amely magába foglalja a család segítését, szűrést, komplex diagnosztikai 

vizsgálatot, gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást, különböző terápiás szolgáltatásokat, 

figyelembe véve a gyermek állapotát és a család körülményeit, valamint egyedi igényeiket. 

Az intervenciós beavatkozások csak az egészségügyi, a szociális, az oktatási és a 

családsegítési szakemberek hatékonyan együttműködése révén lehetnek igazán 

eredményesek. 

 

A korai életszakaszban nyújtott prevenciós és intervenciós beavatkozások hosszú távon 

megtérülnek, ezt kutatások igazolják. A megkésett mozgás, beszéd, érzékszervi fejlődés 

esetében óvodás korra ép fejlődésmenet is elérhető, a tanulási zavarok pedig megelőzhetővé 

válnak. Az időben megkezdett szakszerű rehabilitáció súlyosabb esetekben is pozitívan 

befolyásolja az életminőséget. 

 

Az egyesület a korai fejlesztés mellett óvodai nevelést, fejlesztő iskolai oktatást biztosít a 

fogyatékos gyermekeknek. A családok megsegítésre hozta létre a fogyatékosok nappali 



intézményét és támogató szolgálatát is. Összesen mintegy ezer fogyatékossággal élő 

gyermeknek, felnőttnek nyújtanak szolgáltatásokat. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

Szociális farmok Magyarországon 
 

Tóth Katalin, a Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkára és Kiss Gábor, Miskolc alpolgármestere adta át a Baráthegyi Majorság szociális 

farmjának új épületét, amelybe hamarosan hat fogyatékkal élő fiatal költözhet be. 

 

A lakók egyszerre részesülnek szociális- és nappali ellátásban, ugyanakkor rendkívül fontos 

szerepet töltenek be az állattartással, növénytermesztéssel és élelmiszergyártással foglalkozó 

Majorság életében. 

 

A „Szociális farmok létrehozása Magyarországon” című projekt 2014 augusztusában indult. A 

kezdeményezést a Földművelésügyi Minisztérium elsőként karolta fel és azóta is aktívan részt 

vesz a Szociális Farm Munkacsoportban, amely a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság 

keretében működik. 

 

A „szociális farm” olyan gazdálkodási forma, mely egészség-promóciós és terápiás célokat 

valósít meg egyben. A farmok tagjai hátrányos helyzetű, fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű személyeket vonnak be a gazdálkodásba. 

 

Az államtitkár beszédében kiemelte, hogy a projekt egyedülálló, hiszen egyszerre növeli a 

sérülékeny csoportok foglalkoztatottságát, miközben fontos eszköze a társadalmi 

szemléletformálásnak is. 

 

A Szociális Farm Szövetség hivatalos bejegyzése által lehetővé vált, hogy a szociális farm, 

mint új, pozitív társadalmi – szociális, egészségügyi, foglalkoztatási és nevelési – funkciókkal 

kiegészülő mezőgazdasági modell Magyarországon jogilag is elismert státuszt nyerjen és 

mostantól hazánkban is adaptálhatóvá válnak a modell nemzetközi jó gyakorlatai. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

Magánemberként is visszajönne a világelnök 
 

Vasárnap érkezett Magyarországra K. R. Ravindran, a Rotary világelnöke és felesége, 

Vanathi Ravindran. Hazai látogatója utolsó helyszíne Mosonmagyaróvár volt, ahol a 

megye rotarystái mellett a jótékonysági szervezet pozsonyi és bécsi tagjaival is 

találkozott. 

 

Háromnapos magyarországi látogatásra érkezett K. R. Ravindran, a Rotary világelnöke és 

felesége, Vanathi Ravindran. Itt-tartózkodásának utolsó állomása – az ország nagyváro- sai 

után – Mosonmagyaróvár volt. Nem véletlen a helyszín: a világ 1,2 millió rotarystájának 

vezetőjét, az egyébként Srí Lanka-i üzletembert ugyanis útja során a szervezet magyarországi 

kormányzója, Csóka Imre kísérte, aki a mosonmagyaróvári klub tagja. 



