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Van, ahol már a dolgozók fele távmunkás 
 

Az előnyöket a munkavállalók után a munkáltatók is egyre többen ismerik fel. 
 

A kisebb irodatérrel és kevesebb energiafogyasztással járó spórolási lehetőségek mellett az 

otthoni munkavégzés lehetőségére pluszjuttatásként tekintenek a dolgozók – ez különösen 

igaz az X és Y generáció tagjaira. A 2. Távmunka Meetupon technológiai cégek képviselői 

számoltak be az ezzel kapcsolatos tapasztalataikról. 

Egy friss kutatás szerint az Egyesült Királyságban jelenlévő cégek 34 százaléka szerint a 

dolgozóik több mint fele már otthonról végezheti el a feladatait 2020-ban. Ez nemcsak az 

alkalmazott és a munkáltató számára jelent előnyt, de a többi között csökkenti a városok 

közlekedési hálózatának terhelését is. A nemzetközi példákhoz hasonlóan Magyarországon is 

egyértelműen pozitív tapasztalatok fűződnek a távmunkához, a cégvezetők között viszont 

sokan még tartanak annak bevezetésétől. 

 

A pozíciók több mint fele alkalmas az otthoni munkavégzésre 

Az Invitel-csoportnál 2016 áprilisában vezették be a távmunka lehetőségét. Egy külső 

tanácsadók bevonásával készült hatástanulmány alapján 1200 munkavállalóból több mint 600 

esetében találták úgy, hogy alkalmas a pozíciója otthoni munkavégzésre. 

Dr. Budai J. Gergő vezérigazgató-helyettes szerint a kollégákba vetett bizalom kifizetődött: 

átlagban nőtt a hatékonyság és pluszjuttatásként tekintenek a lehetőségre, így elhivatottabbak 

is lettek a céggel kapcsolatban. A féléves próbaidőszakot követően a távmunkát 

fókuszcsoportos felmérésekkel, valamint online kitölthető kérdőívvel értékelték. 

A vezetőktől és a munkavállalóktól beérkezett pozitív visszacsatolások alapján úgy döntöttek, 

megemelik a távmunkával tölthető napok számát, és további 30 százalékkal bővítik azon 

beosztások körét, amelyek otthonról is elvégezhetőek. Érdekesség, hogy az ügyfélszolgálati 

munkánál mindezt a zavaró háttérzajok kiszűrését elősegítő program bevezetésével tervezik 

megoldani. 

 

A technológiai megoldások támogatják a bizalmat 

Major Sándor, a LogMeIn mérnöke öt pontban határozta meg az eredményes távmunkához 

szükséges feltételeket: legfontosabbnak a kölcsönös bizalom meglétét tartja, de szintén 

lényeges személyes találkozások biztosítása az akár eltérő kontinenseken dolgozó 

munkatársak számára is. 

A jelenleg rendelkezésre álló alkalmazásoknak köszönhetően pedig a vizibilitás, a távolról 

dolgozók munkájának elismerése és a közös vízió megteremtése, fenntartása elé sem gördül 

akadály. A távmunka gördülékenységét negyedéves, 360 fokos vizsgálatok is biztosítják. A 

LogMeIn fő tevékenysége éppen arra fókuszál, hogy böngészőnkből akár távoli 

számítógépekbe is beléphessünk, de a cég alkalmazottai rendszeresen használják a Slack, Jira, 

Trello alkalmazásokat is. 

 

http://ad.adverticum.net/C/1835013/4140329/414032700/1478108264899/24.hu/4140328?u=0000000
http://ad.adverticum.net/C/1835013/4140329/414032700/1478108264899/24.hu/4140328?u=0000000


A távmunka társadalmi elvárássá válik 

„Az IBM minden dolgozója számára természetes a távoli munkavégzés, és a cég olyan 

eszközöket bocsát rendelkezésükre, amelyek bárhol használhatóak” – mondta Mészáros 

Tamás, a vállalat együttműködési megoldásokért felelős szakértője. 

Technológiai értelemben a munkavégzésre közösségi tevékenységként tekintenek és ezért 

egy, a közösségre épülő multifunkcionális rendszerben is dolgoznak. A munkavállalók az 

összes fontos dokumentumot és programot visszakereshetően egy felületen belül találják meg, 

ez az IBM Connections. Ezzel a módszerrel a több százezer dolgozó nemcsak cégen belül, de 

partnereivel is sokkal hatékonyabban működhet együtt, mint bárhol máshol. 

