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Elzavarta a fogyatékos gyerekeket a játszótérről a fideszes képviselőnő 
 

Szentendre és a Dunakanyar egyetlen gyógypedagógiai iskolája levelet kapott egy 

fideszes önkormányzati képviselőnőtől, hogy ne vigyék a gyerekeket a közeli játszótérre, 

mert az elsősorban a környéken lakó fiataloké – tudta meg a nol.hu 

 

A Bárczi Gusztáv Általános Iskola Szentendre város és a Duna-kanyarig terjedő téréség 

egyetlen gyógypedagógiai intézménye. A három évtizede működő iskolának 60 sajátos 

nevelési igényű diákja van, köztük mozgássérültek, autisták, Down-szindrómások. 

 

A napokban egy önkormányzati húzás zaklatta fel az iskola szülői közösségét.  

 

A  körzetes képviselőnő, Zakar Ágnes arra kérte fel e-mailben az iskola vezetését, hogy a 

gyerekeket ne vigyék többet az intézmény közelében található egyetlen játszótérre. 

 

A Fidesz-KDNP képviselője azt írta a Szegedi utcai játszótérről, hogy 

Ez egy környék gyerekeinek és nem iskolai táborozóknak épült kis játszótér! 

 

Bár a levelet több iskola is megkapta, a bárczis szülők magukra vették, mivel innen nem 

tudják a beteg gyerekeket azokra a távolabbi terekre, strandokra vinni, amelyeket Zakar 

Ágnes javasolt. 

 

A képviselőnő által alkalmazott megkülönböztetést igen szomorúnak tartjuk 

– jelentette ki a szülők nevében Berki Zsuzsa, az egyik diák édesanyja. „Az "iskolás 

gyerekek," mint rongálók általánosítás megítélésünk szerint nem vezet sehová. Az "iskolás 

gyerekek" éppúgy jogosultak a játszótér használatára, mint bármely más gyermek, és rájuk 

nézve éppúgy kötelező a rendeltetésszerű használat, mint a "környék gyermekeire" nézve. 

 
forrás: propeller.hu 

 

 

 

 

Sebészeti eszközöket adott át a mozgalom 
 

 

A Szent János Kórház osztályvezető főorvosa szerint évek óta nem cserélték ezeket a 

műszereket 
 

 

 

 

 

http://nol.hu/belfold/en-mar-ott-tartok-hogy-lecsavarozom-a-tilto-tablat-1620635


Húsvéti gyűjtőakciójuk eredményeként a Magyarországi Kerekasztal mozgalom tagjai több 

százezer forint értékben adtak át tegnap sebészeti eszközöket a Szent János Kórház 

gyermeksebészeti és traumatológiai osztályának. Az eszközöket – amelyek között egyebek 

mellett fogók, csipeszek, ollók, szikenyelek, érlefogók is vannak – részben újonnan 

vásárolták, részben pedig egy raktár felszámolása során kerültek elő, de olyan eszközökről 

van szó, amelyeket korábban még nem használtak. 

Az eseményen Mona Tamás, a gyermeksebészeti és traumatológiai osztály vezető főorvosa 

méltatta a gesztust és nyomatékosította, jó hasznát veszik az adománynak. Lapunknak a 

főorvos az átadó után elmondta, az osztályon évente 30-32 ezer gyerekkel találkoznak és 

2200-2300 műtétet végeznek el. A most átadott műtéti kézi műszereket kiváló minőségűnek 

tartja, amelyek jelentősen javítják majd az osztály műszerparkját. – Az ilyen eszközök 

használat során ugyanis néhány év alatt elkopnak, és le kell őket cserélni, vagy felújításra 

szorulnak. Ilyesmire azonban az osztályon sajnos már évek óta nem volt lehetőség, ezért is 

nagyon jelentős számunkra az adomány – tette hozzá. 

A Round Table (Kerekasztal) egy Angliából 1972-ben elindult nemzetközivé vált mozgalom, 

amelynek napjainkban világszerte körülbelül negyvenezer tagot számlál: olyan 18 és 40 év 

(egyes országokban, így Magyarországon is 45) közti férfiakat, akiknek fontos a közösség 

szolgálata. 

