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A Grundfos a duális képzés éllovasa kíván lenni 

 

Sajtódélelőtt keretében adott tájékoztatást a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. az 

oktatásban vállalt szerepéről. A nagyvállalat tatabányai telephelyén fogadta a sajtó 

képviselőit, Tatabánya és Székesfehérvár vezetőit, illetve a képzési programjukban 

résztvevő diákok egy csoportját, akik maguk is beszámoltak a Grundfosnál töltött 

diákmunkájuk tapasztalatairól. A délelőtt folyamán a duális képzés jelentőségéről, 

gyakorlati hasznáról folyt az eszmecsere, ezt követően pedig a jelenlévők a gyárat, a 

gyártási folyamatokat is megtekinthették. Az összejövetel ebéddel, baráti beszélgetéssel 

zárult. 

 

A szép számú érdeklődőt elsőként a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. ügyvezető 

igazgatója, Török László köszöntötte. A cégvezető elmondta, hogy a Grundfos Go 

Programjuk elsősorban a leendő dolgozóikat kívánja megszólítani. A fő cél az, hogy közösen, 

a várossal, a képzőintézményekkel együttműködve tudjanak tenni azért, hogy a munkaerő 

értéke növekedjen. Az iskolapadból a vizsgák után pályakezdőként kikerülő munkaerő ideje 

már lejárt. Összefogással remélhetőleg elérhető lesz, hogy a végzett diákok elméleti és 

gyakorlati tudásukkal felvértezve már az első munkanapjuktól teljesértékű tagjai legyenek a 

Grundfos nagy családjának. Ehhez az szükséges, hogy a vállalat irányába való elköteleződés 

ne a felvétel utáni fél vagy egy év során alakuljon ki, hanem már az iskolapadban. 

Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a Grundfos immár 

több mint 16 éve az élen jár a társadalmi felelősségvállalás, a munkavállalók iránti 

elkötelezettség terén. Példamutató, amit a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, 

vagy az oktatás terén tettek, tesznek. 

A városvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kormány célkitűzései között szerepel, hogy 

a duális képzés legyen a szakképzés motorja. A sikerhez azonban elengedhetetlen, hogy a 

vállalkozások bekapcsolódjanak a képzésbe, és időt, energiát fordítsanak jövőbeli 

munkatársaikra. Ennek előnyeit a Grundfos elsőként ismerte fel a tatabányai nagyvállalatok 

közül: a duális képzésben jelen pillanatban egyedüliként vesz részt, ilyen mértékben a város 

ipari parkjának cégei közül. 

- A polgármester elmondta, hogy a város minden ilyen kezdeményezést igyekszik támogatni. 

Ennek egyik módja lehet például a Kóta József ösztöndíj-program kibővítése, elérhetővé 

tétele – eddig ennek keretében csak felsőfokú képzésben részt vevők kaphattak támogatást -, a 

technikus hallgatók számára is. A támogatást rendszerint 50-50%-ban a város, illetve a diákot 

fogadó vállalkozás nyújtja. Ez tehát egy újabb lehetőséget adhat az együttműködésre. 

Emellett fontos az is – mondta Schmidt Csaba -, hogy a városi szakképzési rendszer 

megfelelő technikával, tudással tudjon kapcsolódni a cégeknél lévő szakképzési rendszerhez. 

Ezért kérte a város - a szakképzési központtal összefogva - a kormány támogatását a Modern 

Városok program keretében. Cél egy olyan szakképzési centrum létrehozása, amely nagyban 

segíti a vállalatok képzési igényének kielégítését; s a vállalatok képzési műhelyeihez 



kapcsolódva megfelelő tudást és kellő vonzerőt biztosít a fiatalok számára. 

Székesfehérvár képviseletében Mészáros Attila, alpolgármester arra mutatott rá, hogy a város 

gazdasági fejlődésének ma már gátja a szakképzett munkaerő hiánya. A probléma megoldása 

érdekében az iparnak, a gazdasági szereplőknek, az oktatási intézményeknek és a városnak 

össze kell fognia. A duális képzésben valamennyi szereplőnek fontos feladata van. 215 duális 

képzési hely áll egyetemi szinten a város rendelkezésére, ezek betöltése azonban nem 

képzelhető el az olyan nagyvállalatok nélkül, mint a Grundfos. 

- „Ha munka nincs, semmi sincs. Ha munka van, minden van.” – ezzel a jól ismert gondolattal 

indította beszédét Bencsik János, országgyűlési képviselő, és gyorsan hozzátette: ma már ez 

nem fedi le sem az igazságot, sem a valós helyzetet. Visszaidézte, amikor 30 évvel ezelőtt 

először járt a városban: munka volt, ám a jövedelmek nem tükrözték annak értékét. Az 

erkölcsi megbecsülés megvolt, míg az anyagi elmaradt. Emögött akkoriban még ott állt egy 

működőképes szakképzés is, mely az akkori nagyvállalatok igényeire épült. Tatabánya 

esetében ez elsősorban a bányát jelentette. A privatizáció után aztán, ahogy a gazdaság 

darabjaira hullott, úgy a képzés is átalakult. Új elemként jelent meg a munkanélküliség, 

melyet az itt élők szégyenként éltek meg. Létrejött egy szemléletváltás is: a szülők lebeszélték 

gyermekiket a kétkezi munkáról, inkább az akkor már széles körben elérhető felsőfokú 

képzést, a diploma megszerzését részesítették előnyben. A gyakorlat azonban megmutatta: a 

diploma önmagában nem jelent jó megélhetést. Mindannyiunk feladata, hogy visszaadjuk a 

kétkezi munka megbecsülését. Egy olyan, értékteremtő tevékenységről beszélünk, ami mögött 

ma már komoly – gyakran a felsőfokúakkal vetekedő – szaktudás áll. 

