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A foglalkoztatók és az álláskeresők is nyernek a paktummal 
 

Egy több mint egymilliárd forintos pályázat segítségével olyan foglalkoztatási paktum, 

foglalkoztatási együttműködés létrehozását célozta meg Békéscsaba önkormányzata, 

amely hosszú távon segíti a városban és a város térségében a foglalkoztatottság 

javulását. A program segít a munkáltatóknak és növeli a hátrányos helyzetű 

álláskeresők munkaerő-piacra történő visszatérésének esélyét. 

 

Békéscsaba önkormányzata a Békés Megyei Kormányhivatallal partnerségben sikeresen 

pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6.8.2-15. kódszámú „Helyi 

foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú 

pályázati felhívásra. Az úgynevezett paktum projekt 1 104 000 000,- Ft összegű támogatásban 

részesült. Hogy mi történt eddig, arról Csabagyöngye Kulturális Központban tartott 

konferencián dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetője, 

Herczeg Tamás tanácsnok, az irányító csoport elnöke, a kormányhivatal foglalkoztatási 

főosztálya részéről Solti Lajos, valamint Kása István Zoltán, a Marzek Kner Packaging Kft. 

ügyvezető igazgatója tájékoztatta az érdeklődőket.  

 

A pályázat célja, hogy – a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével – a 

Békéscsabára és vonzáskörzetére kiterjedően létrejövő foglalkoztatási együttműködések, 

partnerségek (paktumok) hozzájussanak azokhoz a forrásokhoz, amelyek segítségével a 

képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. 

 

A helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztést ösztönző program keretében a foglalkoztatás 

támogatásának, a vállalkozásfejlesztésnek és a gazdasági fellendülésnek együttes, 

összehangolt támogatásáról van szó, amely térségi együttműködésen, igényfelmérésen és 

tervezésen alapul. A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával hatékonyabb 

foglalkoztatás-ösztönzés valósul meg. Ráadásul az újonnan alkalmazott munkavállalók 

foglalkoztatásához átmeneti bér- és járuléktámogatásra is lehetőség van. Ettől azt várják, hogy 

növekszik a munkavállalói mobilitás és a hátrányos helyzetű, álláskereső és inaktív emberek 

munkaerő-piacra történő visszatérésének esélye. 

 

– Fontos mérföldkő volt, amikor tavaly december végén a projekt irányító csoportja elfogadta 

az alapdokumentumot, a foglalkoztatási stratégiát és akciótervet. Az irányítócsoportban benne 

van a Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsaba önkormányzata, a Békés Megyei 

Kormányhivatal, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara. A stratégia az ő iránymutatásuk 

alapján jött létre. Ugyanakkor valamennyi gazdasági szereplő, munkáltató és a foglalkoztatás 

terén jártas szakember véleménye is benne van az alapdokumentumban – mondta el dr. Sódar 

Anita, hozzátéve, hogy a projekt 2020-ban zárul, a célkitűzéseket addigra kell megvalósítani. 

 



Az irányítócsoport elnöke, Herczeg Tamás kiemelte: 2020 nyaráig 756 főt vonnak be 

különböző programokba azért, hogy ők is visszakerüljenek a munkaerő-piacra. 

 

–  Két szempontból is fontos a paktum működése. Részben azért, mert megjelent egy 

strukturális munkaerőhiány a térségünkben is, erre megoldást kell találni. Másrészt a 

hátrányos helyzetűek, a megváltozott munkaképességűek, az idősebbek, a fiatal pályakezdők, 

a közfoglalkoztatásban résztvevők, az alacsony iskolai végzettségű emberek, gyedről, gyesről 

visszakerülők elhelyezkedésének a segítése is rendkívül fontos feladat – jegyezte meg 

Herczeg Tamás. 

 

A tanácsnok hozzátette, hogy a programban résztvevők célirányos képzéseken vehetnek részt, 

a foglalkoztatók pedig sokféle támogatást kaphatnak, ha a munkába visszatérő embereket 

alkalmazzák. 

 
forrás: http://www.behir.hu/foglalkoztatok-es-az-allaskeresok-nyernek-paktummal 

 

 

 

OGY - Krónika 8. rész (interpellációk: gyermekétkeztetés, bajai ivóvíz, 

béremelés) 
 

Az ingyenes gyermekétkeztetésről és a bajai ivóvízről is szó volt az 

interpellációk sorában hétfőn a parlamentben. 