 
 

Itthon jelenleg három asztal működik (kettő Budapesten és egy Egerben), összesen körülbelül 

35 taggal. Az első hazai csoportot 1990-ben hozták létre, többek közt azért, mert a 

rendszerváltás előtti időszakban nehezen tudott volna néhány hetente összegyűlni egy 

nagyobb társaság úgy, hogy ne hívják fel magukra a hatóság figyelmét.  

 

Pedig a Magyarországi Kerekasztal a kezdetektől fogva politikamentes, világnézeti és vallási 

szempontból semlegesek. Évente két fix akciót bonyolítanak le: a karácsony előtti napokban 

az úgynevezett maciakciót, illetve a húsvét környékén megrendezett nyuszi akciót. Mindkét 

alkalommal olyan plüssöket árusítanak, amelyeket a megváltozott munkaképességű 

embereket foglakoztató Integrált Gond-viselő Ház és Szociális Szolgáltató Központban 

készítenek. Budapesten a tavalyi karácsonyi akció nyomán több mint egymillió forint gyűlt 

össze, amelyből a Heim Pál Gyermekkorház Mentálhigiéniai Központnak vásároltak például 

speciális diagnosztikai és terápiás eszközöket. 
 

forrás: mno.hu 

 

 

 

Kecskeméten rendezték az EGYMI sportnapját 

 
Négy megyéből összesen tizenegy csapat nevezett a fogyatékos gyermekeket nevelő 

intézmények sportnapjára, amelynek ezúttal Kecskeméten, a Juhar utcai 

gyermekotthon adott otthon. A versenyzők hét sportágban és még 

keresztrejtvényfejtésben is összemérték tudásukat. 

 

Homok és Szolnok után Kecskeméten rendezték meg a Most Mi Sportolunk elnevezésű 

eseményt, amely azt a célt szolgálja, hogy a fogyatékos gyermekeket nevelő intézmények 

dolgozói egy vidám napot együtt töltsenek, és közben összemérjék sporttudásukat és szellemi 

frissességüket. A Juhar utcai EGYMI és Gyermekotthon kiváló helyszínnek bizonyult, 

minden sportágnak biztosított volt a pálya. Floorball, zsinórlabda, asztalitenisz, labdarúgás, 

sakk, futás és atlétika – ezekben a számokban versenyeztek egymással a dolgozók, és ezen túl 



összemérték még tudásukat keresztrejtvényfejtésben is. Négy megyéből összesen 11 csapat 

vett részt a sportnapon, ez összesen 165 főt jelentett. A rendezvényt a FODISZ, vagyis a 

Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport Szövetsége támogatta. Elkészült a sportnap 

logója is, amelyet Tóthné Tomány Gyöngyvér kecskeméti gyógypedagógus tervezett. 

 
 
forrás: kecskemetitv.hu 

 

 

 

Négykézláb keresi eltűnt fiát a mozgássérült férfi 
 

A kétéves kínai kisfiút valószínűleg elrabolták. 

 

A kisfiú majd másfél évvel ezelőtt tűnt el a nagyszülők otthonából. Mivel Kínában nem 

annyira ritka, hogy jómódú házaspárok fiúgyereket raboltatnak maguknak, a családnak jó oka 

van feltételezni, hogy a kisfiúval is ez történt. 

 

 
 

 

Miután a rendőrség nem bukkant az eltűnt gyerek nyomára, a fiatalon a járványos 

gyermekbénulás áldozatául esett, és ezért súlyos mozgási problémákkal küzdő apa felmondott 

a munkahelyén, és azóta maga keresi a fiát. 

http://www.nlcafe.hu/csalad/20160525/ezer-lampas/


 
 

Gyakorlatilag négykézláb járja végig a városokat, és a fia képét mutogatva próbál nyomra 

bukkanni. Feleségével most abban reménykednek, hogy a rájuk irányuló médiafigyelem új 

lendületet adhat a nyomozásuknak. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