- Az erkölcsi elismerés azonban csak az első lépcső – világított rá a nehézségekre a térség 

képviselője -, de az biztos, hogy az anyagi oldal megteremtése ehhez, már sokkal nehezebb, 

és hosszabb folyamat lesz. Ennek első lépcsője a Kormányzat elköteleződése a minimálbér-

emelés mellett. – tette hozzá Bencsik János. 

Ezt követően Urbán Anita, HR-igazgató röviden bemutatta a Grundfos Go program elemeit, 

rámutatva arra, hogy az új elnevezés mögött a régi értékek, az eddig elért eredmények, a jól 

bevált gyakorlatok is megjelennek: gyakornoki program, diákmunka, közép- és felsőfokú 

hallgatók képzése. Urbán Anita kiemelte: fontos, hogy dedikált koordinátorokat jelöltek ki 

minden programjuk élére, hogy ezzel is megkönnyítsék a kapcsolattartást a diákokkal, az 

intézményekkel, illetve a program más szereplőivel. Együtt kell kiépíteniük a szakmákhoz 

szükséges kompetenciákat, ehhez elengedhetetlen a jó kommunikáció, a megfelelő 

visszajelzés, az elmélet és a gyakorlat összehangolása, a rugalmasság. 

A felszólalásokat követően a Grundfos diákjainak egy csoportja számolt be saját 

tapasztalatairól. Arról hallhattuk a tanulók véleményét, hogy ki, miért választotta éppen a 

céget, mit tanult itt, milyen előnyöket lát ebben a képzési formában. 

A délelőtti program gyárlátogatással folytatódott, majd a meghívottakat ebédre invitálta a 

gyártó cég, ahol a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre is lehetőség nyílt. 
 

forrás: regioregia 

 

 

 

"A díj a sikeres vállalkozásokért" a Cerbonáé 

 

A Cerbona termékeket gyártó fehérvári Naponta Kft. kapta „A díj a sikeres 

vállalkozásokért” elismerést kis- és középvállalati kategóriában. A díjat Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter adta át pénteken a cég ügyvezető igazgatójának, Mészáros 

Tamásnak. A díj célja, hogy elismerje, ismertté tegye és ösztönözze a Magyarországon 

működő gazdasági társaságokat, kis- és középvállalkozásokat és induló cégeket. 



A hónap kis és középvállalkozása címet elnyerő társaság 2011 óta foglalkozik a Cerbona 

müzliszeletek, müzlik, gabonapelyhek, zabtermékek, valamint tészták gyártásával 

forgalmazásával. A székesfehérvári gyárában készülő Cerbona-termékek közül több termék is 

piacvezető Magyarországon. A 130 főt foglalkoztató cég az idén 250 millió forintos 

beruházásból bővítette termelését, új gyártósort állított üzembe, melyen a puffasztott 

gabonaszeletei készülnek. A társaság nettó árbevétele 2016-ban várhatóan 3,4 milliárd lesz, 

ami növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A forgalom csaknem 20 százaléka az exportból 

származik, legfontosabb célországa Románia, Görögország, Litvánia és Észtország. A magyar 

beszállítói arány 60 százalékos. 

 

A cég megváltozott munkaképességű embereket is alkalmaz például csomagoló, 

adminisztrátor, műszaki adminisztrátor munkakörökben. A vállalattól nem idegen a rugalmas 

foglalkoztatási formák alkalmazása, mint például a munkaidő-keret, kötetlen munkarend és 

távmunka. A társaság a Szent István Egyetemmel tervez együttműködési megállapodást. 

Ennek fókuszában a termékfejlesztés áll, például a termékeik glikémiás indexre gyakorolt 

hatásának vizsgálata. Társadalmi szerepvállalás keretében civil szervezeteket, köztük a 

Magyar Élelmiszerbankot, Magyar Máltai Szeretetszolgálatot is támogatja a Naponta Kft. 

forrás: szekesfehervar.hu 

 
forrás: regioregia 

 

 

 

 

"A sérült emberek képesek átalakítani a szívünket" 
 

 

Marie-Hélène Mathieu Soha többé egyedül című könyvét Kozma Imre atya ajánlja, aki 

hitoktatói munkája során értelmi fogyatékosokkal és szüleikkel foglalkozott. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a keresőket minden esztendőben értékes olvasnivalóval 

ajándékozza meg. Az értelmi fogyatékos gyermekek és szüleik szorongására és magányára 