 

MSZP: miért veszik el a megváltozott munkaképességűek támogatását?  

 

Korózs Lajos (MSZP) a megváltozott munkaképességűek támogatásának elvonását tette 

szóvá, értékelése szerint sokan ellátás nélkül maradtak. Kifogásolta, hogy törlik az érintetteket 

a munkaügyi nyilvántartásból. 

 

A szocialista politikus szerint sokan "nem elég rokkantak" az ellátásra, és nem elég 

egészségesek ahhoz, hogy könnyű fizikai munkát kapjanak. A speciális foglalkoztatási 

program bővítését sürgette, és arról érdeklődött, kiktől veszik el az ellátásokat. 

 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára azt 

felelte, hogy senkitől sem vesznek el támogatást, szemben a korábbi szocialista kormánnyal, 

amely 50-70 százalékkal csökkentette a fogyatékkal élőknek járó forrásokat. Mint mondta, 

2010 után új szemléletet valósít meg a kabinet, 700 ezer új munkahely jött létre. Aki alkalmas 

arra, hogy legalább 16 órában munkába álljon, az az álláskeresők nyilvántartásában szerepel, 

az egészségkárosodást szenvedettek vagy ilyen gyermeket felügyelők az aktív korúak 

ellátásában részesülnek. 

 

Az államtitkár azt is közölte, hogy a speciális foglalkoztatási program elindult és működik. 

 

A választ az ellenzéki politikus nem fogadta el, a Ház azonban igen, 105 igen és 24 nem 

szavazattal. 

 
forrás: webradio.hu 

 

 

 



 

 

 

Egy külföldi tanulmányút tapasztalatai az Ung-vidéken hasznosulhatnak 
 

 
 
Bajusz Edina a tanulmányút résztvevője (fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma) 

 
Hátrányos helyzetű fiatalokkal való foglalkozások során alkalmazható, külföldön jól 

bevált módszereket tanulmányozott hét héten át az angliai Portsmouthban a nagykaposi 

Luminosus nonprofit szervezet egyik munkatársa. 

 

A tanulmányút célja az volt, hogy a jövőben a külföldi jó gyakorlatot itthon meghonosítva azt 

hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását segítő programok szervezése során alkalmazzák. 

A Luminosus nonprofit szervezet tevékenységéről és a tanulmányút létrejöttéről a szervezet 

vezetője, Bálint Annamária nyilatkozott hírportálunknak. 

 

„Szervezetünk 2013-tól kapcsolódik be az Európai Bizottság korábban Fiatalok lendületben, 

újabb nevén Erasmus+ ifjúsági mobilitási programokba. A kapcsolatépítést elősegíti, hogy 

évente legalább egy alkalommal igyekszünk valamelyik munkatársunkat 4-5 napos külföldi 

szakmai képzésre küldeni, ahol hasonló szervezetek képviselőivel tud megismerkedni, 

kapcsolatot kialakítani. Ily módon tettünk többek között szert finn, svéd, dán, francia, 

romániai, török és lengyel kapcsolatokra is. 

 
Az angliai pályázat ötlete is abból az igényből fakadt, hogy megismerjük, nagy múltú, 

ifjúsággal foglalkozó külföldi szervezetek hogyan építik fel programjaikat, miként 

foglalkoznak a fiatalokkal, mi a foglalkozások elvárása, módszertana. Angliára esett a 

választásunk, mert a Portsmouthban székelő partnerszervezetünk vállalta, hogy a 

munkatársunk héthetes angliai programját megtölti tartalommal, tehát nemcsak a saját 

működésébe és tevékenységébe enged bepillantást nyerni, hanem a városban működő más 

szervezetekhez is beajánlja  és elhelyezi munkatársunkat. 



Az Európai Bizottság támogatásával 2016 októberétől decemberéig tartott Bajusz Edina 

külföldi tapasztalatszerzése, amelyet az idén már beépítünk programjainkba – mondta Bálint 

Annamária. 

 

A tanulmányút megvalósulásáról és annak hasznosítható tapasztalatairól a programban 

résztvevő Bajusz Edinát kérdeztem. 

 

Hogyan jött a tanulmányúton való részvétel ötlete? 

