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Számítanak a szakmai tudásukra 

 

 
Balogh Zoltán - © Fotó: KM-archív 

 

Megyénk kiváló szakemberei is bekerültek az országos szakmai kollégium 12 tagú 

grémiumaiba. 

 

Korábban, 2010 előtt már működtek, most ismét megalakultak a Szociálpolitikai Tanács 

szakmai kollégiumai, melyek tagjai a megbízólevelüket már átvették Budapesten. 

 

Látják a „rögvalóságot” 

Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkára az eseményen úgy fogalmazott: kollégiumok tagjai mindig 

azt keresik, miként tudnák megújítani az ellátást, a gondozást, a szolgáltatást a segítségre, 

támogatásra várókért. Hét kollégium alakult, mindegyik tizenkét taggal. Foglalkoznak az 

idősek, a fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a szociális és 

gyámügyi igazgatás, valamint a rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás ügyeivel. 

A szakmai kollégiumok a minisztérium és az ágazat vezetésének közvetlen tanácsadó 

testületei, valamint a szakmafejlesztés csúcspontjai lesznek, azok vesznek részt a kollégiumok 

munkájában, akik a lehető legjobban átlátják egy adott szakterület összefüggéseit, a terület 



„rögvalóságát” éppúgy, mint a korszerű szakirodalmat, a kutatási eredményeket vagy a 

szakemberek helyzetét, és ezekből vonnak le következtetéseket, tesznek javaslatokat a tárca 

számára. 

 

Otthont a hajléktalanoknak 

A Hajléktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai Kollégium tagja lett dr. Szoboszlai 

Katalin, a több mint két évtizede utcai hajléktalanellátással foglalkozó nyíregyházi Periféria 

Egyesület alapítója, elnöke. 

– Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke keresett meg a felkéréssel, hogy 

részt vennék-e a szakmai kollégium munkájában, én pedig igent mondtam – árulta el 

lapunknak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának tanszékvezető főiskolai docense –, 

hiszen korábban az országos hajléktalanügyi tanácsban már dolgoztunk együtt. A kollégiumba 

olyan szervezetek – Baptista Szeretetszolgálat, Hajléktalanokért Közalapítvány, Támasz, 

Menhely Alapítvány, Habitat for Humanity – képviselői kaptak meghívást, amelyek hosszú 

évek, évtizedek óta az otthon nélkül maradt emberek életkörülményeinek javításán dolgoznak. 

– A hajléktalanság és a lakhatás kérdése szorosan összekapcsolódik, éppen ezért a kollégium 

fontos feladata lehet, hogyan teremthető meg annak a feltételrendszere, hogy a fedél nélkül 

maradtaknak újra otthonuk legyen és fenn is tudják azt tartani – mondta a nyíregyházi 

szakember. – Ehhez lakásokra van szükség, azonban szociális bérlakásprogramja ma 

Magyarországon egyetlen városnak, de még a fővárosnak sincs, noha a hajléktalanságból 

kikerülés első és legfontosabb lépését ez jelenthetné, ugyanis a piaci alapú albérletek nem sok 

lehetőséget adnak a hajléktalanoknak. További cél és feladat lehet, hogy a munkájukat és 

otthonukat veszített emberek visszatérhessenek a munkaerőpiacra és esélyük legyen 

„drágább” albérletet is fenntartani. Mindehhez nagyon sok szociális munkára is szükség van, 

mert komoly feladat, és sok esetben nagy kihívás visszavezetni a hajléktalan embereket a 

társadalomba, de ez a feladatunk, a küldetésünk, és bízom benne, közösen még több 

eredményt érhetünk majd el. 

 

Megváltozott munkaképesség 

A Rehabilitációs és Fejlesztő Foglalkoztatás Országos Szakmai Kollégiuma tagjává 

választották Balogh Zoltánt, a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kft. 

vezérigazgatóját. 

