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Közel 400 hátrányos helyzetű ember juthat álláshoz 
 

Közel 400 hátrányos helyzetű ember juthat álláshoz a most induló, több mint 1,2 

milliárd forint értékű gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési programnak köszönhetően. 

A konzorciumi partnerek célja, hogy felkutassák a munkaerő-tartalékot, és a 

foglalkoztatók igényeinek megfelelő képzésben részesítsék őket. 

 

Szombathely gazdasági fejlődésének további segítése a most induló foglalkoztatási program 

célja - kezdte a sajtótájékoztatót Puskás Tivadar polgármester. Csütörtökön írták alá a 

támogatási szerződést, amely egymilliárd 213 millió forintot biztosít a 2020-ig tartó program 

lebonyolítására. Összesen 830 főt terveznek bevonni a munkaerőpiaci programokba, akik 

közül csaknem 400-an álláshoz is juthatnak. 

Harangozó Bertalan - kormánymegbízott 
"Megpróbáljunk olyan potenciális munkavállalókat találni, akik ma még kívül vannak a 

munkaerőpiac statisztikai és regisztrációs körén, bővítsük az aktivitást, ami azt jelenti, hogy a 

gazdaságilag aktív népesség arányát kellene bővíteni." 

Elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok: az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti 

fiatalok, a pályakezdők, az 50 év felettiek, a GYES-ről visszatérő kismamák, a tartós 

munkanélküliek, a megváltozott munkaképességűek és a romák körében térképezik fel, ki az, 

aki dolgozni tud és akar. Végzettésük és kopetenciáik felmérését követően a gazdaság 

igényeinek megfelelő képzésben részesítik, és felkészítik őket a munkaerőpiacra való 

visszatérésre. 

Bálint András - ügyvezető, Szombathelyi Képző Központ Kft. 
"Mi megnézzük, hogy mire van szüksége. Kell-e segíteni önéletrajzot írni, hogyan kell 

megjelennie egy állásinterjún, esetleg tréningre van szüksége, ahol mi felkészítjük, hogyan 

válhat munkavállalóvá, és ha még ez sem elég, képzést kell számára biztosítani." 

A gazdasági növekedés munkerőt kíván. Ma már nem a munkanélküliség jelent problémát, 

hanem a munkaerőhiány - különösen itt Vas megyében. A hagyományos állásbörzék és 

toborzónapok már nem elegendőek, új technikákat kell bevetni a tartalékok feltérképezésére - 

ezt is szolgálja a program, amely a nagyvállalatokon túl a kis- és középvállalkozások számára 

is munkaerőt, továbbá bértámogatást biztosít. 

 
forrás: tvszombathely.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paktum a hátrányos helyzetű álláskeresők képzéséért 2016. szeptember 28. 
 

Hosszú folyamat előzte meg annak az együttműködési megállapodás aláírását, ami 

alátámasztja majd a Veszprémi Járási Foglalkoztatási Paktum működését és 

fenntarthatóságát. 

  

Porga Gyula, Veszprém megyei jogú város polgármestere a paktummal kapcsolatban 

elmondta, örül, hogy ilyen széleskörű az együttműködés, amelyben kulcsszereplők a 

vállalkozások.  

 A pályázat keretében együttműködik Veszprém megyei Jogú Város Önkormányzata, a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés ösztönző 

Nonprofit Kft., valamint a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete és a Veszprém Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara, valamint csatlakozási szándékát jelezte már több vállalat és civil 

szervezet. 

Az együttműködés célja, hogy a hátrányos helyzetű álláskeresők vállalkozások igényeire 

alapozva képzésekben, mentorprogramban vegyenek részt, így segítve a munkaerőhiány 

enyhítésére irányuló törekvéseket, erre mintegy 963 millió forint vissza nem térítendő 

támogatást nyert a konzorcium. 

 
forrás: veol.hu 

 

 

Tízesével állították ki a hamis fogyatékos igazolásokat az orvosok 
 

Hódmezővásárhelyen két orvos állította ki az igénylőknek a hamis fogyatékos 

igazolásokat. A csalásban résztvevők maratoni hosszúságú büntetőperre számíthatnak. 