A Luminosus nonprofit szervezet munkatársaként alkalmam nyílt bekapcsolódni ifjúsági 

projektekbe koordinátorként és résztvevőként külföldi ifjúsági csereprogramok keretén belül. 

Tetszett az ezzel kapcsolatos szervezés, a továbbképzések, az utazás, fiatalos légkör, 

folyamatos pörgés. A szervezet vezetője, Bálint Annamária javaslatára pályázatot írtam, hogy 

egyénileg vegyek részt mobilitási programban, így inspirálódjak és fejlesszem magam az 

ifjúsági pályázatokban. 

 

A Luminosus nagy hangsúlyt fektet az ifjúsággal való foglalkozásra. Olyan programokat 

koordinálunk, és a jövőben is olyan programok szervezését tűztük ki célul, amelyek által az 

Ung-vidéki magyar ajkú fiatalokkal való munkát helyezzük a középpontba. Elmondható, hogy 

egyre sikeresebb a szervezet ezen a területen, hiszen külföldről is sok társzervezői felkérés 

érkezik. 

 

A másik dolog, ami a tanulmányúton való részvételre ösztönzött, az a régiónkban jelen lévő 

magas munkanélküliség, amely a fiatalokat is érinti. Ennek ellenére régiónkban nagyon kevés 

az olyan intézmény, amely a fiatalokkal folytatott rendszeres, szisztematikus munkát tűzné ki 

célul. Még nehezebb olyan intézményt találni, amely sérült, sajátos nevelési igényű, vagy 

hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozna, és a nem formális oktatási eszközökkel tanítaná, 

nevelné őket. 

 

Milyen konkrét tevékenységekben való részvételre nyújtott lehetőséget a program? 

A tanulmányút az Erasmus +, Egyéni mobilitás programjában benyújtott sikeres pályázatnak 

köszönhetően valósult meg 2016 végén. A pályázatban az angliai Portsmouthban székelő IBD 

Partnership volt a partnerszervezetünk. 

 

 
A fogadó szervezet irányításával különböző szervezeteknél teljesítettem önkéntes feladatokat. 

Elsőként szervezetüknél végeztem adminisztratív feladatokat, majd fogyatékos gyerekekkel 

foglalkoztam az Enable Ability szervezésében, egy angol óvodában szociálisan hátrányos 

helyzetű gyerekekkel törődtem, és végül egy olyan szervezetnél – British HeartFoundation – 

szereztem munkatapasztalatokat, ahol a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci 

integrálására fektetik a hangsúlyt. 

 

Milyen tapasztalatokat szerzett a tanulmányút során? 

 

Először kerültem kapcsolatba fogyatékos gyerekekkel, a velük töltött idő, az ott szerzett 

tapasztalatok a legmeghatározóbb pontjai önkéntes tevékenységemnek. Úgy éreztem magam 

köztük, mintha egy teljesen más világba csöppentem volna. Csodálatos embereket ismertem 

meg, mindenkinek tele van a lelke szeretettel és tisztasággal. A sérült gyerekekkel történő 

foglalkozás során olyan élményekben és együttműködésben volt részem, amely által fejlődött 

az empátiám, toleranciám  és a segítőkészségem. 

 

Az angol óvodában (Binsteed Childcare Services Ltd) a szociálisan hátrányos helyzetű 

gyerekekkel foglalkozva elsajátítottam készségfejlesztő gyakorlatokat, angol játékokat, és azt, 



hogyan zárkóztatják fel a különböző kultúrából érkező gyerekeket, akik eltérő szintű 

nyelvtudással rendelkeznek. 

 

A tanulmányút során azonban nemcsak szakmai élményeket szereztem, hanem egyúttal 

megismertem egy másik kultúrát is. Ebben nagy szerepe volt a vendéglátó családomnak, akik 

az angol gasztronómia hagyományos ételeit varázsolták naponta az asztalra. Számos 

Angliában ismeretes ünnepnek, szokásnak voltam részese. 

 
Számomra a program egyik legnagyobb hozadéka az, hogy önismeretre tanított, erősítette 

bennem az elfogadás és a tolerancia érzését, valamint kitartóbbá, nyitottabbá tett. 

Mindenkinek (de főleg a fiataloknak) ajánlom, hogy ne féljenek az ismeretlentől, vegyenek 

részt önkéntes programokban, utazzanak, hiszen olyan személyiségfejlődésen mehetnek 

keresztül, és olyan szerteágazó ismeretekre, tapasztalatokra tehetnek szert egy interkulturális 

közegben, amelyet itthon elképzelni sem tudnak! 