1971-ben a franciaországi Lourdes-ban életre hívott Hit és Fény mozgalom 45. születésnapja 

alkalmából a Máltai Könyvek sorozatban Jean Vanier munkatársa, Marie-Hélène 

Mathieu Soha többé egyedül című könyvét vehetjük a kezünkbe, amely magyar nyelven most 

jelent meg. A Hit és Fény a világon mindenütt katolikus közösségeket hívott életre, így volt ez 

Magyarországon, Zugligetben is. Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító 

elnöke, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője, a hitoktatói munkája során tartott 

hittant értelmi fogyatékosoknak és szüleiknek. A könyv ajánlásában Kozma Imre atya így 

eleveníti fel azokat az időket: 

 

„A hetvenes években és a nyolcvanas évek elején többen, püspökök, papok, civilek érkeztek 

Nyugat–Európából a Zugligeti Plébániára. Tőlük hallottam: A “zugligeti műhelyre” voltak 

kíváncsiak. Én semmiféle műhelyről nem tudtam, csak arról, hogy megengedően, de 

büntetésből kerültem oda, és egy elhatározással, ha már így adódott, megpróbálok egy olyan 

közösséget építeni, amely álmaimban, vágyaimban már létezett. 

Feledhetetlen pillanat volt, amikor Jean Vanier meglátogatott bennünket, hogy elhívjon 

minket az öröm útjára, amely út a sérült emberekkel való találkozással indul. Akkor már 

megtettünk néhány lépést ezen az úton, a leggyengébbek iránti szeretetben. 



Áldott emlékű, Dr. Molnár Ili néni, gyógypedagógus – hívő közösségünk tagja – nem szűnő 

noszogatása kellett ahhoz, hogy „kötélnek álljak”, és tartsak hittant értelmi fogyatékosoknak 

és szüleiknek. Felkészületlenségemre hivatkozva, szerettem volna kitérni. Meggyőzött, 

elhitette velem a gyógypedagógus, hogy nem módszerekre van szükség. Úgy tanítsam őket, 

mint a többi gyereket és szeressem őket. Ez elegendő. Alig telt el fél év, s ezektől a 

gyerekektől kaptam a legmeggyőzőbb választ hitoktatói munkámra. Nyitott tenyérrel 

fordultam feléjük s kérdésemre, mi van a tenyeremben, ez volt a válasz: Tele van szeretettel! 

 

 
 

Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke (Fotó: MTI/Kovács 

Attila) 

 

 

 

 

 



1982. február 2-án Gyümölcsoltó Boldogasszonykor már több, mint százötvenen ünnepeltünk. 

Eljött az idő, hogy avatott szakemberek kezébe tegyem le a „művet”. 1984-ben Jean Vanier a 

lengyelországi zarándoklat után kifejtette, hogy a mi utunk nem a Bárka, hanem a Hit és 

Fény. A politika jelenleg többet nem enged. Majd 1986-ban mi magyarok is felvételt nyertünk 

a nemzetközi Hit és Fény-be. A nemzeti felelős Bogyay Mária, a pap felelős Hagyó József 

atya lett. 

Önök a Hit és Fény 45. születésnapján tartják kezükben e könyvet, amely beszámol arról, mit 

éltek át a fogyatékossággal érintett családok, miként fogadta a társadalom és az egyház ezt a 

kezdeményezést, s mi mindent kaptunk e kicsinyektől? 

Ha kapcsolatba léptünk ezekkel az emberekkel, akkor az élet forrására találhatunk és 

emberibbé válhatunk. Úgy látszik, hogy a sérült embereknek titokzatos erejük van. Képesek 

átalakítani a szívünket. Ledöntik a szívünk körül kialakított védő falakat, hogy ne az első 

helyeket keressük, ne győzni akarjunk minden áron a versengés szellemében, hanem nyíljunk 

meg azok előtt, akik gyengébbek nálunk. 

Ha befogadjuk őket, lassanként kivezetnek az egymással való versengés világából, hogy ne az 

után áhítozzunk, hogy nagy dolgokat tegyünk, hanem az egyszerű és örömteli élet felé 

vonzódjunk, ahol kis dolgokat teszünk nagy szeretettel. 

A sérült emberek az emberiség kitüntetett tanúságtevői. Megtanítanak arra, mi is a szeretet, 

amely megment, hogy egy új világ hírnökei lehessünk.” 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

Még nem nagyon megy az akadálymentes „bankolás” 
 

Számos bank nem teljesíti maradéktalanul a fogyatékkal élők esetében a pénzügyi 

szolgáltatások egyenlő esélyű elérésére vonatkozó előírásokat, bár erre októbertől 

jogszabály kötelezi őket - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden az MTI-vel. A 

tájékoztatás szerint a jegybank 103 hitelintézet gyakorlatát vizsgálta. 

 

Az MNB felidézte: a hitelintézeteknek a nemzetgazdasági tárca rendelete szerint szeptember 

15-ig kellett elkészíteniük az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét megteremtő általános 

stratégiát, valamint az ennek végrehajtását, részleteit tartalmazó szabályzatot. A rendelet 

részletesen szabályozza a stratégia és a szabályzat tartalmi elemeit, a fogyatékos ügyfelek 

tájékoztatására vonatkozó követelményeket, ezeknek idén október 1-jétől valamennyi hazai 

hitelintézetnek meg kell felelnie. 