 

 

Az ideg-elmegyógyászt azzal vádolja az ügyészség, hogy 2001-től tíz éven át valótlan 

tartalmú szakorvosi igazolást állított ki összesen 49 embernek, akik fogyatékossági támogatást 

igényeltek, pedig az nem járt volna nekik. 

 

A beutalót a szakorvosi javaslat alapján a háziorvos állította, aki 13 esetben tudott is arról, 

hogy a szakorvosi papír hamis, és az igénylő hazudik saját állapotáról. Az állam 96 millió 

forintot fizetett ki az igénylőknek, a kárból a büntetőtárgyalást követően aligha térül meg 

bármennyi is. 

 

Az első bírósági tárgyalás vallomásai alapján egyelőre annyi derült ki, hogy a fogyatékosságot 

elbíráló bizottság többnyire a benyújtott iratok alapján, vagyis az ideg-elme doktornő 

szakvéleménye és a háziorvos igazolásai alapján döntött a támogatások folyósításáról. Ritkán 

fordult elő, hogy a fogyatékossági támogatás igénylőjét személyesen beidézzék, így okuk sem 

volt a két orvos igazolásában kételkedni. 

 

Az ügyészség kérdésére, hogy: „Nem tűnt fel, Hódmezővásárhelyről feltűnően sokan 

igényelnek értelmi fogyatékosság címén támogatást?”, az egyik orvos tanú igennel válaszolt. 

A kincstár egykori dolgozója is arról számolt be, a kollégák között már beszédtéma volt, hogy 

még Szegednél is több igény érkezett hozzájuk a kisebbik városból– írja a Délmagyar. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

http://www.nlcafe.hu/cimke/fogyatekos-1/
http://static.nlcafe.hu/cimke/hamis/
http://www.nlcafe.hu/cimke/igazolas/
http://ugyeszseg.hu/
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/alfogyatekosok_vasarhelyen_igy_ment_el_siman_96_millio/2490343/


 

 

Handbike-kal teljesítette a Berlin Marathont a Tiszta szívvel sztárja 
 

Újabb neves maratont pipált ki Fenyvesi Zoltán, Till Attila Oscar-díjra jelölt 

fesztiválkedvenc filmje, a Tiszta szívvel főszereplője. Berlinben 2 óra 5 perc alatt ért 

célba handbike-jával. 

– Ez volt a második külföldi maratonom. Két éve New Yorkban indultam, és akárcsak ott, 

ezúttal is magával ragadott a hangulat, a nézők buzdítása. Pedig most nem voltam olyan 

edzettségi állapotban, ezért kicsit aggódtam előtte, hogy fog sikerülni, de végül az időm sem 

lett rossz. Legalábbis magamhoz mérten, mert a Suhanj! Alapítványtól hárman neveztünk, és 

az egyik társam jó félórát vert rám – mondta Fenyvesi, aki legközelebb a jövő heti Spar 

Budapest Maratont célozza meg. Igaz, azt egyelőre még nem döntötte el, hogy a teljes távot 

bevállalja-e, hiszen a berlini sík tereppel ellentétben itthon a felüljáróra, hidakra feltekerés 

lényegesen nagyobb kihívást jelent. Addig is igyekszik heti két edzést beütemezni, sőt ősztől 

már maga is tart órákat. 

 

 
 

– A Suhanj! fitnesztermében szerdánként van kranking (kézzel hajtható kerékpár, ami a 

felsőtestet és a karokat erősíti – a szerk.), amit nemcsak a kerekesszékes társak, de ép 

sportolók is látogatnak. Zenére csináljuk, és nagyon élvezem, otthonosan érzem magam a 

tanítványok között – tette hozzá. 



Vajon a film- és a reklámszereplés adta ismertség megnövelte az órái látogatottságát? 