 

Hogyan hasznosítható az itthoni gyakorlatban a külföldi úton szerzett tapasztalat? 

 

A fiatalokkal való szisztematikus munkánknak hosszú távú célja az, hogy régiónk fiataljai 

egyrészt nyitottak legyenek a világra, tapasztalják meg, hogyan élnek és dolgoznak más 

országok fiataljai, de ugyanakkor legyenek büszkék otthonukra, és ismerjék fel, hogy minden 

régiónak óriási szüksége van a saját értelmes, tettrekész fiataljaira. A külföldi jó gyakorlatok 

meghonosításával az a célunk, hogy megteremtsük azokat a körülményeket, amelyek között a 

fiatalok észrevétlenül tanulnak, fejlődnek, okosodnak és értelmes fiatal felnőttekké válnak. 

 

Nonprofit szervezetünk keretein belül ifjúsági klubunk van, rendszeres összejöveteleket, 

foglalkozásokat szervezünk, ahol már hasznosítani tudom a megszerzett tapasztalatokat, 

módszereket. Ezáltal nem csak egy-egy problémáról szereznek többlettudást a fiatalok, de 

észrevétlenül bővülnek kulturális ismereteik, fejlődik személyiségük, nyitottabbá válnak a 

világra, és nem utolsósorban egyre jobban kommunikálnak idegen nyelven. 

 

A Luminosus vezetője, Bálint Annamária a tanulmányút szakmai eredményeit abban látja, 

hogy munkatársuk belecsöppent egy idegen nyelvű, profi ifjúsági munkával rendelkező 

környezetbe, ahol azonnal fel kellett vennie az ütemet és be kellett kapcsolódnia a 

„mindennapi” ifjúsági munka egyes részlegeibe. Ezáltal nemcsak az angol nyelvismerete és 

kommunikációs készsége fejlődött, hanem rendszerszintű rálátást kapott azokra a 

munkafolyamatokra, amelyekkel itthon nem találkozhat. A nem formális tanítási és tanulási 

módszerek, amelyeket az Erasmus+ program fejleszteni és terjeszteni szeretne, óriási 

eredményt hozhatnak a szabadidős foglalkozásokban, de akár az intézményi oktatásban is. Az 

Ung-vidéken a Luminosus  nonprofit szervezet az itt elhangzott gondolatok jegyében végzi 

tevékenységét és a jövőben is szeretné az említett ügyet szolgálni. 

 
forrás: http://felvidek.ma/2017/02/egy-kulfoldi-tanulmanyut-tapasztalatai-az-ung-videken-hasznosulhatnak/                     

 

 

 

A PARALIMPIKONOK ELNÖKE AZ OLIMPIA MELLETT 

 
Tiszteletben tartja a pályázatot ellenzők véleményét, de nem ért velük egyet Szabó 

László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. 

 



Szabó László szombaton úgy fogalmazott, hogy az MPB "elkötelezett a hazai fogyatékos 

sport és a sportolók képviselete, valamint minden magyar érzékenyítése iránt: paralimpiát (és 

olimpiát) szeretnénk Budapesten!" 

 

Szerinte a Fővárosi Közgyűlés és a Magyar Olimpiai Bizottság döntése arról, hogy benyújtja 

pályázatát a 2024-es budapesti olimpia és paralimpia rendezésére, helyes és szükséges volt, 

akárcsak az MPB közgyűlésének egyhangú döntése arról, hogy támogatja a pályázatot. 

 

„Magyarországnak és fővárosának óriási élményt és egyben kihívást jelentene, hogy a 

budapesti paralimpián vendégül lásson közel tízezer fogyatékos embert, biztosítsa számukra 

az akadálymentes közlekedést, szállást és sportolást. Meggyőződésünk, hogy ennek a 

kihívásnak közösen eleget tudunk tenni” – írta. 

 

Emlékeztetett rá, hogy nyolcszázezer fogyatékos ember él Magyarországon: „hisszük, hogy a 

többség, mind a kilencmillió-kétszázezer ép magyar számára fontos, hogy kisebbségben élő 

honfitársaik számára biztosított legyen az akadálymentes, kényelmes közlekedés, a 

hozzáférhető közösségi terek, az akadálymentesített üzletek”. 