A pénzügyi intézmények döntő többsége határidőben kialakította stratégiáját és szabályzatát. 

A fogyatékkal élők tájékoztatása érdekében emellett honlapján megjelenítette a fogyatékos 

ügyfelek igényei és száma alapján készített szolgáltatási térképet, az ezen ügyfeleknek 

nyújtott, a pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosító 

szolgáltatások körét, illetve a hozzáférés módját bankfiókok szerinti bontásban – közölte a 

jegybank. 

Az MNB ellenőrzése ugyanakkor azt is megállapította, hogy néhány hitelintézet nem 

határozta meg a fogyatékos ügyfelek körében végzett igényfelmérés alapján hozott döntésekre 

vonatkozó alapelveket és eljárásrendet, illetve a felmerülő kockázatok kezelésére vonatkozó 

eljárásrendet. 

A jegybank azt is közölte, hogy a hitelintézetek többségénél a fogyatékos ügyfelek honlapon 

történő tájékoztatása nem felel meg teljesen az NGM-rendeletben foglaltaknak. Sok esetben 



például már a honlapok főoldaláról hiányzik a látássérültek tájékozódását szolgáló ikon. Arra 

is van példa, hogy a főoldal még megfelelő, de a választó oldalra elirányítva már nem teljesíti 

az előírásokat a honlap. 

Az MNB közleményében hangsúlyozta: felhívta a hitelintézeteket a feltárt hiányosságok 

pótlására. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 A Magyar Paralimpiai Bizottság közleménye (3. rész) 
 
 Szabó Lászlót választották meg újabb négy évre a Magyar Paralimpiai Bizottság 

elnökének 

 

    A Magyar Paralimpiai Bizottság Köztestület elnökségi tagjai közé választották Becsey 

János kétszeres paralimpiai bajnok úszót, dr. Ralovich Zsoltot, a Jahn Ferenc Dél-pesti 

Kórház és Rendelőintézet főigazgatóját, dr. Kósa Ádám Európa Parlamenti képviselőt, 

Christopher Mattheisent, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgatóját, Dr. Nátrán Rolandot, a 

Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökét, Nyírő Zsoltot, a Magyar Hallássérültes 

Sportszövetségének ügyveztőjét, Toponáry Gábort, a Fogyatékosok Országos Diák- és 

Szabadidősport Szövetségének ügyvezető elnökét, Berente Juditot, a Magyar Szervátültetettek 

Szövetségének elnökét, Lengyel Lajost, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség elnökét és Dr. 

Kokas Péter gasztroenterológus sebészt és dr. Égeni Attila jogászt.  

 

Az MPB új felügyelő bizottságot is választott, melynek elnöke dr. Gudra Tamás, a Magyar 

Labdarúgó Szövetség gazdasági igazgatója lett. 

Szabó László megválasztásakor ismertetett programjában az MPB feladatai között jelölte meg 

a fogyatékos sportolók társadalmi ismertségének további növelését és egy olyan stratégia 

kidolgozását, amely 2024-ig jelöli ki a magyar fogyatékos sport fejlesztésének irányait. Az 

MPB elkötelezett a budapesti paralimpia 2024-es megrendezése mellett. 

Budapest, 2016. december 12. 

Magyar Paralimpiai Bizottság 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

 

Csodálatos Zoli robot mutatja be a fogyatékkal élők jogait – videó 
 

Interaktív előadással próbálja elérni a TASZ, hogy a fogyatékos gyerekek jogait 

bemutató MONDO kártya minden iskolába eljusson. 
 

Csodálatos Zoli robot címmel tart interaktív bemutatót a TASZ december 19-én a Gödör 

Klubban. Az előadás alapja a fogyatékkal élő gyerekek számára készült MONDO nevű 

kártya, amelyet a szervezet a Csillagház Általános Iskolával közösen azért alkotott meg, hogy 

minél többen közérthetően ismerkedhessenek meg a fogyatékos és az ép gyerekek jogaival. 

 

videó: https://youtu.be/5aPPOE6VNBA 

 

https://youtu.be/5aPPOE6VNBA


A decemberi bemutatót követően a cél egy országos turné elindítása és az, hogy a MONDO 

kártya minden iskolában ott legyen, mint segédanyag. A CuLTR Productions által 

megálmodott előadást Végh Zsolt rendezi. Zoli a csodarobot szerepében Kálmánchelyi Zoltán 

látható. December közepétől a MONDO-ra és a Csodalatos Zoli robotra épített animációs 

mese applikációként bekerül a BOOKR Kids Mesetárba, és ingyen elérhető lesz. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

Esetleges az SNI-s gyermekek jövője 
 

 
 

Kisari Károly, a Down Egyesület elnöke Pázmány Viktória gyógypedagógus társaságában 

beszélgetett Czeizel Barbara miniszteri biztossal (középen) a konferencia szünetében - © 

Fotó: Sipeki Péter 

 

– Évente hatezer baba jön világra a megyében, közülük körülbelül háromszáz 

fejlődési rizikóval születik, így nem vihetik őket haza három-öt naposan, hanem 

intenzív csecsemőosztályra kerülnek. Hogy az egészségügyből kikerülve ki 

gondoskodik róluk, hol kapják meg a komplex fejlesztést, tanácsadást, különböző 

terápiás szolgáltatásokat, az a mai Magyarországon teljesen esetleges – mondta el 

pénteken a nyíregyházi Korona Hotelben tartott, a Down Egyesület által életre hívott 

Mindenkinek becsengettek! program nyitókonferenciáján Czeizel Barbara. 