– Az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, Balog Zoltán kért fel, hogy legyek a 

szakmai kollégium tagja – tudtuk meg a Védett Szervezetek Országos Szövetségének 

elnökétől, címzetes főiskolai docenstől. A felkérés hátterében pedig annak a több mint három 

évtizedes szakmai munkának, tudásnak és tapasztalatnak az elismerése is ott van, amit az 

akkor az országban nyolcadikként alapított, megváltozott munkaképességű embereket 

foglalkoztató cég elért. A szakmai kollégium 12 tagú grémiumában megtalálható az egyetemi 

oktató, az egyház, a kis civil szervezetet és az állami vállalatokat képviselő szakember, 

Balogh Zoltán a szintén megyei kötődésű Becker Györgyöt, a PIREMON volt 

vezérigazgatóját kérte arra (hat tagot a szaktárca vezetője kért fel, akik meghívhattak még 

egy-egy szakembert), vegyen részt a kollégium munkájában. 

– Amikor a START-ot megalapítottuk 8, jelenleg 328 cég foglalkoztat megváltozott 

munkaképességű embereket, a számuk eléri a 30 ezret, de fontos cél, hogy a megváltozott 

munkaképességű dolgozók védett körülmények közötti és nyíltpiaci foglalkoztatása még 

eredményesebb legyen, élethelyzetük javuljon. Ehhez elengedhetetlen a képzésük javítása, a 

megmaradt képességüknek, készségüknek megfelelő új szakismeretek megszerzése, vagy a 

meglévő tudásuk finomítása. A munkaerőhiány nemcsak az elsődleges munkaerőpiacon, 

hanem elsősorban a hiányszakmákban a csökkent munkaképességekkel rendelkezők körében 



is jelenlévő probléma. A gyakorlati oldalt jól ismerve, a megoldáshoz kell a kollégium 

tagjainak szakmai javaslatokat tenniük – fogalmazott Balogh Zoltán. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

 

Pörölycsapás a nyugdíjrendszer önkéntes ágára 

 
A cafeteria-rendszer részleges készpénzesítése hatalmas pörölycsapást mérhet a 

nyugdíjrendszer amúgy sem túl erős önkéntes pillérére.  

 

A jelenlegi sokszínű cafeteriapalettán szerepel ugyanis a munkáltató által kedvezményes 

adózással adható juttatások között a munkavállaló önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjához való 

hozzájárulás, de ez a lehetőség 2017. január 1-jétől – az egészségpénztári hozzájárulással 

együtt – egy törvényhozói tollvonással megszűnik. 

 

Az új rendszerben évi százezer forintot kedvezményesen adózó béren kívüli juttatás 

formájában adhatnak a munkáltatók a munkavállalóiknak, mind a köz-, mind a 

versenyszférában. Ez esetben a munkáltatót a dolgozónak juttatott nettó összeg 1,19-szerese 

után a 15 százalékos szja és a 14 százalék egészségügyi hozzájárulás terheli, így jön össze a 

kedvezményes, 34,51 százalék közteher. Ha egy munkáltató jövőre is szeretné támogatni 

munkavállalójának önkéntes kölcsönös biztosítópénztári tagságát, ezt már nem teheti meg 

ezzel a kedvezményes adóteherrel, helyette 49,98 százalékos közterhet kell a hozzájárulására 

megfizetnie (a különbséget az okozza, hogy ilyen esetben az egészségügyi hozzájárulás 

mértéke nem 14, hanem 27 százalék). 

 

A készpénzesítés és a tagdíj-hozzájárulás adóterhelésének növelése nyilván nagyon sok 

munkáltatót visszariaszt attól, hogy folytassa dolgozóinak nyugdíjpénztári vagy 

egészségpénztári támogatását, hiszen jövőre már sokkal többe kerül majd neki e felelős 

munkáltatói magatartása, mint idén. Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a cafeteria nem 

készpénzesített része – amelyet a munkáltató kedvezményes adóteherrel SZÉP-kártyán 

juttathat a dolgozóinak – a versenyszférában 350 ezer forint, a közszférában 100 ezer forint 

lehet, s a munkáltató nyilván a kedvezményes közteherrel járó juttatások mellett teszi majd le 

a voksát. 