 

Mindenkinek előnyös 

Számos munkaerő-piaci probléma megoldását jelenthetné a távoli munkavégzés, hiszen a 

kereslet és kínálat közötti strukturális különbségekre és a nők a férfiakéhoz képest 

alacsonyabb foglalkoztatási rátájára, valamint a megváltozott munkaképességűek munkaerő-

piaci integrációjára is megoldást kínál. Ráadásul hosszú távon a munkaadók számára is jól 

mérhető előnyökkel járna. 

 
forrás: 24.hu 

 

 

 

 

Befejeződött a lovasterápiás továbbképzés 
 

Hat új szakember kezdheti a munkát a fogyatékos személyek szabadidős lovagoltatása 

terén. 
 

A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány az idén is megtartotta lovasterápiás 

továbbképzését Sarlóspusztán, 2016. október 17-október 29 között. Az első héten 

lovasvizsgákra felkészítő kurzust tartottunk a lovasterapeutaképzésben részt vevő 

hallgatóknak, akik a hétvégén elméleti és gyakorlati lovastudásukról adtak számot - számolt 

be  a szervezet. 

A bázisvizsgát 5 fő, az RA5-ös szintű lovasvizsgát 3 fő teljesítette sikeresen. Az RA4-es 

szinten 8 fő közül 4 fő tett sikeres lovasvizsgát. Az idei évben 1 fő teljesítette az RA3-as 

szintű lovasvizsgát. A vizsgabiztosok Laura Wolf és Kurt Lehmann, a Német Lovas 

Szövetség hivatalos vizsgáztatói voltak. A két külföldi oktató Hollandiából (Willem van 

Lieshout lovas pszichoterapeuta), illetve Németországból (Peter Holzmüller, a hippoterápiás 

munkacsoport vezetője) érkezett. 

A kéthetes továbbképzés résztvevői között voltak hazai, valamint Erdélyből és Kárpátaljáról 

érkező szakemberek. 

A 2014-es évfolyam „Lovasterapeutaképzés gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakág" 

hallgatói közül 5 fő, a „Lovasterapeuta-képzés hippoterápia szakág" hallgatói közül 1 fő tett 

sikeres záróvizsgát. A „Fogyatékos személyek lovassportjának kiegészítő ismeretei" című 

képzés 2014-es évfolyamának hallgatói közül 6-an teljesítették sikeresen a képzés feltételeit, 

reméljük, hogy a közeljövőben megkezdik tevékenységüket a fogyatékos személyek 

szabadidős lovagoltatása és versenyre való felkészítése terén. 

A továbbképzés második hetében került sor a „Lovasterapeutaképzés gyógypedagógiai 

lovaglás és lovastorna szakág", valamint a „Lovasterapeutaképzés hippoterápia szakág" 2016-

os évfolyam hallgatóinak oktatására. Ebben az oktatási blokkban a résztvevők a lovasterápia 

alapismereteit sajátíthatták el elméleti és gyakorlati órák keretében. 



Az idén 19 éves Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ismét megszervezte 

hagyományos egynapos szakmai konferenciáját október 23-án. Összesen 14 előadást tartottak 

a meghívott előadók a lovasterápia szinte minden területéhez, ágához kapcsolódóan. 

A Magyar Lovasterápia Szövetség 1997-ben azzal a szándékkal alakult, hogy az országszerte 

elszigetelten dolgozó lovasterapeuták munkáját egységes európai színvonalra emelje.  A 

szervezet munkájáról további információ olvasható a www.lovasterapia.hu weboldalon. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

Mesét fogtunk a látássérült Kristóffal 
 

Konnektororrú malacot is kitapogattunk Kanik Kristóffal az Érintsd meg! című 

kiállításon. A látássérült egyetemista ma már körvonalakat is érzékel, de látóideg-

daganata miatt fehér bot került a kezébe. 
 

– Nem kell nyomkodni, csak húzd rajta végig az ujjad – segített ki bennünket Kanik Kristóf 

az Érints meg! tapintható kiállításon. Flamann Ildikó keramikusművész Somogyi-könyvtárban 

látható tárlatára kísértük el a gyengén látó egyetemistát. Kincskeresők mellékletünk kérésére 

Bacsa Erika audionarrátor tette élővé az ismert mesék képeit. 