 

„A budapesti paralimpia megrendezésének lehetősége túlmutat a sportversenyen. A 

paralimpia lenne a magyar társadalom valódi szellemi akadálymentesítése. Egy olyan 

esemény, ami után mi, magyarok, magunkra sem ismernénk, annyira megváltozna a 

gondolkodásunk és érzéseink fogyatékkal élő honfitársaink iránt” – írta közleményében. 

                    
forrás: http://vs.hu/mind/osszes/a-paralimpikonok-elnoke-az-olimpia-mellett-0218#!s0 

 

 
 

„Anyád helyét is elfoglalnád, ha mozgássérült lenne?” 

 

 
 

Mozgáskorlátozott helyen parkolt, nem volt engedélye, kapott is egy gyönyörű üzenetet 

a hátsó szélvédőre. 



 

 

 

 

 

 

A fotókat a Vezess.hu egyik olvasója készítette, aki csütörtök reggel Pécsen, a Szántó Kovács 

János utcában kapta el ezt a szabálytalanul parkoló Suzukit. 
 

forrás: http://www.bama.hu/baranya/kozelet/anyad-helyet-is-elfoglalnad-ha-mozgasserult-lenne-709728/ 

 

 

 

 

 

Szépségverseny és paralimpia – Teljes jogkörű életmódra ösztönöznek a 

kerekes székesek 
 

 

Teljes jogkörű életmódra próbálja ösztönözni sorstársait néhány, tolókocsiba került 

székelyföldi és anyaországi fiatal. Közülük az egyik szépségversenyen, a másik a 2018-as 

téli paralimpián készül részt venni.  

 

 

A kezdeményező. Kazány Tibor (balra) az első kerekes székes szépségversenyen 2012-ben 

 

Nem sajnálni, hanem elfogadni kell a tolókocsiba került személyeket; ehhez viszont nekik is 

arra kellene törekedniük, hogy minél teljesebb jogkörű életet éljenek – nagyjából ez az 

üzenete annak a népszerűsítő kampánynak, melyet a Miss Spinner Kárpát-medencei 

szépségverseny budapesti szervezői és a marosvásárhelyi Ortoprofil cég próbál közvetíteni. 

A belülről jövő szépség értéke 

A magyarországi Kazány Tibor 2013 óta szervez szépségversenyeket tolószékben lévő 

lányok, asszonyok számára. Az anyaországi fogadtatáson felbuzdulva, a fiatalember, aki 

rokkantként maga is tolókocsiba szorult, a versenyt kiterjesztette a teljes Kárpát-medencére. 

http://www.vezess.hu/vezetunk/2017/02/17/olyan-cetlit-kapott-egy-pofatlan-pecsi-suzukis-hogy-orom-olvasni/


Nemcsak a határokat bontotta le, a nemzetiségi korlátokat is. A Miss Spinner vetélkedővel 

egy olyan platformot szeretne teremteni, amelynek segítségével a testi fogyatékkal élők 

megmutathatják, hogy az igazi szépség belülről fakad. Ugyanakkor üzennének is a még 

mindig elfogult, visszautasító társadalomnak. 

„Vannak, akik hátrányos helyzettel indulnak. És vannak, akik baleset következtében jutnak 

ide. Viszont ez nem jelenti azt, hogy a tolókocsiban élő személyeket ki kell pöckölni a 

társadalomból. Ellenkezőleg, a társadalom szerves részeivé kell őket tenni. Az idei 

szépségversenyünkkel az integrációnk fontosságára és az akadálymentesítésre szeretnénk 

felhívni a figyelmet” – mondja. A Kazány és csapata által szervezett Miss Spinner semmivel 

sem másabb, mint egy „igazi szépségverseny”. A nyolc döntőst itt is több tíz jelentkezőből 

választják ki, egyhetes tatai felkészítőre küldik, ahol több szakember veszi kezelésbe, közben 

támogatókkal és különböző karitatív szervezetekkel hozzák össze őket. 

Román lány a legszebb magyarok között 

Paula Hadarag másodjára készül szerencsét próbálni a budapesti megmérettetésen. 

A magyarul is nagyon szépen beszélő marosvásárhelyi lány ezelőtt három évvel egyszer már 

bejutott a legjobbak közé, és a második hellyel tért haza. „Életem egyik legszebb, 

legérdekesebb tapasztalata volt, éreztem, hogy mindenki rám, ránk figyel” – állítja a román 

lány, aki megtapasztalta, hogy nemzetisége nem gördített akadályt a magyar fővárosban. 