 

A felmérések szerint idén az 1,1 milliós önkéntes nyugdíjpénztári tagság felét, az 1 milliós 

egészségpénztári tagság kétharmadát támogatja cafeteria keretében a munkáltatója. Ha a 

munkáltatói támogatás 2017. január 1-jétől megszűnik, akkor a támogatott tagok jó része, akár 

kétharmada is lemorzsolódhat. Nem a valóságtól elrugaszkodott feltételezés, hogy akár 300 

ezer nyugdíjpénztári és legalább ennyi egészségpénztári tag is elhagyhatja a pénztári 

rendszert. Ezt a becslést támasztja alá az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének az a 

tájékoztatója is, miszerint az önkéntes pénztárak tagjainak közel 30 százaléka kizárólag 

munkáltatói támogatás mellett gondoskodik jövőjéről. 

 

Miután az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba történő befizetések nagysága éves 

szinten meghaladja a 150 milliárd forintot, a cafeteria készpénzesítése nyomán ez az összeg 

évi 50 milliárd forinttal csökkenhet. Ez az a bizonyos pörölycsapás, amely megrengetheti a 

nyugdíjrendszer önkéntes pillérét. 

 



Pedig egyre többen vagyunk már a tudatában annak, hogy öngondoskodás nélkül sanyarú 

öregkor vár ránk. A nemzedékek közötti állami közvetítésű jövedelemáramlásra épülő folyó 

finanszírozású rendszer ugyanis csak addig működhet jól, amíg sok dolgozó fizet hosszú ideig 

nyugdíjjárulékot, amelyből kevés nyugdíjas részére kell rövid ideig nyugdíjat fizetni. Ezekből 

a feltételekből ma egy sem teljesül Magyarországon. 

 

A járulékfizetők száma demográfiai okok miatt a következő tizenöt évben több mint félmillió 

fővel csökken (2019-ig 2,1 millió ember éri el a 65 éves nyugdíjkorhatárt, míg csak 1,6 millió 

fiatal lép ugyanebben az időszakban a munkaerőpiacra). A kivándorlás, a tartós külföldi 

munkavállalás miatt a legvisszafogottabb becslések szerint is további legalább 500 ezer fővel 

csökkenhet a Magyarországon járulékot fizetők száma. A munkanélküliség, a 

közfoglalkoztatás, a megváltozott munkaképesség és hasonló okok miatt további újabb 

félmillió emberrel csökken azon járulékfizetők száma, akik a mindenkori abszolút 

minimumértékeknél magasabb járulékot képesek fizetni. Ráadásul a járulékbevételek a 

kényszerű közteher-optimalizálási stratégiák általános elterjedtsége miatt is apadnak. Az 

egymilliónál kicsivel több egyéni vállalkozó legtöbbje és a közel 550 ezer társas vállalkozás 

magyar tagjainak jó része a minimálbér utáni járulékfizetést választja. A járulékbevételre mért 

végső csapásként a magyar GDP közel 22 százaléka még ma is a szürke- és 

feketegazdaságban képződik, ahonnan természetesen semmilyen bevétel nem érkezik a 

nyugdíjkasszába sem. 

 

A nyugdíjasok száma közben folyamatosan nő. Éppen zajlik a magyar „baby boomer” 

nemzedék, a Ratkó-korszak szülötteinek nyugdíjba vonulása. Miattuk kellett bevezetni a 

lépcsőzetes nyugdíjemelést, mert ha ez a közel 900 ezer fő egyszerre lett volna nyugdíjas, a 

rendszer finanszírozása mára megoldhatatlanná vált volna. A 2040-es években az utolsó nagy 

létszámú magyar generáció, az 1970-es évek derekán született „gyesnemzedék” is nyugdíjba 

vonul, miközben az ország lakosságának már közel 30 százaléka lesz 65 évesnél idősebb. Az 

időskorban várható élettartam évről évre növekszik: ma átlagosan egy 65 éves hölgy közel 19 

évet, egy férfi közel 15 évet él még, s az élettartam várható hossza tízévente két évvel tovább 

nő (nálunk is, dacára az áldatlan egészségügyi ellátási helyzetnek). 

 

Összességében az állami nyugdíjrendszerben sokkal kevesebb bevételt kell majd sokkal több 

nyugdíjas között elosztani, így elkerülhetetlenül egyre kisebb lehet csak a nyugdíj. Ezt fejezi 

ki az elméleti helyettesítési ráta (az első nyugdíj és az utolsó nettó munkabér hányadosa) előre 

jelzett megállíthatatlan csökkenése a jelenlegi nagyon magas, 89 százalékos értékről a 2030-

ban várható 50 százalék, majd a 2040 körül várható 30 százalék körüli értékre. 