Gyerekem nem jogosult rokkantsági ellátásra, mert nincs elég szolgálati ideje 

 
Gyermekem 26 évesen stroke-ot kapott, fél oldali bénultsággal, a komplex minősítés 

szerint 20 százalék az egészségi állapota, mivel jogviszonya nem volt, az apjánál 

dolgozott Egyiptomban ezért rokkantsági nyugdíjra, ellátásra nincs meg a 

jogszabályban előírt szolgálati ideje. Kérdésem az lenne, ha találunk otthonról végezhető 

4 órás munkát amit el tud végezni és ledolgozná a minimum szolgálati időt újra 

igényelhetne rokkantsági nyugdíjat ellátást, vagy ő már élete végéig nem jogosult ilyen 

ellátásra? 

 

Gyermeke természetesen jogosulttá válhat az ellátásra, ha az ehhez szükséges biztosítási időt 

megszerzi. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. és a 2013. évi CCXXV. törvény alapján a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaira (legyen az rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás) az 

szerezhet jogosultságot, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem benyújtását megelőző 

öt éven belül legalább 1095 napon (három év) át, 



tíz éven belül legalább 2555 napon (hét év) át, 

vagy tizenöt éven belül legalább 3650 napon (tíz év) át 

biztosított volt. 

 

A biztosítási időbe be kell számítani 

a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 

csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az 

idejét, 

a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott 

személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása 

folyósításának idejét, 

a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a 

Tbj. 34. §-a szerint kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, amennyiben a 

megállapodást 2011. december 31-éig megkötötték. 

 

Emellett fontos, hogy az igénylés időpontjában az illető keresőtevékenységet nem végezhet és 

rendszeres pénzellátásban sem részesülhet. Keresőtevékenységnek számít minden olyan 

munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni 

azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki 

gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás 

keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője, 

vagy a társasági szerződésben a közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van 

tüntetve. Lényeges tehát, hogy az igénylés időpontjában nem állhat alkalmazásban, a saját 

vállalkozásában sem, és egyéni vállalkozói jogviszonyát meg kell szüntetni. Az ellátás 

megállapítását követően keresetbeli korlátozás fog rá vonatkozni – amennyiben munkát 

szeretne és tudna vállalni. 

 
forrás: hrportal.hu  

 

 

 

Új díjat hozott létre a szociális szféra részére a debreceni önkormányzat 
 

Az elismerést Boncz Lászlóról, az 1500-as években élt tehetős debreceni polgárról, az 

ispotály alapítójáról nevezték el. 
 

Az indoklás szerint Debrecenben a szociális ellátás területén is kiterjedt intézményrendszer 

működik. Az önkormányzati intézményekben magas színvonalú, kiemelkedő szakmai munka 

folyik. A gyermekvédelem, gyermekjólét, családsegítés, idős- és fogyatékos személyek 

gondozása területeken az érintettek ellátása és gondozása kapcsán végzett munka mind az 

alkalmazottak, mind a vezető beosztást betöltők részéről kimagasló szakmai hozzáértést és 

elhivatottságot tükröz. Debrecen városában az egészségügyi ellátás területén szintén kiterjedt 

intézményrendszer működik, valamint számos, intézményesített kereteken kívül működő 

szervezet lát el az egészségügyi ellátás és az egészség megőrzése érdekében kifejtett magas 

színvonalú szakmai vagy közszolgálati tevékenységet. 

A fenti területeken lelkiismeretesen dolgozók és áldozatos munkát kifejtők elismeréseként az 

önkormányzat „Debrecen Város Boncz László díja” elnevezéssel alapított díjat. Boncz László 

az 1500-as években élő tehetős debreceni polgár volt, aki 1529-ben megalapította az 

úgynevezett belső ispotályt, melynek épülete a mai Csapó utca és a Dósa nádor tér sarkán 

volt. Az ispotály a halálát követően, 1553-ban a városra szállt. 