– Ezt egyelőre nem tapasztaltam. Viszont az utcán egyre többen megszólítanak, Berlinben 

például két magyar is felismert. Igaz, mint kiderült, a Tiszta szívvel című filmet egyikük sem 

látta, de a plakátról be tudtak azonosítani – árulta el a PR- és marketing kommunikáció 

szakon végzős sportoló. 

forrás: borsonline.hu 

 

 

 

 

Major Endre: tud még fejlődni a meglepetésember 
 

Negyedik helyet szerzett az S1-es kategóriában a paralimpián Major Endre szegedi 

asztaliteniszező. Az ATSK kerekesszékes versenyzőjét tegnap klubja köszöntötte, mi 

pedig a riói élményeiről kérdeztük. 
 

„A magyar csapat meglepetésembere" – szinte mindenhol így írtak Major Endréről, a riói 

paralimpián S1-es kategóriában negyedik helyen végző szegedi asztaliteniszezőről. Az ATSK 

kerekesszékes sportolóját a tizenkét fős mezőny utolsó helyén rangsorolták, ehhez képest 

legyőzte a címvédőt és a világbajnokot is. 

 

– A szövetségi kapitányunk aggatta ezt rám, de igaza volt, még magamat is megleptem – 

fogalmazott Major, akit tegnap klubjában köszöntöttek remek szereplése alkalmából. Ő az 

ATSK első paralimpikonja, érdemeit pedig növeli, hogy mindössze hét éve kezdte a sportágat. 

 

– A nyitómeccs megadta az alaphangot, hiszen a német címvédőt győztem le. Éreztem, hogy 

jó passzban vagyok, tetszett a terem, kipihentem magam, minden sikerült, ő viszont nem 

pingpongozott jól. Azzal a céllal mentem ki, hogy játszom egy jót, és ez akkor sem változott, 

amikor egyre tovább jutottam. Össze is jött, élveztem a pingpongot, mindössze a bronzmeccs 

miatt maradt bennem hiányérzet. Nem azért, mert kikaptam, hanem hogy nem ment a játék – 

emlékezett. 

 

Major elképesztő sok biztatást kapott itthonról, a Facebookon ellepték a gratulációk az 

üzenőfalát. Látta ezeket, de ekkor nem lett rajta úrrá a hurráhangulat. 

 

– Nagyszerű érzés volt, hogy ennyien szeretnek, mióta hazaértem, az utcán is sokan állítanak 

meg. Kint azonban nem ez volt a fontos, hanem az adott feladatra, a következő ellenfélre 

figyeltem. 

 

Talán jellemzi a paralimpia hangulatát, ami a bronzmérkőzés előtt történt: Major és dél-koreai 

ellenfele ugyanazzal a busszal mentek a meccsre, és ha már találkoztak, jól elbeszélgettek az 

úton. 

 

– Tanulságos volt. Kiderült, hogy ő háromszor többet edz nálam, furcsállta is a dolgot. 

Amikor mondtam, hogy nekem a vállalkozásom mellett ennyi fér bele, pláne nem értette, 

hiszen neki nem kell dolgoznia, a pingpongból él. Ezek adják meg igazán a negyedik hely 

értékét. 

 

Most nagy a felhajtás körülötte: a hétvégén díszvendég volt a Pick-futáson, majd a MOL-Pick  



 

 
 

 
 

 



 

Szeged kézilabdacsapatának BL-meccsén is, míg tegnap a klubja köszöntötte. 

 

– Igyekszem minden meghívásnak eleget tenni, ám két hét múlva már szeretnék újra edzeni. 

Jó lenne, ha találnánk még egy versenyt idén, ha ez nem sikerül, jövő márciusban lesz 

tétmeccsem legközelebb. A paralimpia tanulsága, hogy felfelé ível a pályafutásom, látom, 

hogy tudok még fejlődni, ami négy-öt évig biztosan motivál a folytatásra – tette hozzá Major. 