 

A kiutat az elkövetkező évtizedekben kizárólag az öngondoskodás biztosíthatja – miután egy 

másik kézenfekvő lehetőség, a tömeges bevándorlás politikailag egyelőre vállalhatatlannak 

látszik. Éppen ezért a nyugdíjrendszer jövőjének szempontjából nagyon átgondolatlan 

lépésnek tűnik, hogy az önkéntes pénztári tagság munkáltatói támogatása kikerült a cafeteria 

kedvezményes juttatásai közül. 

 
forrás: vg.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evangélikus konferencia 
 

 

A fogyatékkal élők ellátásának komplex megközelítéséről tartottak konferenciát az 

Evangélikus Diakóniai Központ szervezésében. A szakemberek többek között 

művészetterápiáról, állami támogatásokról, civil szerepvállalásról tanácskoztak. 

 

Ezt a kisfilmet a rumi otthon fogyatékkal élő lakói készítették egy ott működő médiaszakkör 

keretében. Az alkotást azon a konferencián is bemutatták, amelynek éppen a sérült emberek 

komplex ellátása volt a témája. De nem a rumi az egyetlen olyan intézmény, ahol 

művészetterápiával fejlesztik a bent élők személyiségét, Zsirán is nagy hagyománya van 

ennek a módszernek, ott nyolc éve készülnek ilyen filmek. 

Lovass Tibor - ügyvezető igazgató, Szombathelyi Médiaközpont 
“Fontos lenne ezeket országosan eljuttatni minél több helyre. A társadalmi érzékenyítés 

folyamatát velük szemben így elő lehetne segíteni, rádöbbenhetnének az emberek arra, hogy a 

szellemi fogyatékkal élő ember is látja a világot, érzi a körülötte lévő eseményeket, 

történéseket, azokat képes leképezni.” 

Nem véletlen, hogy éppen a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ szervezett szakmai 

megbeszélést a témában. Itt jelenleg 58 középsúlyos és súlyos fogyatékossággal élő embert 

látnak el, akik közül sokan részt vehetnek majd az életminőségüket javító, tervezett 

programokban. 

Gregersen-Labossa György - lelkész, elnök, MEE Diakóniai Bizottság 
“Arra próbálunk választ találni, hogy hogyan lehetne például valamiféle kombinált ellátást 

kialakítani, ahol a szülő is - jórészt egyedül maradt szülő - ugyanakkor a fogyatékkal élő, 

amíg lehet, együtt él. Ha pedig teljes ellátásra szorul - akár egyik, akár másik -, akkor pedig az 

idősellátás területén, vagy a fogyatékos bent lakás területén hogyan lehetne továbblépni.” 

A megbeszélésen szó volt még az úgynevezett kitagolás fontosságáról, amikor a bentlakásos 

intézmények helyett, akit csak lehet, az önálló életvitelben igyekeznek segíteni. Ezeket a 

célokat az állam is régóta támogatja, s most újabb források lesznek elérhetőek. 

Nyitrai Imre - helyettes államtitkár, EMMI 
“Ezt a programot folytatjuk, volt egy 6 milliárdos etapja, amelynek a tanulságait levontuk. És 

a következő időszakban több mint négyezer ember számára kínálunk támogatott lakhatást, és 

egy egészen más életminőséget.” 

A konferencián kiderült, hogy a kulturális tárcától, valamint egyházi és civil támogatásokból 

is számíthat anyagi segítségre ez a szektor. 

 
forrás: tvszombathely 

 

 

 

Tomboló taps Tilla filmjének Karlovy Varyban 

 
Őszintén és becsapósan magyar címmel közöl tudósítást Szabó G. László a pozsonyi Új 

Szó Online-on a Tiszta szívvel című Till Attila-film Karlovy Varyban megtartott 

fesztiváli bemutatójáról. 