 

A rangos vendéget, aki a világszervezet elnökeként tanácskozási joggal részt vesz az ENSZ 

ülésein is, fogadta Hiller István, az Országgyűlés alelnöke a Parlamentben. Csóka Imre 

tájékoztatása szerint Egerben találkoztak dr. Ternyák Csaba egri érsekkel. Nyíregyházán egy 

fogyatékos és egészséges gyermekeknek szánt játszótér alapkövét helyezték el. Szekszárd, 

Szeged, Budapest után pedig a mosonmagyaróvári városházán várták a küldöttséget a régió 

magyar és határon kívüli rotarystái, a helyi Lions klub képviselői. Ott egyébként Árvay István 

mosonmagyaróvári polgármester és Giczi Lajos, a mosonmagyaróvári klub elnöke 

köszöntötte  Ravindrant. A településvezető beszélt a helyi klub és az önkormányzat jó együtt- 

működéséről, mely számos közös programban ölt formát. A jótékonysági rendezvények 

mellett például közösen támogatják a rászoruló, tehetséges középiskolás diákokat.  

 

– Ha összeadjuk erőinket, együtt hatékonnyá válhatunk – emelte ki felszólalásában K. R. 

Ravindran, aki elismerően szólt a magyarországi fogadtatásáról, hozzátéve, hogy 

magánemberként is visszajönne országunkba. Elégedettségét fejezte ki a 25 éves újraindulása 

óta egyre erősödő hazai rotarysta közösségről. A világelnöknek és nejének a Lajta-parti 

városból Bécs felé vezetett az útja és Prágába is ellátogatnak majd. 

 

A július elején leköszönő Giczi Lajostól megtudtuk: a mosonmagyaróvári klub jelenleg 25 

tagot számlál. A világelnöki látogató mellett további megtiszteltetés, hogy a napokban 

Győrben főszervezésükben találkoznak az ország Rotary klubjai. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

Ilyen volt Nándi, a Down-szindrómás kisfiú első éve az iskolában 
 

Tavaly szeptemberben megjelent cikkünkben bemutattuk a Down-szindrómás kisfiú, 

Nándi legelső napját az iskolában. Története azért is volt annyira inspiráló, mert 

integráltan kezdhette el a tanulást. Kíváncsiak voltunk, hogy érezte magát, hogy sikerült 

neki a beilleszkedés, és milyen élményeket gyűjtött az első osztályban. 
 

 
Nándi Nyíregyházán él, szüleivel és testvérével, Dorkával. Az első osztályt a Móricz 

Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézetében végezte el. Az osztályban nem ő 



volt az egyetlen SNI-s diák. Ide járt például Pepe, egy másik Down-szindrómás kisfiú is, aki 

Nándi egyik legjobb barátja. 
  

Az osztálynak két tanítója volt, az ő munkájukat segítette egy pedagógiai asszisztens. 
  

„A 

gyerekek kifejezetten megszerették Nándit, a lányok közül többen anyáskodtak fölötte, 

amikor segítségre volt szüksége – meséli dr. Szécsi Attila, Nándi édesapja. – A szülők is 



nyitni kezdtek felénk a tanév során. Igaziból soha senki nem kérdőjelezte meg Nándi 

jelenlétét az osztályban.” 
  

 
Nándi az első osztályban különösebb gond nélkül megtanult írni. Rövidebb szavakat és 

mondatokat tökéletesen le tud másolni. Sőt, a rövidebb mondatokat önállóan is be tudja 

fejezni. Mivel fontos volt, hogy az egyes sortávolságok a lehető legnagyobbak legyenek, 

eleinte Márti, az anyukája készítette Nándi füzeteit. Később a gyengén látó diákoknak gyártott 

füzetek is tökéletesek voltak. 
  

Az olvasás 

is megy, bár a tempón azért még lehet javítani. „Nemrég fedezte fel Nándi, hogy nemcsak az 

olvasókönyvében leírt mondatokat tudja elolvasni, hanem a többi mesekönyvet is – mondja 



nevetve az édesanyja, dr. Kupay Márti. – Látnotok kellett volna azt a csodálkozást és örömöt, 

büszkeséget, amit érzett, amikor egy törpékről szóló mesekönyvbe bele tudott olvasni!” 
  