 

Vélemény 
 

Márki Ernő, az ATSK ügyvezetője 

 

– Amikor Endre elkezdett nálunk pingpongozni, nem gondoltunk bele, hogy ilyen messzire 

eljuthat. Volt egy sikeres pályázatunk, amellyel a fogyatékkal élők sportolását tudtuk segíteni, 

ennek köszönhető, hogy edzője, Szabó Brigitta sokat foglalkozott a képzésével. Brigi mellett 

a paralimpia előtt Popovics János és Tóth Tibor is segítette a felkészülését, mi pedig a 

teremhasználatot biztosítottuk számára. Tizenkettedikként utazott ki, mégis bejutott az 

elődöntőbe bravúrt bravúrra halmozva, ez óriási ösztönzést adott nekünk is, hogy érdemes az 

egyesületet működtetni. Szeretnénk fejlődni, hiszen kicsi már a terem, annyian járnak 

hozzánk. Hozzátenném, hogy Endre jó szerepléséhez nagyon kellett a városi sportbizottság és 

a három szegedi Rotary Club közös támogatása, jólesett ez a fajta összefogás. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Ha látod valahol Harrison Fordot, légyszi szólj neki, hogy nagyon várják a 

Premierben! 
 

 
 

Szinte elárasztotta Budapestet és környékét szeptember elején Harrison Ford, amerikai 

filmszínész. Az egész egy bicikliboltban kezdődött, aztán Kisoroszi és Pákozd 

környékén is feltűnt a meglepően közvetlen és barátságos sztár. 

http://24.hu/szorakozas/2016/09/10/harrison-ford-beugrott-egy-budapesti-bicikliboltba/
http://24.hu/szorakozas/2016/09/11/breking-harrison-ford-kisorosziban-bringazgatott/
http://24.hu/szorakozas/2016/09/13/biciklizes-kozben-baratkozik-a-magyarokkal-harrison-ford/


 

Egy helyen azonban még mindig nem járt Ford: a Premier Kultcaféban, vagyis Európa 

legnagyobb alapterületű fogyatékosság-barát kávézójában. Orsi és Gyurci, a hely két 

felszolgálója két hete már megpróbálták egy Facebookra feltöltött fotóval az üzletbe 

csalogatni Fordot, de úgy tűnik, nem jártak sikerrel. 

 

A Premier felszolgálói csütörtök este egy újabb posztban jelezték, még mindig nagyon várják 

kedvenc színészüket. Velük együtt, mi is arra kérünk benneteket, segítsetek egy megosztással, 

hátha eljut az üzenet valakihez a stábból, vagy esetleg magához Harrison Fordhoz, és valóra 

válhat egy álom. Köszönjük! 

 
forrás: 24.hu 

 

 

 

Polgármesteri székből a börtönbe – 200 milliót vett fel a kislétai polgármester 
 

Kisléta – Négy és fél év börtönt kapott a kislétai polgármester, aki azért került előzetes 

letartóztatásba, mert többször is előfordult, hogy nem jelent meg a tárgyalásán. 

Korábban több millió forint támogatást vett fel arra hivatkozva, hogy cégében 

megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat, a béreket viszont nem fizette ki – 

derült ki a tenyek.hu riportjából. 

 

Csalás miatt első fokon elítélték Kisléta polgármesterét 

Nyíregyháza – A Fővárosi Törvényszék folytatólagosan elkövetett csalás és számvitel 

rendjének megsértése miatt, nem jogerősen négy és fél év börtönre ítélte, és öt évre eltiltotta a 

közügyek gyakorlásától a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisléta polgármesterét, Madácsi 

Imrét csütörtökön. 

 
forrás: mon.hu 

 

 

 

Ma lehet utoljára mozgóurnát kérni a jegyzőtől 
 

Ma 16 óráig kérhet mozgóurnát a helyi jegyzőtől a mozgásában egészségi állapota, 

fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár, ezt követően már csak a 

szavazás napján, a szavazatszámláló bizottságnál teheti ezt meg. 