 

Kerekesszékes gengszterfilmjével Till Attila letette névjegyét Karlovy Varyban - írja a szerző, 

aki beszámol arról, hogy a Tiszta szívvel az East of West szekció nyitófilmje volt, ami azt 

jelenti: a beválogatott tizenkét alkotás közül ez áll a sor elején. "Egymásra számíthatnak csak 

a Tiszta szívvel kerekesszékbe kényszerült hősei. Fergeteges akcióvígjáték a film. Az esendőt, 

a gyengét, azt a társadalmi réteget állítja elénk, amelyről eddig éppen hogy csak tudomást 



vettünk. A fogyatékkal élőket. Ők verődnek bandába, hogy igazságot tegyenek egy olyan 

világban, amely félrelöki őket.  

 

Till Attila azonban nem a Pánik és a Csicska Till Attilája lenne, ha egy adott ponton nem 

húzna bennünket csőbe. Szellemes, humánus, mély együttérzést kiváltó film a Tiszta szívvel. 

Karlovy Vary-i bemutatója olyan jól sikerült, hogy a vetítés után tombolva tapsolt a közönség, 

az alkotókat – élükön a rendezővel és a három főszereplővel, Thuróczy Szabolccsal, valamint 

az amatőrként is profi teljesítményt nyújtó Fekete Ádámmal és Fenyvesi Zoltánnal – fél óráig 

szinte rabul ejtve faggatták a forgatás során megélt élményeikről.". 

 
forrás: mixonline 

 

 

Be kell jelenteni a hatóság felé, ha rokkantellátás mellett dolgozom? 

 
1.) Rokkantsági ellátásban részesülőnek keresőtevékenység fennállása esetén van-e 

bejelentési kötelezettsége a Rehabilitációs Hatóság felé, vagy csak abban az esetben, ha 

keresőtevékenységből származó jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül 

meghaladja a minimálbér 150 százalékát? 2.) A rokkantsági ellátás melletti kereső 

tevékenység folyamatosan fenntartható-e, amennyiben az egészségi állapot engedi? 3.) A 

bérkorlát vizsgálatakor a cafetéria és a táppénz bele számít-e a bruttó jövedelembe? 4.) 

Amennyiben az ellátást 2016. március 16-tól került megállapításra, a bérkorlátot mely 

hónaptól szükséges figyelni? 

 
1) rokkantsági ellátás melletti munkavégzést csak akkor kell bejelenteni, ha az e 

tevékenységből származó keresete három egymást követő hónapban (vagyis mind a három 

hónapban) meghaladná a minimálbér másfélszeresét (Mmtv. azaz a 2011. évi CXCI. törvény 

szerint). 

 

17. § (1) A rokkantsági ellátásban részesülő tíz napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, 

ha 

 

c) keresőtevékenységet folytat, és a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül 

meghaladja a minimálbér 150 százalékát. 

 

(2) A rokkantsági ellátásban részesülő személy az (1) bekezdés c) pontja szerinti értesítéssel 

egyidejűleg haladéktalanul igazolja jövedelmének összegét. 

 

Természetesen ügyeljen arra, hogy három egymást követő hónap legalább egyikében a 

keresete legyen kisebb, mint a minimálbér másfélszerese, mert ha ezt meghaladja mind a 

három hónapban, akkor megszüntetik a rokkantsági ellátását. 

Részletek itt. 

 

2) A rokkantsági ellátás mellett időbeni korlátozás nálkül lehet dolgozni, csak az 1. pontban 

ismertetett kereseti korlátozást kell figyelni. 

 

3) Az összeghatár vizsgálata során a cafeteria és a táppénz (mint keresőképtelenség esetére 

járó pénzbeli egészségügyi ellátás) összege nem számít be. A táppénz folyósításának tartama 

alatt sem szűnik meg a rokkantsági ellátás. 

 



4) A kereseti korlátot az ellátás melletti munkavégzés kezdő hónapjától kell figyelni. 

Aki válaszol: 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Az Európai Parlament megszavazta a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-

egyezmény végrehajtását 

 
Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülése csütörtökön jóváhagyta a 

fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-egyezmény végrehajtásáról 

szóló jelentését. 