 

Kristóf már érzékel körvonalakat, de 6 éves korában teljesen elvesztette a szeme világát. 

Látóideg-daganattal műtötték az utolsó pillanatban, ma is küzd a betegséggel. – Látom 

például az autókat, de hogy két jármű között mi van, azt nem tudom – magyarázta a 

fiatalember, aki orosz szakon írja épp a szakdolgozatát. Zsebében hagyományos, táskájában 

digitális nagyítóval tud olvasni, speciális programokkal számítógépen jegyzetel. 

 

– A nagy vágyam azt volt, hogy fotelból tudjak könyvet forgatni, a kütyükkel ez valóra vált – 

mesélte lelkesen, és megmutatta, hogyan betűzi ki éppen Csehov felnagyított sorait. Maga is 

ír meséket, elbeszéléseket, ezért boldogan tapogatta ki A három kismalac vagy éppen a Lúdas 

Matyi történetét. Még a gravírozással is próbálkozik, poharakra készít mintákat, amivel 

ismerőseinek nagy örömet szerez. 

 

Kristóf ugyan szarvasi, a Szegedi Tudományegyetemre jár, kollégista a városban. Azt tudja, 

hol hány centis az útpadka, de mégsem hallott sok vakoknak és gyengén látóknak szóló helyi 

programról. A találkozás Bacsa Erikával ezért pláne hasznosnak bizonyult, megegyeztek: a 

Szegedi Nemzeti Színházban nemsokára találkoznak. – Sajnos sokan nem értesülnek az 

akadálymentesített programokról, pedig több lehetőséget kínálunk. A közeljövőben például a 

Móra Ferenc Múzeumban tartunk ingyenes tárlatvezetést – magyarázta. Erika személyes 

tapasztalatainak köszönhetően segíti a látássérülteket. Testvére vak, így tudja, milyen nagy 

feladat elmagyarázni, mit jelent az, hogy valaki felhúzza a szemöldökét. Lehet, hogy ki tudja 

tapogatni a sajátját, de azt is el kell mondani: ez csodálkozást jelent. Kristóf erre helyeselt, 

hiszen ő is tapasztalta már a hétköznapokban, mit jelent például úgy tanulni, hogy a családja 

olvassa fel neki a leckét. 

  

 

 

 

 

http://www.lovasterapia.hu/


 

 
Tanik Kristófnak Bacsa Erika beszélt a tapintható kiállításról. Megegyeztek abban, hogy nagyon 

helyes a varacskos disznó, amelyet Falammann Ildikó mintázott meg. FOTÓ: Frank Yvette 

 

Akadálymentesített programok 
 

Ujjbegyeink alatt a múlt – Interaktív tárlatvezetés. Audionarrációval biztosított tárlatvezetést 

tartanak a szegedi Móra Ferenc Múzeumban november 6-án és 13-án 10 órakor. A kiállítást 

ingyenesen látogathatják a fogyatékos személyek, egy fő kísérővel. 

 

Szegedi Nemzeti Színház. A 2016–2017-es évadban tervezett audionarrált előadás 

Bulgakovtól a Menekülés és Gábor Andor Dollárpapája. Jelentkezés és információ a helyi 

egyesületeknél, civil szervezeteknél vagy a bacsarika@gmail.com e-mail-címen kapható. A 

látássérültek egy adó-vevő készüléken keresztül hallják majd a narrációt az előadás alatt. A 

narrátor kívül van a nézőtéren, így a látó közönség ebből semmit nem vesz észre. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Felelősség az életen túl 
 

HA MAJD ÉN NEM LESZEK – szomorú dolog így kezdeni egy mondatot. Ám azok a 

szülők, akiknek fogyatékos gyermekük van, joggal aggódnak a jövő miatt. Gyöngyösön 

összefogtak, és otthont alakítanak ki a fiatal felnőtteknek, akik csak segítséggel képesek 

magukról gondoskodni. 

 

A Hétszínvirág napközi ajtajában találkozom Ildikóval, az egyik leendő lakóval. Szabódva 

válaszolgat a kérdéseimre, de megtudom: reggeltől kora délutánig tölti a napköziben az időt. 