 
A szülők szerint ugyanakkor Nándi nem mindig bízik a saját képességeiben. „Amikor egy-egy 

hiányos mondat befejezéséhez önállóan kitalálja és leírja a szavakat, még néha keresi, hogy 

honnan másolta ezeket" – mondja Márti. „Pedig Nándi tényleg, de tényleg nagyon ügyes" – 

teszi hozzá Dorka, Nándi testvére. 

  

„Gyakran 

soknak tűnt a 45 perc az órákon. Nem egyszerű ennyi ideig Nándi figyelmét lekötni – mondja 

Nándi apukája a nehézségekről az első évben. – A szabálykövetése is akadozott, különösen, 



ha feszültség volt körülötte. A nyomdáknak és a dicséretnek ugyanakkor mindig nagyon 

megörült. Úgyhogy mint minden gyerekhez, úgy hozzá is lehet utat találni.” 
  

Nándi 

leckefüzetébe a tanítónők minden óra után leírták, hogy mi volt az óra anyaga, a feladatok 

közül melyeket csinálta meg, és melyeket kell még otthon befejezni, gyakorolni. Mindkét 

szülő azt mondja: Nándi nagyon sokat fejlődött az első évben, amiért ők nagyon hálásak a 

vele eddig foglalkozó pedagógusoknak. 
  

A 

baj az, hogy Nándi lelkesedése a második félévre lecsökkent. Egyre nehezebben lehetett 

rávenni a munkára, a szabályok betartására. A végén már arra is, hogy iskolába menjen. 



  

„A 

tanulási képességeket vizsgáló bizottság véleménye alapján Nándi ugyan enyhe értelmi 

fogyatékos, ennek ellenére folytathatta volna akár a második osztályt is, pláne az integrált 

oktatást. Azonban mi úgy döntöttünk, szeretnénk, ha megismételné az első osztályt” – mondja 

Attila. 
  

„Fontos, hogy stabilizálja a tudását. Szerencsére a leendő elsős tanítónéni, ugyanabban az 

iskolában tárt karokkal várja Nándit” – teszi hozzá Márti. 



  

Ajánlott levelet hoz a postás. A KLIK nyíregyházi tankerületi igazgatósága értesíti a szülőket 

arról, hogy biztosítják a feltételeket Nándi integrált oktatásához. 
  

Az iskolában hétfőn volt az utolsó tanítási nap. A tanulást ugyanakkor nem lehet őszig 

szüneteltetni. Márti szerint naponta legalább egy óra gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy 



szeptemberben gördülékeny legyen a folytatás. Persze bőven jut majd idő a pihenésre, 

nyaralásra, focira is. 
  

 
A perspektívákról a szülők azt mondják, annak ellenére, hogy bizonyosan lesznek nehézségek, 

minimum az alsó tagozatot nagyon jó lenne integráltan elvégezni. Ez egyébként egyáltalán 

nem lehetetlen a Down-szindrómás gyerekek esetében. Márti szerint egyetlen titok van: 

rengeteget kell velük otthon foglalkozni. 

 
forrás:nlcafe.hu 

 

 

 

Önállósodással az életminőség javításáért 
 

 

Egész Európában tart a fogyatékos embereket ellátó szolgáltatások és intézmények 

átalakítása, továbbá a velük és körülöttük élő lakosság, de még a szakemberek 

hozzáállásának formálása is. A cél mindenhol az, hogy minél önállóbb életre legyenek 

képesek a fogyatékossággal élők. 

 

Világtendencia a nagy bentlakásos intézmények megszüntetése és a bennük élő fogyatékos 

emberek kisebb otthonokba költöztetése, ahol sokat javulhat az életminőségük - 

hangsúlyozták az utóbbi évek legnagyobb, uniós támogatással megvalósított hazai fejlesztési 

programjának nemzetközi záró konferenciáján a felszólalók. A kontinens 743 millió lakosából 

80 millióan élnek valamilyen fogyatékossággal, a 2011-es népszámlálási adatok szerint 

közülük 491 ezer magyar honfitársunk. 