Az első év a legfontosabb 

A korai fejlesztésért felelős miniszteri biztos rámutatott: Szabolcs-Szatmár-Beregben 

130–150 kisgyermek kap korai fejlesztést regisztráltan, ami országos szinten szép 

arány lenne, de itt 0–5 éves kor közötti kicsikről beszélünk. 

– Ha belegondolunk, hogy évente százötven diák kezdi az első osztályt a sajátos 

nevelési igényűek (SNI), azaz a fogyatékosok kategóriájában, akkor azt látjuk, hogy 

ott van további 150 gyermek, akik egészen biztosan nem ötesztendősen vagy 

korábban lettek SNI-sek, hanem a születésük pillanatától érintettek voltak, csak az 

ellátórendszer nem követte nyomon ezeket a családokat. Ha ők életük első egy-két 

évében segítséget kaptak volna, akkor lehetséges, hogy az érintettek száma jelentősen 

alacsonyabb lenne. Nem beszélve az állapotukról, hiszen az idegrendszer fejlesztése 

szempontjából az első néhány hónap a legmeghatározóbb, tehát ha addig nem sikerül 

a családnak a megfelelő szakemberektől támogatást kapni, a gyermek és a környezet 

életminősége sokkal rosszabb lesz. 

Dr. Gavallér Andrea úgy látja, a megyei pedagógiai szakszolgálatnak a korai 

fejlesztésben és a kora gyermekkori intervencióban van jelentős szerepe. Az 

intézmény főigazgatója kifejtette: fontosnak tartják az integrált oktatást, de az SNI-s 

gyermekek minél korábbi diagnosztizálása és fejlesztése a fő feladatkörük. 

Szűrővizsgálat 

– Tudományos kutatások igazolják, hogy minél előtt feltárják a problémát, annál 

hatékonyabb a segítség. Ahhoz, hogy ez teljesüljön, a védőnők részére kidolgoztak egy 

szűrővizsgálati eljárást, ami hamarosan kötelező lesz: a szülőket is bevonva a 

gyermeket az első hat évében rendszeresen megfigyelik, ellenőrzik a mozgás, a 

beszéd, a kognitív funkciók fejlődését. De nemcsak a védőnő és háziorvos, hanem a 

szülő jelzése alapján is bekerülhetnek a kicsik a pedagógiai szakszolgálat rendszerébe. 

Együtt jobban teljesítenek, mint külön 

– A konferencia elsődleges célja az volt, hogy erősítsük azokat a szakmai 

együttműködéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a fogyatékkal élő gyermekek 

minél hamarabb bekerüljenek az ellátórendszerbe, és ott minél magasabb színvonalú 

szolgáltatást kapjanak – összegezte a rendezvény után Kisari Károly, a Down 

Egyesület elnöke. 



– Szó volt az inkluzív nevelésről is, hiszen a Mindenkinek becsengettek! program 

arról szól, hogy a korai fejlesztésű kicsik hogyan vehetnek részt eredményesen a 

köznevelésben. A legnagyobb húzóerő egy fogyatékkal élő ember számára, ha azt érzi, 

hogy a társadalom elfogadja, ráadásul a nemzetközi kutatások is azt mutatják, hogy az 

iskolában integráltan tanuló a fogyatékos és többségi gyermekek jobban teljesítenek a 

kompetencia felméréseken, mint a szegregációban felnövő társaik. 

forrás: szon.hu 

 

 

 

 

Terápiás kutyákat bemutató hangoskönyvet kapnak vak és gyengénlátó gyerekek 
 

Minden látássérült gyereknek térítésmentesen juttatja el a Kuku és barátai - Ismerjük 

meg közösen a segítőkutyák világát! című hangoskönyvet a NEO Magyar Segítőkutya 

Egyesület. 

 

A Kuku és barátai című mesekönyv szerzője, a gyógypedagógus-szociológus Loványi Eszter, 

születése óta hallássérült, mindennapjait Kuku nevű kutyája segíti. A szerző saját könyvén 

keresztül, mesék formájában mutatja be azokat a valós személyek ihlette hétköznapi hősöket, 

akik valamilyen fogyatékossággal élnek négylábú segítőikkel.  

 

Az egyesület egy közösségi gyűjtés jóvoltából most elkészítette a tavaly megjelent 

mesekönyv audionarrált változatát is, hogy a látók mellett a látássérült gyerekek is 

megismerkedhessenek a segítő kutyák szerepével és mindennapjaival - közölte a szervezet az 

MTI-vel. 