Remekül érzi magát, hiszen – ezt úgy súgja meg, mint egy titkot – már barátja is van. A fiú 

most sajnos beteg, de máskor együtt töltik itt a napot. Ildikó otthon legszívesebben a tévét 



nézi, a kedvence a Hupikék törpikék, főleg persze Törpilla, nem is Hókuszpók… Míg 

beszélgetünk, a vállam fölött a bejáratot fürkészi, jön-e már érte az édesanyja. Amikor 

meglátja az asszonyt, repesve indul felé. Ildikó a negyvenes éveiben jár. 

 

– A szülők már betegesek, megfáradtak, megöregedtek, és ha elhaláloznak, a fogyatékos 

gyermekek óhatatlanul is kiszolgáltatott helyzetbe sodródhatnak. Megeshet, hogy a 

fogyatékkal élő fiatal jobb híján idősek otthonába, vagy a korábbi lakóhelyétől, ismerős 

környezetétől távoli intézménybe kerül. Ezen próbáltunk segíteni, amikor a szülők 

kezdeményezésére öt éve létrehoztuk a Legyen Mindig Otthonuk Alapítványt – tudjuk meg 

Maka Piroskától, a kuratórium elnökétől. Gyöngyös város és fél tucat környező település 

önkormányzata a kezdeményezés mellé állt, és lelkes civilek is a segítségükre siettek 

adományaikkal. Az épület csaknem kész, de még berendezésre vár. Itt tíz, 25–45 év közötti 

fiatal talál majd otthonra. 

 

A gyöngyösi Hétszínvirág napközibe csaknem ötvenen járnak, a fogyatékkal élő ellátottak 

közül huszonheten dolgoznak. Ventula Zsoltné vezetőnő megmutatja a kézműves műhelyeket, 

ahol formás kerámiák és rongyszőnyegek készülnek. 

 

 
Ildikó remekül érzi magát a napköziben. Egyszer ő is az otthon lakója lesz 

Kállai Márton felvétele 

 

 

A lakóotthon éppen a szomszédban lesz, néhány lépés séta csupán. 

 

– Úristen, mi lesz a gyermekemmel, ha én elmegyek? Ez a kérdés zakatol bennem hetvenéves 

korom óta. A kislányomat, Ildikót szülés közben érte agyvérzés, ezért maradt el a fejlődésben. 

Középsúlyosan sérült, olyan, mint egy hatéves gyermek. Már 32 éve egyedül nevelem, de 

nem panaszkodom. Csak az aggaszt, mi történik majd vele nélkülem? Szereti a tisztaságot, de 

önálló életre nem képes, segítségre szorul a későbbiekben is, a papírpénzt is a színe alapján 

különbözteti meg. Felelőtlenség lenne, ha nem gondoskodnék róla jó előre – mondja a 74 éves 

Balogh Istvánné, Zsófi. Ő kilincselt elsőként a hivatalban, miután megfogant a lakóotthon 

ötlete, aztán több szülő is csatlakozott hozzá.  



 

Az épületet az önkormányzat ingyen adta át használatra, komoly támogatást nyújtott a 

felújításhoz, hogy megteremthessék a lakhatás speciális feltételeit. Civil összefogás révén 

gyűltek az adományok, a cégek munkával, anyaggal járultak hozzá az otthonhoz. Az álom 

megvalósulni látszik, de a teljes berendezéséig még ezernyi a tennivaló. 

 

A most még családban nevelkedő fiatalok lélekben már készülnek az önálló lakóotthoni 

életre. A szülők lassacskán szoktatják őket a gondolathoz: egyszer valamikor nélkülük kell 

boldogulniuk… 

 

MEGGYÁSZOLNI A VESZTESÉGET 

 

„A gyász szó nem csak a halotti gyászra értendő. Lehet gyászolni szerelmet, háborút, 

bármit… Előbb el kell merülni a gyászba, hogy utána kiemelkedhessünk” – írta Polcz Alaine. 

Az anyáknak azt a veszteséget is meg kell gyászolniuk, ha fogyatékos gyermekük született: az 

egészséges ember életesélyétől kell fájó búcsút venni – figyelmeztetnek a lélekgyógyászok. A 

saját élete közelgő végével is kénytelen korán szembenézni a sérült gyermeke jövőjét 

egyengető szülő. 

 
forrás: szabadfold.hu 

 

 

 

Zhang Haidi lett a Nemzetközi Rehabilitációs Szervezet elnöke 
 

Október 27-én a Nemzetközi Rehabilitációs Szervezet új elnöke, Zhang Haidi a 23. 