 

A 2013-ban indult „kiváltási” program segítségével 6 nagy intézményből 700 felnőtt 

költözhetett lakásotthonokba, ahol családias környezetben gondoskodnak róluk külön 

felkészített szakemberek. Csepp a tengerben, de csak az első csepp, hiszen a humántárca és a 



fejlesztések megvalósításával megbízott Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Nonprofit Kft. (FSZK) és szakmai partnere, a KézenFogva Alapítvány már a következő 

csomagot készíti elő. Nyitrai Imre, a szociális államtitkárság helyettes államtitkára a 

konferencián közölte, 35 milliárd forintos uniós forrásból 3500 fogyatékos személy korszerű 

ellátását akarják megoldani ebben az uniós költségvetési ciklusban, szeptemberben írják ki a 

pályázatot. A végső cél minden, állandó közösségi ellátásra szoruló fogyatékkal élő 

lakásotthonba költöztetése, de erre csak 30 év alatt lesz képes a magyar ellátórendszer. 
 

Nő a civilek és az egyházak szerepe 

 

A szociális törvény alapján többféle ellátási forma működik Magyarországon. A 

fogyatékosoknak a lakásukon nyújtott támogató szolgáltatás mellett a legáltalánosabb a 

napközbeni ellátásuk, amit a tízezer főnél nagyobb településeken köteles megszervezni az 

önkormányzat. A KSH egyik tavaly nyári kiadványa szerint ugyanakkor a nagy 

településeknek csak a 71 százaléka oldja meg ezt a feladatot, a kisebb községekben és 

falvakban pedig csak 40 százalékos ez az arány. A statisztikai adatokból az is kiderült, hogy a 

nonprofit szféra és az egyházak egyre nagyobb szerepet vállalnak ezekből a feladatokból. 

 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes embereket tartós 

bentlakást biztosító intézményekben helyezhetik el. Az ötvenes évek óta megszokott régi 

kastélyépületek, kúriák szép, de korszerűtlen feltételeket nyújtanak, ezeknek a kiváltásáról 

szól a most záródó „Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában” című 

projekt. A lakóotthonokban, többnyire átalakított családi házakban legfeljebb tizennégy 

rászoruló élhet együtt nyitottabban, független életvitelt folytatva. A tartós bentlakásos 

intézményekben 2013-ban összesen 16 500 férőhely volt – ehhez kell viszonyítani a 700 

férőhelyes lakóotthon fejlesztést. 

 

A július végén záruló első program keretében a TÁRKI kutatói átfogó felmérést készítettek, 

amelyben azt tárták fel, mennyire tér el egymástól a bentlakásos szociális intézményekben, a 

lakóotthonokban, illetve a saját családjuk körében, magánotthonokban élő fogyatékos 

emberek életminősége. Másrészt azt mérték fel, hogy melyik ellátási forma a leginkább 

költséghatékony. A vizsgálatba értelmi fogyatékos, autista, halmozottan értelmi sérült és 

pszicho-szociális fogyatékossággal élő felnőtteket vontak be. 

 

Családban a legolcsóbb 

 

Az eredmények azt igazolják, hogy minél önállóbb életet élhet a fogyatékos ember, annál jobb 

az életminősége és ebből a szempontból a családotthoni elhelyezés a legmegfelelőbb 

mindegyikük számára. Első hallásra furcsa tények derültek ki, például hogy a családban élők 

közül dolgoznak a legkevesebben, ők jutnak hozzá legritkábban fejlesztő szolgáltatásokhoz, 

legkevésbé ők kezelhetik a saját pénzüket, de az autisták felében ebben a közegben a 

legnagyobb az aggodalom amiatt is, hogy bántani fogják őket, és a családban vannak a 

legkevésbé tisztában a saját jogaikkal, ott mozognak a legkevesebbet. 