Debrecen közgyűlése május 26-án lakossági kezdeményezésre arról is döntött, hogy  az 

Erzsébet és a Salétrom utcák között húzódó, „L” alakú, a köztudatban névtelen utcaként 

ismert közterületet az Ispotály alapítójának tiszteletére Boncz László utcaként nevezi el. 

 
forrás: dehir.hu 

 

 

 

A gyerekemnek sosem lesznek barátai? 
 

Az autizmus szociális, kommunikációs és kognitív készségek minőségi fejlődési zavara. 

Ezzel a fogyatékossággal diagnosztizált gyermekek jelentős része nagyon nehezen teremt 

kapcsolatot a külvilággal 

 

Katalin már rég túl van azon a sokkon, amit a fiánál diagnosztizált autizmus okozott neki és a 

családjának. Megtanultak ezzel élni. Azonban mindig újabb és újabb kérdések merülnek fel, 

ahogyan gyermeke halad előre a fejlődésben. „10 éves és nincs egy barátja sem, semmilyen 

közösségben nem nyílik meg, nagyon bizalmatlan, aggódom érte, hogy egész életében 

végtelenül magányos lesz.” – mondja Katalin. 

 

Az autizmus szociális, kommunikációs és kognitív készségek minőségi fejlődési zavara. Ezzel 

a fogyatékossággal diagnosztizált gyermekek jelentős része nagyon nehezen teremt 

kapcsolatot a külvilággal. Ezért is fontosak az ő esetükben az olyan alternatív fejlesztési 

módszerek, amik egy teljesen új világot nyitnak meg és észrevétlenül kényszerítik a 

gyermeket valamiféle interakcióra az őt körülvevőkkel. 

 

Belépve a Kockacsoki Csokoládémanufaktúra ajtaján nehezen tudjuk elképzelni, hogy miféle 

magányról is beszélt Katalin. 10 kisfiú állja tátott szájjal körbe Dénes Ákost, a manufaktúra 

tulajdonos ügyvezetőjét és nézi elbűvölten, ahogyan a meleg csokit formákba önti. Ez után 

következik az ő feladatuk: díszítés, egyedi íz kombinációk összeállítása, a felesleges, kifolyt 

részek eltávolítása. Együtt végeznek mindent, szépen kivárják a sorukat, segítenek 

egymásnak. És persze nagyon élvezik, hogy alkotnak. Ez a lényege a Mozaik Egyesület és a 

Kockacsoki közös programjának: élményt adni és ezen keresztül oldani a kommunikációs 

gátakat, észrevétlenül fejleszteni az autista gyerekeket. 

 

„Ma Magyarországon az élményterápiás foglalkozások általában kimerülnek a kutyás és a 

lovas terápiában, ráadásul sok szülő számára megfizethetetlen áron. Mi valami újat és 

legfőképpen elérhetőt szerettünk volna adni ezeknek a gyerekeknek és családjaiknak. A csokit 

mindenki szereti, még a legzárkózottabb résztvevőt is sikerült bevonnunk a maga módján a 

foglalkozásba.” – mondja Kapitány Imola a Mozaik Egyesület elnöke. 

A MOL Gyermekgyógyító programján elnyert támogatásnak köszönhetően 12 alkalommal 

tudtak több mint 60 gyereknek ingyenesen élményterápiás foglalkozásokat szervezni.  

 
forrás: mixonline.hu 

 

 

 

 

 

 



Három lábú kutya lett a mozgássérült kisfiú megmentője! 
 

 
 

A 7 éves Owen Schwarts-Jampel-szindrómában szenved, ami egy súlyos genetikai 

rendellenesség. A betegség miatt a kisfiú tolószékbe kényszerült és a látása is korlátozottá 

vált. Sosem barátkozott, teljesen bezárkózott, amíg meg nem ismerte Haachit! 

 

Owen teljesen reménytelennek érezte a helyzetét, ritkán beszélgetett másokkal és nem voltak 

barátai. Végül Owen édesapja találkozott egy kutyakiképzővel, aki megismerve a kisfiút 

kutatni kezdett egy megoldás után, így talált rá a hatalmas anatoliai juhászkutyára, Haatchira. 