Nemzetközi Rehabilitációs Konferencia záróünnepségén tartott beszédében azt mondta, 

folytatja a nemzetközi rehabilitáció céljait és elveit, hogy segítsen javítani a fogyatékkal 

élő emberek életkörülményein, hogy több ember részesülhessen rehabilitációban, 

oktatásban és több munkahely legyen számukra. 

 

 
 

Zhang Haidi a Nemzetközi Rehabilitációs Konferencián angolul tartott beszédében elmondta, 

hogy egymilliárd fogyatékkal élő ember van a világon, ők és családjaik hatalmas fájdalmat 

viselnek el. A Nemzetközi Rehabilitációs Szervezet elkötelezett a jobb életkörülmények 

megteremtése mellett, hogy a fogyatékos emberek számára biztosítsák az esélyegyenlőségét 

és az integrációt. 



„A Nemzetközi Rehabilitációs Szervezet 94 éves múltra tekint vissza, az elmúlt közel egy 

évszázadban a nemzetközi rehabilitáció erőfeszítéseket tett a fogyatékkal élő személyek 

érdekében, az egész világon a fogyatékos emberek ellátása és megsegítése érdekében 

dolgozott. Számomra nagy megtiszteltetés, hogy része vagyok a Rehabilitációs Nemzetközi 

Szervezet munkájának" – mondta Zhang Haidi. 

 

Zhang Haidi tájékoztatott a kínai fogyatékkal élők helyzetéről is. Elmondta, hogy a Kínai 

Mozgáskorlátozottak Szövetsége aktívan végez cseréket és együttműködéseket a nemzetközi 

szervezetekkel és fogyatékos emberekkel, közösen támogatják a fogyatékosok haladását, ami 

egyre több jólétet hozhat a fogyatékos embereknek. 

 
forrás: hungarian.cri.cn 

 

 

 

 

Liftszentelés az iskolában 
 

Zsombó - Különleges eseménnyel ünnepelte az intézmény névadóját a zsombói Szent 

Imre Általános Iskola tegnap. 
 

A Szeged–Csanádi Egyházmegye és az önkormányzat közös beruházásának köszönhetően 

mozgássérülteknek szánt liftet adtak át az iskolának. A liftet Kiss-Rigó László, az 

egyházmegye püspöke szentelte meg az átadás részeként. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 

napon az esélyegyenlőség nevében a gyerekek a Csongrád Megyei Mozgássérült Egyesület 

jóvoltából a fogyatékkal élő emberek mindennapjaihoz kötődő játékos feladatokat is 

megoldottak. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

16 éve halottnak kéne lennie Szilvinek, a kerekesszékes költőnek 
 

Azért kezdtem el versekkel foglalkozni, hogy a problémáimat kiírjam magamból – 

mesélte a Borsnak Sárándi Szilvia, akit már kisiskolás korában is vonzott a költészet. A 

32 éves nőnek immáron három kötete is megjelent, a szavakon túl azonban az ecsettel is 

jól bánik. 

Szilvi egyévesen került be a berettyóújfalui kórházba, ahol egy rejtélyes fertőzés támadta meg 

a szervezetét. Az izmai elkezdtek elhalni, amely miatt jelenleg is csak kerekesszékkel tud 

közlekedni. Az orvosok akkor azt jósolták, hogy maximum 14–16 évet élhet – szerencsére 

azonban nem lett igazuk. 

Jelenleg a Hajdú-Bihar megyei Biharnagybajomon él a családjával. Megtanult együtt élni a 

betegségével, egyúttal ki is használta az ebben rejlő lehetőségeket. Célja, hogy találjon egy 

állandó hivatást, de addig is életének nagy részét a kötészet és a művészet teszi ki. 

 

 

 

 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/kiss-rigo_laszlo/53504/


 
 

 Először csak füzetbe írtam a verseket, amelyek nagyon tetszettek a barátaimnak. Leginkább a 

természetet foglalom bele ezekbe. Vannak letargikus verseim is, amelyek a panaszaimról 

szólnak, de a való életben egyáltalán nem ilyen vagyok – mondta Szilvi, akinek a 

munkásságára egyre többen figyelnek fel. 