 

Persze sok kérdést felülír, hogy a szülők, rokonok közelében a legjobbak a társas 

kapcsolataik, érzelmi kötődéseik, de a szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya figyelmeztető 

jelzés az államnak, hogy az otthon lakó fogyatékossággal élőket sokkal jobban kellene 

segítenie. Már csak azért is, mert nem meglepő módon a TÁRKI kutatói azt is 

bebizonyították, hogy a családban történő gondozás a legolcsóbb, hiszen a szülők nem piaci 



fizetést kapnak a munkájukért, miközben ugyanúgy legalább napi 7 órát töltenek ápolási vagy 

gondozási feladatokkal, mint az intézményekben dolgozó szakemberek. 

 

Új finanszírozási modell 

 

Luk Zeiderloo, a fogyatékos személyek szolgáltató szervezeteinek európai szövetsége 

ügyvezetője a kutatási eredményeket kiegészítve arról beszélt, hogy az egyik legfontosabb 

feladat a családot megtanítani arra, hogyan tudják növelni a fogyatékos családtag önállóságát. 

Szólt arról a nemzetközi tendenciáról is, miszerint az intézmények finanszírozása helyett jobb 

tapasztalatok vannak a fogyatékos személy pénzügyi támogatásában, amikor az erre képes 

egyén vagy a család eldöntheti, hogy az összegből milyen gondozási vagy fejlesztő 

szolgáltatást vegyen igénybe. A világ tehát nemcsak más ellátási struktúra, hanem új 

finanszírozási modell felé is mozdul, ezeket kell követni Magyarországnak is. 
 

forrás: nepszava.hu 

 

 

Rendhagyó gyermeknap a Fraporttal Nyírbátorban 
 

A németországi Fraport hathatós támogatásával a közelmúltban családi napot 

szervezett a nyírbátori Egyenlő Esélyért Egyesület, az eseményen hátrányos helyzetű és 

fogyatékos gyermekek és családjaik vehettek részt. 

 

Külföldi kapcsolat 

 

Az esemény főszervezője Sum Ferenc volt, aki a rendezvény megvalósításához felhasználta 

németországi baráti kapcsolatait is. 

A rendhagyó gyermeknap megvalósításában a német közreműködőkön túl sok önkéntes 

nyírbátori lakos és pedagógus is segédkezett. 

Többen is felléptek 

 

A színpadon helyi és környékbeli óvodás és iskolás művészeti csoportok léptek fel: 

egészségesek, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők egyaránt. A „világot jelentő 

deszkákon” helyet kapott – többek között – a Nyírbátori Fiatalok Fúvószenekara, a Bátor 

Mazsorettcsoport, valamint az óvodások néptánc-, moderntánc-, cigánytánc- és 

kismazsorettcsoportja is. 
 

A rendkívül népszerű Tűzmanók ügyesen oltották a tüzet, ahogy fülbemászó dallamokat 

varázsolt elő hangszereiből a kislétai fogyatékosok együttese is. 

 

Frankfurti önkéntesek 

 

A rendkívül jó hangulatú gyermeknapon a finom ebédről a lelkes frankfurti önkéntesek 

gondoskodtak, míg a kilátogató gyerekeket kiegészítő programok sokasága várta: kézműves-

foglalkozások, játékos ügyességi vetélkedők, sor- és váltóversenyek, ugrálóvár, körhinta és 

cukorágyú. 

 
Információ 

Az Egyenlő Esélyért Egyesület figyelmének középpontjában a fogyatékosok állnak, akik 

hátrányos helyzettel indulnak az életnek. Az ő megsegítésükre hoztak létre egy napközbeni 



elfoglaltságot nyújtó intézményt Nyírbátorban, a Fagyöngy Gyógypedagógiai Központot, ahol 

fogyatékos fiatalokat és felnőtteket látnak el. 
 

forrás: szon.hu 

 

 

 

A Fokról-Fokra Alapítvány nyerte a Tesco versenyét az esztergomi körzetben 
 

A Tesco „Ön választ, mi segítünk“ pályázatán a vásárlók szavazhattak arra, hogy a 

lakóhelyükön melyik közösségépítő kezdeményezés valósuljon meg. Országosan közel 3 

millió szavazat érkezett, Esztergom környékén pedig 46 ezer. 
 