 

Kósa Ádám fideszes EP-képviselő és egyben az EP fogyatékosságügyi munkacsoportjának 

társelnöke ennek kapcsán azt mondta, az önálló életvitelhez a kulcsot a befogadó oktatás és a 

fizetett munkavégzés jelentheti. Hangsúlyozta emellett a digitális rendszerek fontosságát is, 

mivel azok megkönnyítik a fogyatékossággal élő személyek számára a társadalom minden 

területén való részvételt. 

Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő a fejleményről úgy nyilatkozott, hogy a tartalmi elemek 

mellett elvi okokból is kiemelt jelentőséggel bír ez az egyezmény, hisz ez az első - és 

mostanáig az egyetlen olyan - nemzetközi emberi jogi szerződés, melyet az EU önmaga is 

megerősített 2010 decemberében. 

Hölvényi György fideszes EP-képviselő, az Európai Néppárt frakciójának vallásközi 

párbeszédért felelős munkacsoportjának társelnöke csütörtökön közzétett sajtóközleménye 

szerint az EP előző esti vitájában kijelentette, az uniós külpolitika egyik legfontosabb feladata 

a szabadságjogok védelme, különösen a számos esetben korlátozott szabad vallásgyakorlás 

terén. 

A plenáris ülésen Federica Mogherini uniós külügyi főképviselő mutatta be az EU 2015. évi 

jelentését az emberi jogok és a demokrácia érvényesüléséről. 

Hölvényi György az európai külpolitika fontos geostratégiai feladatának nevezte a 

keresztények és más vallási kisebbségek megmaradásának biztosítását a terror és 

polgárháborúk sújtotta országokban 

 
forrás: szakszervezetek.hu 

 

 

Könyvajánló: Megható történetek a segítőkutyák életéről 

 
Bors vakvezető-, Cooper és Joya mozgássérült segítő-, Risza autistasegítő-, Amper 

terápiás- és Kuku hangjelző kutya; ők és gazdáik a főszereplői annak a mesekönyvnek, 

amelynek célja a gyermekek fogyatékosság és másság iránti érzékenységének korai 

fejlesztése. 

 
A gyógypedagógus-szociológus szerző, Loványi Eszter születése óta hallássérült, mindennapi 

életét Kuku nevű kutyája segíti. Az ő szemszögéből ismerkedhetünk meg olyan hétköznapi 

hősökkel, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, jobbjukon egy négylábúval, amely 

tökéletes hidat képez gazdája és a társadalom között. 

 



 
 
Kuku és barátai – Ismerjük meg közösen a segítőkutyák világát! című mesekönyv 

legfontosabb célkitűzése a vakvezető-, hallás-, mozgássérült-segítő, autistasegítő- és terápiás 

kutyák világának és fogyatékossággal élő gazdáik mindennapjainak bemutatása. A színes 

illusztrációkkal teli mesekönyv elsősorban 3-12 éves kisgyermekek részére készült, akik 

Kuku – a hallássérült-segítő kutyus – szemszögéből ismerhetik meg a való élet ihlette 

szereplőket. 

 

 
Íme Kuku – a hallássérült-segítő kutyus 

 

http://mesekonyv.segitokutya.net/


„Tapasztalataink szerint ez a korosztály még nagyon nyitott, természetesnek kezeli a 

sokféleséget, a másságot, ezért fontos, hogy minél korábban legyen lehetőségük 

tapasztalatokat szerezni erről a területről. Ezáltal fejlődik empátiájuk, számukra nem lesz tabu 

ez a téma, ellentétben azzal, ahogyan a társadalom ezt gyakran kezeli” – mondta el a könyv 

szerzője. 

 

A könyv karaktereit igaz történetek ihlették: a kutya-gazda párosokkal a hétköznapi 

rohanáson túl társadalmi szemléletformáló programokon vagy érzékenyítő tréningeken is 

találkozhatunk. 

 

„Reményeink szerint a mesekönyvön és a hozzá kapcsolódó programokon keresztül nem csak 

a gyermekekhez tudunk eljutni, hanem a szülőkkel és óvodapedagógusokkal is hatékonyabban 

tudjuk megismertetni, miként valósítható meg az érzékenyítés egy olyan témában, amiről 

sokszor nehéz őszintén beszélgetni” – számolt be a másodlagos célokról Loványi Eszter, aki 

saját maga is önkéntesként dolgozik a NEO Magyar Segítőkutya Egyesületnél. 