 

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi 

állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be péntek 16 

óráig a helyi választási irodához. 

 

Mozgóurnát személyesen, levélben, illetve a www.valasztas.hu oldalon online lehet igényelni. 

A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon szavazókörben található, ahol a 

választópolgár lakik. 

 

Arra hivatkozva nem lehet mozgóurnát kérni, hogy valaki a munkavégzése miatt nem tud 

elmenni a szavazókörbe. 

http://24.hu/szorakozas/2016/09/16/harrison-fordot-csalogatja-orsi-es-gyurci/
http://tenyek.hu/belfold/220527_bortonbe-kerult-a-polgarmester.html
http://www.mon.hu/csalas-miatt-elso-fokon-eliteltek-kisleta-polgarmesteret/3209829


A szavazás napján a lakóhely szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni a mozgóurnát, 

de csak 15 óráig. Ha a mozgóurna iránti kérelmet - az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető 

a www.valasztas.hu oldalról - a választópolgár saját kezűleg aláírta, akkor a kérelmet bárki 

beviheti a szavazóhelyiségbe, nem kell ehhez meghatalmazás. 

A szavazás napján a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szavazókör 

területén belül úgy, hogy az urna a szavazókör este 7 órai zárására visszaérkezzen. 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben "hagyományos módon" nem szavazhat, 

kizárólag mozgóurnával. 

 
forrás: hir6.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Kutatók éjszakája, szeptember 30: Nincs akadály! - A velocipész, a dizájner és a 

handbike versenyző találkozása a muzeológussal 
 

Mitől jobb egy egyedileg gyártott kerekesszék vagy bicikli? Hogy jut eszébe egy fiatal 

dizájnernek, hogy triciklit tervezzen mozgáskorlátozottak számára? Miért kezd valaki 

speciális járműveket gyártani fogyatékkal élőknek? Milyen út vezet kerekesszékkel a 

maratonig és az Oscar-díj jelölésig? Hogy nézett ki, és miként működött a kerekesszék 

őse? 

 

 Ilyen és hasonló kérdésekre kapunk választ a Közlekedési Múzeum és az Iparművészeti 

Múzeum Bringológia kiállításához kapcsolódó program keretében a Kutatók 

Éjszakáján. 

Részletek az alábbi linken!  

 

A rendezvénynek helyt adó Iparművészeti Múzeum nem akadálymentes, de a program idejére 

a szervezők biztosítani fogják mindenki számára az akadálymentes bejutást, részvételt. Ehhez 

arra kérik a mozgássérült, kerekesszéket használó érdeklődőket, hogy - a parkolás és a bejutás 

megkönnyítése érdekében - részvételi szándékukat előzetesen jelezzék a info@imm.hu e-mail 

címen, és küldjék el a gépkocsi rendszámukat is.  

 

Kérik az érintetteket, hogy 17 órára érkezzenek meg a helyszínre! A leadott rendszámú 

gépjárművekkel ingyenesen lehet parkolni a Hőgyes Endre utca felől megközelíthető 

parkolóban. További információ: Iparművészeti Múzeum, Horváth Judit főosztályvezető, tel.: 

+36 1 456 5107, mobil: +36 30 645 85 03. 

 

Megrendezés dátuma: 2016 szeptember 30. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.kutatokejszakaja.hu/2016/esemenynaptar/index.php?menu_id=4&hely=297
http://www.kutatokejszakaja.hu/2016/esemenynaptar/index.php?menu_id=4&hely=297
http://www.imm.hu/hu/programs/view/424,Nincs+akad%C3%A1ly%21+%E2%80%93+A+velocip%C3%A9sz%2C+a+diz%C3%A1jner+%C3%A9s+a+handbike+versenyz%C5%91+tal%C3%A1lkoz%C3%A1sa+a+muzeol%C3%B3gussal+?type=adult
mailto:info@imm.hu
http://www.meosz.hu/