A „Fokról-Fokra” a Fogyatékos Gyermekek Neveléséért és Oktatásáért Alapítvány „Hegyen-

völgyön” programja pozitív élményeket ad a fogyatékkal élő gyermekek számára. A sérült 

fiatalok átélhetik a közösségbe tartozás élményét, megtapasztalhatják, milyen csodás 

természeti, kulturális és történelmi értékek vannak Magyarországon - áll az alapítvány 

bemutatkozásában. Önöknek pedig ők tetszettek a legjobban, így végül a szavazatok 40%-

ával ők nyerték a versenyt és a 400 ezer forint támogatást is, megelőzve az Esztergomi 

Fénysugár Oktatási és Nevelési Alapítvány és az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és 

Futball Clubot is. 

 
forrás: szeretgom.hu 

 

 

Milyen az élet babakocsival és kerekesszékkel Újbudán? 
 

Babakocsis és kerekesszékes sétanapot szervezett az Újbuda Összefogás Egyesület, hogy 

felmérjék, melyek azok az útvonalak, amelyeken már akadálymentesen haladhatunk, és 

hol vannak azok a szakaszok, amelyeken még változtatni kell. A tesztmenethez mi is 

csatlakoztunk. 

 

A kerekesek kedves csapata a Malom Közösségi Tértől (Fehérvári és Hengermalom út 

sarkától) indult a Baranyai téren át Újbuda Városközpontig. Andi, a kerekesszékes édesanya a 

pocakjában lévő nyolc hónapos babájával vett részt a sétán, mert négyéves Emma lánya 

otthon maradt apukájával. 

 

– A járdán közlekedésben a padkákon kívül a kerékpárosokkal van a legtöbb problémám. 

Néhány kivételt leszámítva ők szinte egyáltalán nem figyelnek ránk, pedig egy kicsit több 

odafigyelés is rengeteget segítene – mesélte Andi, akitől azt is megtudtuk, kedvencei a 

kamionsofőrok, akik annak idején szándékosan ráparkoltak az útpadkára, hogy 

„akadálymentesítsék” a kerekesszékeseknek a közlekedést. 

http://kozosseg.tesco.hu/region/46/


 
Misivel a babakocsiban fut az anyukája 

– A Fehérvári és a Hamzsabégi út kereszteződésénél például úgy került egy kis foltban 

felhajtó a járdaszegélyre, hogy éppen jöttünk erre a párommal, amikor 2010-ben csinálták az 

utat, és a munkások jófejségből odafröccsentettek egy kis aszfaltot. 

A sétán Andi kerekesszékével vezette a látássérült Zsoltot, aki hasán kenguruban nyolc 

hónapos fiával, Félixszel érkezett. 

– Az újbudai utakkal általában nincs gond, inkább a vegyes kezelésű utcákkal. A 

Kosztolányinál például a cukrászda előtt még mindig nem csinálták meg a járdát, de az 

főútvonal, nem a kerületi önkormányzathoz tartozik. Nekem a behajló ágak és az elburjánzott 

növényzet is nehézséget jelent a biztonságos közlekedésben. 

A csapatban ott volt Éva is Misi fiával. 

– Ez egy speciális futó babakocsi, amivel rendszeresen járunk a Bikás parkba kocogni, mégis 

sokszor ezzel is nehezen vesszük az akadályokat a járdán. A legtöbb baj az autósokkal van. 

Egyszerűen nem vesznek tudomást rólunk, össze-vissza felparkolnak a járdára, és kikérik 

maguknak, ha a helyhiány miatti lavírozásunkban nekiütközünk a gyönyörű kocsijuknak – 

mesélte séta közben Éva, aki azt is elárulta, egy olyan figyelemfelkeltő matrica gyártásán 

gondolkodik, amit ráragasztana minden szabálytalanul, járdán parkoló gépjárműre. 

https://www.lokal.hu/wp-content/uploads/2016/06/Bababkocsis-Misi11-640x960.jpg


Hermina és Tamás, a 13 hónapos Márk szülei arról számoltak be, hogy nekik pozitív 

tapasztalataik vannak a tinédzserekkel. 