– Rendszeresen hívnak különböző rendezvényekre, ahol általában a verseimet szavalom el. A 

harmadik kötetem bemutatójára sokan eljöttek, előtte pedig a festményeimet is meg lehetett 

nézni egy kiállítás keretén belül – büszkélkedett Szilvi. 

forrás: borsonline.hu 

 

 

 

 

Világbajnoki ezüstérmet nyert a karatés Tadissi Martial 
 

A második helyen végzett Tadissi Martial a Linzben megrendezett karate-

világbajnokságon. 

 

Az idén Eb-bronzérmes magyar karatés a 67 kilogrammosok 90 fős mezőnyéből a vb egyik 

legjobb teljesítményét nyújtva jutott a döntőbe: öt mérkőzésen mindössze két pontot értek el 

ellene, és közben legyőzött két nagy esélyest, a francia Da Costát és a török Uygurt. A 

korábbi kétszeres korosztályos Európa-bajnok azután a fináléban alulmaradt az angol Thomas 

ellenében. 

 

Az UTE versenyzője eredményével kvalifikálta magát a nem olimpiai sportágak legrangosabb 

rendezvényére, a Világjátékokra, amelyet 2017 nyarán rendeznek Wroclawban. 

 

Szereplésével Tadissi Martial - aki a sportág legrangosabb sorozata, a Karate1 Premier 

League legutóbbi két állomásán egy arany- és egy bronzérmet nyert - beállította a karate 

történetének legjobb magyar helyezését. Felnőtt vb-n a magyaroknak még nem sikerült 

aranyérmet szerezniük, ezüstig korábban S. Kovács Ádám és Klima Zsuzsanna jutott el. 

 

Magyarország a kilencedik helyen végzett az éremtáblázaton a vb-n, amely rekordlétszámot 

hozott, 118 ország több mint ezer versenyzőjét vonultatta fel. 

 

A para-karatéban is született egy magyar ezüst a vb-n: Csatári János lett második. A 

kerekesszékes nőknél Garai Nóra a negyedik helyen végzett. 

 

A kétévente sorra kerülő vb volt az első esemény azóta, hogy augusztusban a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság megszavazta: a sportág, történetében először, ott lehet a 2020-as tokiói 

játékokon. 

 
forrás: webradio.hu 

 

 

 

Nem játék 
 

Amióta kisgyermekes apuka vagyok, valahogy jobban odafigyelek a megyeszékhely 

játszótereinek állapotára. Örülök, ha átadnak egy újat, vagy csak kicserélik az elavult, 

elhasznált eszközöket. Ellenben nagyon szomorú vagyok, ha egy szombat reggeli családi 

séta során az előző éjjel ottfelejtett üres üvegeket kell kerülgetni. Tarnavölgyi Gergely 

jegyzete. 
 



 
 

Nemrég adták át a Váci Mihály Kulturális Központ lábánál azt a játszóteret, mely a kedvező 

elhelyezkedése mellett azért is különleges, mert a játékokat fogyatékkal élő gyerekek is 

használhatják. Egy ilyen speciális eszköz például az a jól megtermett hinta is, melyre 

kerekesszékes fiatalok is felülhetnek. Történt a minap, mikor a nagyobbik lányommal 

játszottunk a téren, hogy egy ötfős, tizenéves társaság „szállt alá” a játékok birodalmába, s 

naná, hogy a szóban forgó egyedi hintán akadt meg a szemük. Ráálltak, ugráltak rajta, 

rángatták, közben fennhangon kiabálták: „mi a francra jó ez?”. Én higgadtan odasétáltam 

hozzájuk és „felhomályosítottam” őket az eszköz funkciójáról, mire a csapat kissé értetlenül 

állt tovább. 

 

A játszótér célja nemes, igyekszik közelebb hozni a fogyatékkal élő gyerekeket az 

egészségesekhez. Sajnos, túl gyakran bizonyosodik be, hogy az egészségesnek gondolt 

emberek sokszor a legbetegebbek. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

 

 

Ők nyerték a II. Speciális Független Filmszemle díjait 
 

Október 27-én adták át a II. Magyar Speciális Független Filmszemle díjait Budapesten, 

melyben a pályázók a sérültség, fogyatékosság témakörét járták körül a mozgókép 

nyelvén. 