 

Az eredeti, 44 oldalas, illusztrációkkal teli kötet a terápiás kutyák és gazdáik hétköznapjait 

meséli el igaz történeteken keresztül. A szerző szerint az óvodás és kisiskolás korosztály az, 

amelyik a legnyitottabb módon és természetesen kezeli a másságot, ezért kiemelten fontos, 

hogy minél korábban legyen lehetőségük tapasztalatokat szerezni a vakvezető-, hallás-, 

mozgássérült-segítő, autistasegítő- és terápiás kutyák valamint fogyatékossággal élő gazdáik 

világáról. 

 
forrás: webradio.hu 

 

 

 

 

Egyetlen dolog, ami tönkreteszi a karácsonyt: fura, hogy ki hívja fel rá a 

figyelmet 
 

Hihetetlenül bátor dolog volt, hogy pont ők indították ezt el. (x) 

 

 

 

 



A világon egyre többek életébe szökik be jó barátként a mobiltelefon, amely hamar 

elengedhetetlen társa lesz az embernek, szó szerint: ki-ki a zsebébe bújtatva sétál vele a 

városban, néha kézben fogva róják együtt az utcákat. 

 

Ott van veled a buszon, a villamoson, és ott van, amikor bevásárolsz. Reggelente ő ébreszt, és 

mielőtt lefekszel, vele búcsúztatod a napot - ez szinte már egy igazi kapcsolat! 

 

Légy jelen! 

Hiába a Huawei a leggyorsabban növekvő mobiltelefon-gyártó - 2015-ben 100 millió eszközt 

adtak el világszerte -, a cég munkatársai is arra biztatnak mindenkit, hogy karácsonykor tegye 

kicsit félre a telefonját, és helyette töltsön több időt a szeretteivel. 

A BePresent - Légy jelen! - kampány keretében a Huawei arra szeretné felhívni a figyelmet, 

hogy bár a mobil- és okostelefonok a mindennapi élet extrém módon fontos részévé váltak, 

karácsonykor mégis mindenkinek a családjára, a szeretteire kellene minél több figyelmet 

fordítania. 

 

A mobilod megvár, a pillanat nem 

 

Képzelj el egy kisfiút, aki még hisz az ünnepekben: várja a Mikulást, a Jézuskát, a közös 

karácsonyi vacsorát. Várja, hogy megszólaljon a karácsonyi csengettyű, ami jelzi, hogy az 

ajándékok megérkeztek a fa alá, és hogy ezeket hatalmas eufória és kíváncsiság vegyes 

érzésével bontsa ki, együtt a testvéreivel, a szüleivel, a családjával. 

 

Ehelyett azonban körbemegy a házban, keresi a családja társaságát, de mindenki a saját 

virtuális világába mélyedve gubbaszt egy-egy szobában, és még csak észre sem veszi őt: a 

kisfiút, akit belülről még megbizserget az ünnep varázsa. 

 

Ezt a helyzetet veszi reflektorfény alá a Huawei BePresent kampányhoz forgatott 

reklámfilmje - nem szabad elszalasztani a pillanatot. Lépj ki a telefonod virtuális világából, 

amikor a szeretteiddel vagy, hiszen talán észre sem veszed, de a gyerekekben egy világ dőlhet 

össze, amikor másra sem vágynak, mint a családjuk figyelmére, és azt nem kapják meg. 

 

videó: https://youtu.be/yRoE0d0YL58 

 

Hírességek a kampány mögött 

 

Nem egyszerűen egy nagynevű vállalat hírveréséről van szó: a Huawei átfogó kampányt 

indított november 22-én, amely azóta 26 országban van jelen. Magyarországon olyan hazai 

hírességek állnak a kampány mellett, mint Debreczeni Zita és Rizsavi 

Tamás fotográfusok, Szalai Ádám futballista, Berki Krisztiántornász, valamint olyan neves 

bloggerek, mint Fifty Pairs of Shoes, Viszkok Fruzsina és Chloe from the Woods. 

A kampány lényege, hogy a felhasználók segítségével terjessze a #BePresent, azaz Légy 

jelen! eszmét, ezért arra biztat minden felhasználót, hogy hagyjon kommentet a Huawei 

Facebook-oldalán, amiben tulajdonképpen tesznek egy 

megnyilatkozást #Bepresent és #Huawei hashtag jelöléssel együtt, miszerint idén 

karácsonykor jelen lesznek a pillanatban - a posztba ezt írd, hogy nőjjön az 

adomány: Fogadom, hogy idén megélem a karácsonyi pillanatot! #BePresent #Huawei. 

 

 

 

http://ad.adverticum.net/C/1759478/4255502/425550300?
https://youtu.be/yRoE0d0YL58
http://ad.adverticum.net/C/1759478/4255502/425550300?ct0=https://www.facebook.com/HuaweimobileHU/videos/1259194387459727/
http://ad.adverticum.net/C/1759478/4255502/425550300?ct0=https://www.facebook.com/HuaweimobileHU/videos/1259194387459727/


És itt jön a csavar! 