– Egyik-másik közülük hihetetlenül segítőkész. Mi a tömegközlekedést használjuk, a 4-es 

metró nagyszerű, de sokat járunk nem alacsony padlós villamossal, busszal is, és rengeteget 

számít, hogy lépcsőzésnél segítenek, a buszon átadják a helyet. Ez nagyon jó érzés, nem kell 

leírni a fiatalokat. 

 
A behajló ágak a nem látássérültek számára is veszélyesek 

 
A Bártfai utcánál a buszmegállónál is szűkös a járda a kerekes közlekedéshez 

https://www.lokal.hu/wp-content/uploads/2016/06/Babakocsis-bahjl%C3%B3-%C3%A1gak11-1280x853.jpg
https://www.lokal.hu/wp-content/uploads/2016/06/Babakocsis-buszmeg%C3%A1ll%C3%B3n%C3%A1l11-1280x853.jpg


 
A Malom Közösségi Tértől indult a csapat – jobb szélen Félix kukucskál 

 
forrás: lokal.hu 

 

 

 

 

Sándor Mária nem adja fel, ismét tüntetést szervez 
 

Nem elégedett az egészségügyi dolgozók fizetésemelésével, így július elsejére 

demonstrációt szervez a fekete ruhás néven elhíresült ápolónő. Tervei szerint a 

színpadon nem politikusok vagy hivatásos szónokok beszélnek majd, hanem a betegek és 

a rokkantak képviselői. 

 

Kevésnek tartja az egészségügyi dolgozók fizetésemelését Sándor Mária, a fekete ruhás néven 

elhíresült ápolónő, több ezer embert vár demonstrálni július elsején a Kossuth térre – írja 

a Népszabadság. „Amit a kormányzat és a tárgyalók megállapodásából nyilvánosságra hoztak, 

az megosztó és igazságtalan, de legfőképpen kevés” – nyilatkozta a lapnak. Mint mondta, bár 

minden pénznek örülnek, ami az ágazatban dolgozóknak jut, csakhogy ezúttal sem kap 

mindenki, miközben az egészségügyben teammunka van. Mint kifejtette: a 

háttérszolgáltatásokat nyújtó munkatársaikat – az orvosi műszerészeket, a karbantartókat, a 

sterilizátorok mellett, a konyhán, a mosodákban dolgozókat – kilencedik éve hagyja ki a 

kormány a béremelésből. Az ápolónő igazat adott Dénes Tamásnak, a Rezidensek és 

Szakorvosok Szakszervezete (Reszasz) elnökének abban, hogy a 107 ezer forintos 

bértöbbletéből még nem lesz jobb, biztonságosabb az ellátás, nem oldódnak meg a kórházak 

eladósodásához vezető problémák sem, ez a béremelés nem egyéb, mint tűzoltás. 

A július elsejei demonstrációról szólva elmondta, hogy a színpadon nem politikusok vagy 

hivatásos szónokok beszélnek majd, hanem a betegek és a rokkantak képviselői. A 

megmozduláshoz sok művész is csatlakozott, de volt olyan, aki azt mondta: jönne, ám saját 

https://www.lokal.hu/wp-content/uploads/2016/06/Babakocsis-F%C3%A9lix11-1280x853.jpg
http://m.nol.hu/belfold/sandor-maria-a-betegekkel-tuntet-1619955


egzisztenciája védelmében mégsem teheti. Több ezer embert várnak, és ígérik, hogy este 

hattól másnap reggel hatig senki sem fog unatkozni. 

 
forrás: mno 

 

 

Dolgozhatok közalkalmazottként, ha rokkantellátást kapok? 
 

Tájékoztatást szeretnék kérni arról, hogy komplex minősítés után, rokkant ellátott 

vagyok. Dolgozhatok-e közalkalmazottként (takarítás) 8 órában. Fizetés az előírt 

feltételeknek megfelel. 