 



A Speciális Független Filmszemlén értelmi fogyatékossággal élő és autista filmkészítők, 

valamint pszichiátriai-, és szenvedélybeteg alkotók által készített filmeket mutattak be, 

illetve civil független filmesek alkotásait a sérültség, a fogyatékosság témakörében. A 

versenyprogramba idén 32 alkotás került be. 

 

A tavalyi Aranyszárny nagydíj nyertese, Helstáb Martin tervezte idén a filmszemle animált 

intróját, amiért a Janisch Attila Balázs Béla-díjas filmrendezőből, Kulcsár Tamás 

filmrendezőből, Lovass Tibor médiapedagógusból és Radványi Katalin egyetemi 

gyógypedagógusból álló zsűri speciális különdíjat ítélt oda neki. A logóban a 

fogyatékossággal vagy pszichiátriai betegséggel élő alkotók tevékenységét foglalta össze egy 

rövid, animált jelenetben. 

 

videó:  https://www.facebook.com/specmozgokep/videos/1172033509507958/ 

 

Az idei filmszemle díjazottjai: 

A szemle nagydíja 
 Emlék-képek - Tóth Mária (Bánhalma 

 Magunk vagyunk - Mitlasóczki Gergő, Pázsitka Ákos (Dunaújváros) 

Aranyszárny nagydíj 
 Ölelés - Gulyás Károly, Major József, Juhász Zoltán, Külvári Krisztián (Tordas) 

 A győztes mindent visz - Békéssy Klára (Szolnok) 

Arcaink nagydíj 
 Miatyánk - Ertl Tibor és az ágfalvi filmesek (Ágfalva) 

 Egymást tanítva - Jobbágy Bernadett (Budapest) 

Együtt közösségi nagydíj 
 Két életút egy kastélyban - Rum-kastély EGYMI Média Szakköre 

 Villámcsapások(k) - Sándor Tamás (Kaposvár) 

Közönségdíj 
 Élettér - M. Nagy László, (Helemba, Szlovákia) 

Különdíjak: 

 A filmszemle logójáért speciális különdíj: Helstáb Martin (Pécs) 

 Különdíj a a képi látásmódért: Képeim - Bogdán Ferenc (Kőszeg) 

 Legjobb útifilmnek járó különdíj: Erdély szívében jártunk - Vass Sándor 

(Püspökladány) 

 Legjobb promóciós filmnek járó különdíj: Vésztő - Északi Támpont Egyesület, 

(Budapest) 

 Életrevalók - Para-Fitt Egyesület (Budapest) 

 A legjobb elsőfilmesnek járó különdíj: Magának adom - Cziráki Zsolt, (Ásotthalom) 

A filmszemle a Magyar Nemzeti Filmalap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság támogatásával valósult meg. 

 
Forrás: MSMKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/specmozgokep/videos/1172033509507958/


 

Több pénzt fordít az állam a gyermekek táboroztatására 
 

Idén 4,4 milliárdos költségvetési támogatással valósulnak meg programok az Erzsébet-

táborokban, míg jövőre már mintegy 5 milliárdos központi támogatást fordít a gyerekek 

táboroztatására és egyéb programok lebonyolítására a kormány - közölte az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára jobbikos képviselők kérdésére. 
 

Rétvári Bence az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában kiemelte: az Erzsébet-program 

kiemelten támogatja a gyermekeket, a nagycsaládosokat, a fogyatékossággal élőket és a 

nyugdíjasokat. A program keretében megvalósuló Erzsébet-táborok egyaránt biztosítják 

magyarországi és külhoni gyermekek számára a tartalmas pihenés lehetőségét. 

 

Rámutatott: a program fennállásának négy évében több mint 600 ezer ember jutott üdülési, 

pihenési lehetőséghez, közöttük 400 ezer gyermek. A résztvevők között gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő, speciális nevelési igényű, fogyatékkal-, veleszületett szív-, illetve 

reumatikus betegséggel élő, daganatos betegségből gyógyuló, valamint siket- és nagyothalló 

gyerekek is vannak. 