A Huawei minden egyes ilyen megnyilatkozásért 500 forintot adományoz az együttműködő 

jótékonysági szervezetnek, amelyik magyar vonatkozásban a Pető Intézet. A felhasználóknak 

a felsorolt, együttműködő magyar hírességek oldalán is van lehetőségük hozzászólást írni, 

tulajdonképpen bármely poszt alá - a lényeg a #BePresent és #Huawei megjelölések. 

 

A pénzt a Pető Intézet kapja, azt a Budapesti Műszaki Egyetemmel együttműködve egy 

új, mozgássérült gyerekeket segítő, fejlesztő berendezés prototípusának létrehozására 

fordítják. 

 

Spórolj időt telefonnal 

Ha új telefon vásárlásán töröd a fejed, vagy megajándékoznál vele valakit karácsonykor, 

válaszd az új, Kék Huawei P9 telefont, gyorstöltővel, amelynek legnagyobb előnye, hogy 

egy 30 perces töltéssel akár 10 órás beszélgetést is kibír az akkumulátora. 

 

És ez még nem minden, hiszen olyan vadonatúj technológiákkal van ellátva, mint az 

ujjlenyomat-olvasó vagy a duál lencsék, amelyek a tökéletes fotók megkomponálásában 

segítenek. Kattints ide, és olvasd el a részletes információkat! 

 
forrás: femina.hu 

 

 

 

Golden Globe: Tarolhat a Kaliforniai álom 
 

Kihirdették a 2017-es Golden Globe-jelöléseket. Idén a Kaliforniai álom című musical 

tűnik több kategóriában is befutónak. Till Attila Tiszta szívvel című filmjét nem jelölték 

a Legjobb idegennyelvű film kategóriájában, Viola Davis meg már készülhet az Oscar 

köszönőbeszédére is. 

 

Hét jelölést kapott Damien Chazelle, Kaliforniai álom című musicalje, melyben Ryan Gosling 

és Emma Stone habarodik egymásba két dal között. A filmet most hétvégén mutatták be az 

Egyesült Államokban, ahol az idei év legjobb moziátlagát sikerült produkálnia a kritikusok és 

a nézők által is istenített alkotásnak. 

 

Az igazi izgalmak a legjobb drámai színészi kategóriákban várhatóak.  A férfi főszereplőkénél 

egy Denzel Wshingtion-Casey Affleck párharc várható, míg  a színésznőknél Natalie Portman 

és az örök Oscar-lúzer Amy Adams versengésének lehetünk szemtanúi.  Ami viszont 110 

százalékig biztos, hogy a legjobb női mellékszereplő kategória jelöltjeinek nem kell fáradniuk 

a köszönőbeszéd megírásával, mert Viola Davis régóta érő díját idén biztosan megkapja a 

Fences című filmdrámáért. 

 

A rendezői kategóriában fontos megemlítenünk a második filmjét rendező, eddig 

divattervezőként ismert Tom Ford jelölését az Éjszakai ragadozók című filmért valamint az 

alkoholista kirohanásai után rehabilitált Mel Gibson nominációját is. 

Idén nem lesz magyar induló a Golden Globe-on, ugyanis Till Attila Tiszta szívvel című 

filmjét nem válogatták be a legjobb idegennyelvű filmek közé. Azonban az Oscar-jelölés még 

nem csúsztak le az alkotók, ugyanis a kerekesszékes bűnözőkről szóló magyar film a legjobb 

kilenc külföldi film között van, melyből januárban választják ki az öt jelöltet az akadémia 

tagjai. 

http://ad.adverticum.net/C/1759478/4255502/425550300?
http://ad.adverticum.net/C/1759478/4255502/425550300?


 

A Golden Globe-díjátadó 2017 január 8-án lesz látható. 

 
forrás: lokal.hu 

 

 

 

 

Élő Könyvtár a Gimnáziumban – Hús-vér embereket kölcsönözhettek Komlón 
 

 
 

 

A hír valóban igaz: azért nem kell semmi rosszra gondolni…Annyi történt csupán, hogy 

a komlói Nagy László Gimnáziumban ,,Élő Könyvtár” rendezvényt tartottak négy 

évfolyam diákjai számára, közel öt órán át. Forrás: Gyimóthy Levente 

 

Az olvasó joggal kérdezheti, mit takar e különös fogalom. Nos: ebben az esetben nem 

papíralapú köteteket vehetünk ki az olvasószolgálattól. Merthogy ezek a könyvek élő 

személyek. Olyanok, akik a társadalomban életmódjuk, kultúrájuk, vallásuk, vagy éppen 

valamely testi hiányosságuk miatt olykor hátrányt szenvednek, továbbá másként, a 

hagyományos nemi szerepektől eltérő módon élnek, viselkednek. Efféle anonim könyvek – 

egynéhány példával élve – lehetnek fogyatékkal élők – köztük mozgássérültek, vakok, 

gyengén látók, siketek, továbbá józan szenvedélybetegek, melegek, leszbikusok, illetve 

bizonyos vallások vagy etnikai csoportok, szubkultúrák képviselői…A hangsúly a 

találkozáson, a megismerésen, hovatovább a felhőtlen párbeszéden áll. Azon, hogy a normál 

életet élő ember számára kiderüljön: ők is képesek teljes életet élni. Főznek, mosnak, 

bevásárolnak, iskolába, színházba, netán koncertekre járnak– csak éppen másságuk miatt 

nehezebben élik meg a mindennapokat. Ezért is érzik olykor kitaszítottnak magukat, mivel a 

hétköznap embere furcsának, a szokványostól eltérőnek tartja őket. 