 

A rokkantsági ellátás melletti munkavégzés szabályait foglalja össze az alábbi cikkem. 

 

Eszerint Ön vállalhat 8 órában munkát, ha a cikkben részletezett kereseti korlátozást 

figyelembe veszi. 

Kérdezze Ön is szakértőinket, írjon nekünk a kerdes@hrportal.hu címre! 

 

Cafeteriával, béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban a szakértőnk Fata László. 

Munkajogi kérdésekre a KRS Ügyvédi Iroda munkajogi üzletágvezetője, Kéri Ádám válaszol. 

Adózási, bérszámfejtési kérdésekben a UCMS Group ad választ. 

A megváltozott munkaképességgel kapcsolatos kérdésekben Kappel Katalin munka-és 

szervezetpszichológus segít. 

HR-esek szakmai kérdésekben Sipos Sándortól kapnak tanácsot. 

Coachinggal kapcsolatos szakmai kérdésekben, motivációs, munkahelyi,karrierproblémákkal 

kapcsolatban Ábri Judit válaszol. 

Elbocsátással, outplacementtel kapcsolatos kérdéseiket Hadas Hajdu Helgának tehetik fel 

Nyugdíjjal kapcsolatos kérdéseiket Farkas András, a nyugdíjguru szakértője válaszolja meg. 

Employer brandinggel kapcsolatban Kádár Balázstól kérdezhet. 

HR Szoftverekkel, felhővel kapcsolatban Beck Zsolt ad választ. 

 

Privát emailben nem áll módunkban tanácsot adni, válaszadásra csak cikk formájában 

kerülhet sor. A kérdezők személyes adatait, nevét, emailcímét nem jelentetjük meg, és a 

szerkesztés jogát fenntartjuk. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

"A művészetben nincsenek határok, sem fogyatékosság" 
 

 

Az Egy hídon szállunk kezdeményezés 1 évvel ezelőtt indult útjára, amikor Doró Sándor 

költő és Klajkó Szandra énekesnő, táncos és koreográfus megálmodtak egy közös 

törekvést annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő és ép művészek együtt 

nyújthassanak maradandó élményt a színpadon. 
 

 

 

 

 



 
 

Az Egy hídon szállunk rendezvénysorozat célja, hogy felhívjuk a figyelmet: a művészetben 

nincsenek határok, sem fogyatékosság! Szeretnénk, ha a fogyatékossággal élő művészeket 

tehetségük és teljesítményük alapján ítélnék meg és nem szánalom kísérné őket. A lélek, 

amely bennünk van és megmutatkozik a művészetben minden emberben azonos” –

vallja Klajkó Szandra, az Egy hídon szállunk kezdeményezés egyik ötletgazdája. 

Az első rendezvényre 2015 májusában került sor a Csili Művelődési Központban, ezt követte 

egy, a Bálnában tartott rendezvény, amelyen az egyre bővülő csapat adott koncertet a 

közönségnek. 
 

A harmadik közös fellépés 2016.05.19-én került megrendezésre a Nem Adom Fel Café-ban, 

ahol egy klubest keretében az Egy hídon szállunk „himnuszának” előadói készültek szóló és 

duett dalokkal. Veréb Tamás operett énekes, valamint Klajkó Szandra és Ivanova 

Daniela énekesnők szebbnél szebb muzsikákkal bűvölték el a közönséget, egy családias, 

baráti hangulatot teremtve ezzel. 
 

forrás: minap.hu 
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Maratoni újraélesztési rekordkísérlet Szombathelyen 
 

Maratoni hosszúságú, 240 órás újraélesztési Guinness-rekordkísérlet Szombathelyen a 

Fő téren. 

A Vas Megyei Mozgássérült Egyesület  

2016.június 4-én részt vett az újraélesztési rekord kísérletben 20 fővel. Maratoni hosszúságú, 

240 órás újraélesztési Guinness-rekordkísérlet Szombathelyen a Fő terén rendezték meg. 

 
forrás: Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete 
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