A rendelkezésre álló forrásból idén a három Erzsébet-táborban (Fonyódliget, Zánka, Ivó) több 

mint 30 ezer iskolás gyermek vakációzhatott, kilencven százalékuk – a jelképes, 1000 forintos 

önrészt nem számítva – térítésmentesen – jelezte az államtitkár. Kitért arra is: az ország 

mintegy 400 pontján valósultak meg Napközi Erzsébet-táborok (összesen 740), ezek 

keretében közel 32 ezer gyermek vehetett részt a napközi rendszerben megvalósuló tábori 

programokon, ők fejenként, szintén jelképes, 100 forint önrész befizetésével járultak hozzá a 

táborozás költségeihez. 

Rétvári Bence kitért arra is: a tavalyi év után, 2016-ban is folytatódott az Erzsébet-program a 

kárpátaljai magyar gyermekekért pályázat, amelynek keretében tíz turnusban, több mint 

kétezer 8-14 év között kárpátaljai gyermek nyaralt a zánkai Erzsébet-táborban. A tavaszi 

táborok csoportos pályázatok keretében biztosítottak kedvezményes üdülést a gyerekek 

számára, melyen közel 10 ezer tanuló vehetett részt Fonyódligeten és Zánkán. 

Az őszi kalandtáborok szintén háromnapos turnusokban, szeptemberben várták a 

gyermekeket: az intézmények 10 tagú csoportokkal pályázhattak. A kalandtáborok keretében 

idén még közel 9000 gyermeknek volt lehetősége arra, hogy a szünidőt a zánkai, vagy a 

fonyódligeti Erzsébet-táborban töltse. 

A Hungaroring Zrt. és az Erzsébet-táborok négy éve tartó együttműködésének eredményeként 

az idei évvel együtt, eddig több mint 12 ezer fiatal lehetett részese a Forma-1 Magyar Nagydíj 

futamát megelőző egyik legfontosabb eseménynek, a szabadedzésnek. Ebben az évben 

családok jelentkezését is várták, így összesen 3300-an – gyerekek és kísérőik – pályáztak 

sikeresen a tavasszal meghirdetett programra. 

Rétvári Bence összegzése szerint az idei évben így mintegy 90 ezer gyermek vehetett részt az 

Erzsébet- táborokban. 

 
forrás: dehir.hu 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


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

 

-HÍREK- 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Esélyegyenlőségi és Egészségmegőrző Napunk 
 

 

A Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete sikerrel és 

elégedettséggel tartotta meg a 14. Esélyegyenlőségi és Egészségmegőrző Napját október 

15-én Hevesen. 

 

Szép számmal érkeztek a meghívottak a rendezvény helyszínére, melyre ifjúsági tagozatunk 

tagjain kívül minden mozgássérült és egészséges embertársunkat szeretettel vártuk egy közös 

családi napra. 

 
A délelőtt kezdődő programon tiszteletét tette Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési 

képviselőnk, a városvezetés képviseletében pedig Makó Nándor alpolgármester és Kovács 

István, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke vett részt a rendezvényen. 

 

Országgyűlési képviselőnk köszöntőjében hangsúlyozta: "Nem beszélhetünk 

esélyegyenlőségről abban az értelemben, hogy a sérült embereknek sokkal több erőfeszítésre, 

küzdelemre van szükségük a mindennapi megélhetéshez, mint egészséges társaiknak."  

Nehézségeket kell leküzdeni a mindennapokban a fogyatékkal élőknek, s ez már önmagában 

is tiszteletet kelt minden jóérzésű emberben.  

 

Szabó Zsolt elmondta, hogy a térség fejlesztésének következő lépéseként a járdákat is 

felújítják, illetve megépítik úgy, hogy a kerekes székkel közlekedők is akadály nélkül el 



tudnak jutni oda, ahová szeretnének. Országgyűlési képviselőnk ezen kívül ígéretet tett arra, 

hogy amiben csak tudja, támogatni fogja a hevesi járás mind a 17 településére kiterjedő 

tevékenységet végző szervezetet. 

 

 
Burkus Sándorné elnök asszony örömét fejezte ki, hogy a városban elindult az intézmények 

akadálymentesítése, mely mindenképpen könnyebbséget hoz a sorstársak életébe. 

 

 



A rendezvény alkalmával a szervezők egészségügyi mérésekkel, finom ételek kóstolójával és 

kulturális programokkal kedveskedtek a megjelenteknek, az Alapellátás-fejlesztési 

Modellprogram Hevesi Praxisközösségével együttműködve. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete 
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