 

„Az Egyesület szemléletformáló programjai és a mesekönyv egymás hatását erősítik. A 

mesekönyv feldolgozásával a gyermekek előzetesen is fel tudnak készülni a foglalkozásokra 

és a személyes találkozás után még maradandóbbak lehetnek az élmények az előzetes 

lapozgatásának köszönhetően. Jártunk olyan intézményekben is, ahol már úgy fogadtak 

minket a gyerekek, hogy olvasták a történeteinket és a szereplőket is felismerték. Nagy 

örömünkre egyre több helyen – táborokban, gyereknapon, gyermekkórházban, 

rendezvényeken – használják a mesekönyvet, így a segítőkutyák és az elfogadás eszméje is 

terjedhet, ami fontos az Egyesületnek is” – árulta el Mányik Richárd, a NEO Magyar 

Segítőkutya Egyesület elnöke. 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

A Soproni Tigrisek megható felajánlása 

 
Sopron - A kerekes székes csapat segített egy 15 éves sérült fiúnak. 

 
Bakonyi Levente, egy soproni kisfiú 15 évvel ezelőtt oxigénhiánnyal született, és csak a gyors 

orvosi segítségnek köszönhetően sikerült megmenteni az életét. Néhány hónappal később vált 

egyértelművé, hogy az egészségesnek tűnő kisbabánál az oxigénhiány maradandó károsodást 

okozott. A család - barátok, ismerősök és ismeretlenek segítségével - az évek folyamán erőn 

felül próbálta Levente állapotát javítani. Kínai őssejtterápiával, különböző kezelésekkel, 

felajánlásokkal próbáltak könnyíteni Leviéknek, akik csak tehették. 

 

A kerekesszékbe kényszerült kiskamasznak ezúttal a Sporoni Tigrisek kerekesszékes 

kosárlabdacsapata segített egy nagyszerű felajánlással. Százezer forintot gyűjtöttek össze, 

amelyet egy lépcsőlift kiépítésére szeretnének fordítani, ami nagyban megkönnyítené Levi és 

édesanyja mindennapjait. A kisfiút édesanyja naponta többször is kézben kénytelen levinni a 

lakásukból, amit egyre nehezebben tud megcsinálni. A lift nagy segítség lesz (lenne), de 

annak anyagi vonzatai meghaladják a család lehetőségeit. Ezt megtudva léptek színre a 

Tigrisek, akik dedikált kosárlabdát és mezeket is vittek Leventének, sőt az egyik 

mérkőzésükre is meghívták a fiút - írja a kosarsport.hu. 

 



- Szeretnénk példánkkal mások figyelmét is felhívni, hogy csatlakozzanak a 

kezdeményezésünkhöz - mondta Nagy Tamás, az egyesület elnöke, miután Molnár Attila, a 

kerekesszékes csapat kapitánya átadta Leventééknek az adományt. 

 
forrás:bb1.hu 

 

 

 

Megbüntetik az ismert kerekes székest megalázó buszsofőrt 

 
Megírtuk, hogy az ismert kerekesszékes Fenyvesi Zoltánt megalázta egy buszsofőr, 

amikor fel akart szállni a 133-as buszra. 

 

Úgy néz ki, a sofőr ezentúl kétszer meggondolja majd, érdemes-e ilyet tenni, mivel a buszt 

üzemeltető cég megbüntette – írja a nol.hu. 

 

A VT-Arriva cég azt írta, elkötelezett az esélyegyenlőség mellett, így elnézést kér az okozott 

kellemetlenségért. A busz vezetőjét pedig írásos figyelmeztetésben és pénzbüntetésben 

részesítették munkaköri kötelességének elmulasztása miatt. 

A cég elfogadhatatlannak tartja a történteket, mivel azt mondják, a mozgásukban 

korlátozottak utazása fontos része az üzletszabályzatuknak. Hangsúlyozzák, hogy a 

járművezetőknek tartott oktatás és továbbképzés során igyekeznek majd erre még nagyobb 

hangsúlyt fektetni. 

 
forrás: 24.hu 
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