 



 

 
 

A megismerésen alapul tehát az Élő Könyvtár, amelybe Baranya megyében legutóbb 

december 7-én,,ültek be” gimnazisták – megjegyzendő: nem kevesen. Öt osztályból, mintegy 

150 diák kereste fel három helyszínen,,olvasnivalóját”, mely könyvek közül a mozgás- és 

látássérülteken túl siket, gyógyult szenvedélybeteg, meleg, leszbikus, transzvesztita, sőt, még 

krisna-tudatú is ,,kivehetővé vált” húsz-huszonöt perces blokkokban.  

 

Ők mindnyájan szívesen beszéltek,,történetükről”, a diákok pedig rendre ki is faggatták őket, 

úgymond,,beléjük lapoztak”. A módszer merőben hatékonyabb egy frontális tanár-osztály 

találkozónál. Már csak azért is, hiszen kisebb – négy-öt-hat fős csoportokban – jobban 

kinyílnak a fiatalok a könyvek iránt.  

A gimnázium pedagógusai is pozitívan viszonyultak a programhoz, mivel úgy érzékelték: az 

Élő Könyvtár nagyon jó módszer arra, hogy a diákokat mentálhigiénés téren olyan 

információk érjék, amelyekre építve másként viszonyulhatnak bizonyos élethelyzetekhez és 

más emberekhez. A másság elfogadása az Élő Könyvtár alapvető üzenete. Ennek pedig egyik 

zálogaként a ,,könyvek” megosztják másokkal, milyen sztereotípiákkal, előítéletekkel 

szembesültek/szembesülnek világunkban. 

-Az elején nem nagyon mertek kérdezni. Aztán páran mégiscsak megnyíltak – ecsetelték a 

kerekesszékes és a látássérült,,élő-könyvek”. A hölgyek elárulták, sokszor gyűlik meg bajuk a 

közlekedéssel, vagy boltba menéssel, ám a húsz évvel ezelőtti állapotokhoz képest 

mindennapjaik már zökkenő mentesebbek, ha csak az alacsony padlós buszokat, vagy az 

egyre több utcai rámpát nézzük. Zömmel erről faggatták őket, de például főzőtudományukról, 

vagy a koncertre járásról is szó esett. – Örülök, hogy hétköznapi dolgokról is kérdezgettek – 

jelezte a leszbikus élő könyv, míg egy látását vesztett férfi arról beszélt, az emberek 

alapvetően segítőkészek, viszont sokszor,,magyarázataik milyensége nem megfelelő”. Mert, 

teszem azt, ha az utcán a tájékozódásban egy vak eligazítást kér, az egészségesek nem tudják, 



hogy az általuk megosztott információk közül melyik élvezhet prioritást a sérült ember 

szempontjából. 

 

Sok diák tisztában van a drog és az alkohol okozta problémákkal, ám mélyebben nem látnak a 

betegek életébe. Erre is jó volt a rendezvény, hogy szűk körben megtudják, milyen 

folyamaton megy keresztül egy-egy függő – osztotta meg tapasztalatait egy józan 

szenvedélybeteg lány. A gimnazisták név nélkül véleményezhették tapasztalataikat, 

figyelemre méltó dolgokat vetve papírra:,,Beleképzelhettem magam a helyzetükbe”.,,Sokat 

tanultam saját magamról. Magamra ismertem.” Míg mások így fogalmaztak:,,Bátornak kell 

lenni, felismerni és elfogadni azt, ami körülöttem történik.”Mit is mondhatnánk még? Várjuk 

a folytatást és az újabb,,kölcsönzéseket”, bárhol is hozzák tető alá azokat. 

 

Gyimóthy Levente 

 

A komlói Nagy László Gimnázium Élő Könyvtár rendezvényének szervezőgárdája a 

Pécsi Tudományegyetem KPVK KKTI Könyvtár Tanszékének és a gimnázium iskolai 

könyvtárának közös szervezésében valósult meg. A szervezők: dr. Béres Judit egyetemi 

adjunktus, Vass Marianna könyvtárostanár, valamint Somogyi Krisztina, Gombás 

Vivien, Ari Adrienn, Lovász Zsuzsanna, Farkas Dorottya, Tulézi Orsolya, Gyimóthy 

Levente és Amrein Milán, a PTE hallgatói. A partnerszervezetek, akik nélkül nem 

jöhetett volna létre az Élő Könyvtár: INDIT Közalapítvány, PeMel, Kerek Világ 

Alapítvány, SINOSZ Baranya Megyei Szervezete, Vakok és Gyengénlátók Baranya 

Megyei Egyesülete, Krisna-völgy, Máltai Szeretetszolgálat, Csorba Győző Könyvtár, 

PTE KPVK HÖK. 

 
forrás: komloiujsag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