 

 

A kutyát kölyökkorában egy vasúti sínhez kötözték, ahol súlyos sérüléseket szenvedett egy 

elhaladó vonat miatt. Napokig bújkált a közeli bokrokban, mire megtalálták. Sajnos a farkát 

és az egyik lábát már nem tudták megmenteni az állatvédők, így amputálni kellett őket, de a 

kutyus végül szerencsésen felépült. 

 

 

Amikor Owennel először találkoztak, rögtön lehetett látni köztük a kapcsolatot, azóta pedig 

szinte elválaszthatatlanná váltak. A kisfiú sokkal magabiztosabb, az emberek végre nem 

kérdezgetik minden sarkon, hogy mi a baj vele, helyette arra koncentrálnak milyen csodálatos 

a kötődés közte és kutyája között! 

 



 
 

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

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Múzeumok Éjszakája 2016 
 

Június 25-én szombaton a Magyar Nemzeti Galériában MúzeumCafé beszélgetés lesz "A 

művészet mindenkié: múzeum a sérültekért – az alkotás öröme" témakörben (belépés 

Múzeumok Éjszakája karszalaggal). 

 

Amikor az ember megszületik, az adott társadalom részévé válik, akár akarja, akár nem, akár 

épkézláb, akár sérülten jött a világra. Soha senkit – semmilyen okból – nem szabad kizárni a 

kultúra, a művészet lelket erősítő megismeréséből. A jelentős hátrányban, esetleg még 

társadalmi kirekesztettségben is élők számára a kultúrához való hozzáférés lehetőségének 

hatványozottan fontos szerepe van. A művészetek sokféleségének, az alkotás szenvedésének 

és örömének megismerése új esélyt adhat az érthetetlenség érthetővé tételéhez. A művészet 

értékeinek megismerését mindenkinek magának kell megélnie ahhoz, hogy az alkotás örömét 

is átélhesse. A beszélgetés nem az épített környezet akadálymentesítéséről, hanem a mozgás-, 

látás-, illetve halmozottan sérült emberek és a művészet kapcsolatáról, a múzeum adta 

lehetőségekről, az alkotás örömének be- és elfogadásának hatásairól kíván szólni.  

 

Nádas Pál gyógypedagógus beszélgetőpartnerei:  

Berki Erzsébet rajztanár  

Deme Edina múzeumpedagógus  

Móga Sebők Erzsébet tiflopedagógus, fazekas és  

Soltészné Takár Anita  rajztanár, gyógypedagógus  

Helyszín: C épület, III. emelet, Lépésváltás kiállítás  

Az épület akadálymentes, és e program keretében jeltolmács és a látássérültek számára 

narrátor segíti a befogadás élményét.  

 

Megrendezés dátuma: 2016 június 25. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

                                                -MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Portás, recepciós (Budapest) 
• 

Jelige: "Porta" 
Keresünk megváltozott munkaképességű, de nem kerekes székes munkavállalót portaszolgálat 

ellátására.  

 

http://mng.hu/latogatas/muzeumok-ejszakaja-122694
http://mng.hu/latogatas/muzeumok-ejszakaja-122694
http://mng.hu/latogatas/muzeumok-ejszakaja-122694
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110


 

Feladatok:  

Az egyetem Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzatában előírtak, a vonatkozó törvények, 

szabályok, szakmai előírások, illetve a szolgálati helyére vonatkozó Portaszolgálati Utasítás 

betartása és betartatása. Az objektumban elhelyezett épületgépészeti illetve felügyeleti 

eszközök (pl.: lift, tűzjelző) ellenőrzése és kezelése.  

 

Munkaidő: teljes  

Bérezés:Felsőoktatási intézményekre vonatkozó közalkalmazotti bértábla szerinti besorolás.  

Iskolai végzettség: legalább 8 általános.  

Munkavégzés havi 240 órás változó munkarendben.  

Azonnali munkakezdés.  

 

Megbízható foglalkoztató, jó munkahelyi légkör.  

 

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "PORTA" 

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

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.)  

 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

Jelentkezési határidő: 2016 július 24. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/