Paula arra biztatja az ő helyzetében lévőket, hogy merjenek nagyot álmodni, bízzanak 

önmagukban, és nevezzenek be az idei versenyre. 

Kimozdulni, és nem a halált várni! 

A maroshévízi Florin Mîndrut sokan a Vocea României tehetségkutató versenyből ismerhetik. 

A negyvenéves fiatalember, aki életének immár több mint felét tolókocsiban töltötte, most 

újabb kihívás előtt áll. Három évvel ezelőtt újratanult sízni – különleges, mozgássérült 

személyeknek kialakított lécen. Amint meséli, az első három napon többet volt a földön, mint 

a lécen, de aztán annyira belejött, hogy versenyekre is benevezett. Jelenleg egy február végi 

nemzetközi futamra készül az osztrák Alpokba. Mint mondja, már csak azért sem tűnik nehéz 

sportágnak a sízés, mert a pályák semmivel sem meredekebbek, mint némely hazai 

közintézmény tolókocsisok számára kialakított feljárója. 

Március 14-éig lehet benevezni  

 

Egészen március 14-éig lehet benevezni a Kárpát-medencei, tolókocsiba szorultak számára 

kiírt szépségversenyre. A Miss Spinnerre minden olyan 18 és 45 év közötti lány vagy 

asszony jelentkezhet, aki kézi meghajtású tolószéket használ. A szervezők Facebook-oldalt 

és honlapot működtetnek; bővebb információt az április 8-ai versenyről 

a www.spinnerszek.hu weboldalon lehet találni. 

 

 

Dudu, ahogy barátai szólítják, reméli, hogy egy év alatt annyi pontot gyűjt, hogy kvalifikálni 

tudja magát a 2018-as koreai téli paralimpiára. Az egyik legnagyobb szurkolójának számító 

Frunda György szerint ez nem teljesíthetetlen álom. Az Ortoprofil elnöke úgy véli, a hévízi 

férfi sok egészséges embert megszégyenítő módon sízik. Romániából mindössze ketten, ő és 

egy bukovinai társa esélyesek kijutni a fogyatékkal élő személyek ötkarikás játékaira. Florin 

http://spinnerszek.hu/


Mîndru szerencsésnek vallja magát: míg kollégáját rokkantsága miatt kitiltották a 

Brassópojánai pályákról, ő vígan használhatja a maroshévízi pályát. 

Mint meséli, a Bucsinon a bogdánit is kipróbálta, ahol a pálya üzemeltetői rendkívül 

figyelmesek voltak; nem várták meg, hogy a felvonónál sorra kerüljön, motoros szánnal 

azonnal felvitték a pálya tetejére. „Innen is látszik, hogy Romániában egyesek képesek 

elfogadni minket, mások nem. Sajnos ilyen ez a mi társadalmunk. De mi is tehetünk annak 

érdekében, hogy megváltozzon” – vallja. A 17 esztendős korában hegymászóbalesetben 

megsérült fiatalember arra szokta ösztönözni sorstársait, hogy minél gyakrabban mozduljanak 

ki otthonról. „Különben mit tehetsz otthon? Várod a halált?” – szól a kérdése, mely egyúttal 

választ ad egész életfilozófiájára. 

forrás: http://www.kronika.ro/eletmod/szepsegverseny-es-paralimpia-n-teljes-jogkoru-eletmodra-osztonoznek-a-

kerekes-szekesek 

 

 

 

 

IDÉN IS TÖBB SZÁZAN SPORTOLTAK A NÁLAD A SZERVA, 

NAGYI! RENDEZVÉNYEN 
 

 

Az Alba Bianca Tennis Club családi tenisznapot szervezett szombaton a Videoton 

Oktatási Központban. Az esemény célja a tenisz sportág népszerűsítése, valamint a 

mozgássérültek érdekében a testi, lelki és mentális integráció elősegítése volt. Az V. 

„Nálad a szerva, Nagyi!” elnevezésű programon több száz mozogni vágyó vett részt. 
 

 
 

 

Az Alba Bianca Tennis Club szombaton délelőtt már ötödször várta a VOK Sportcsarnokba a 

mozgás és a tenisz szerelmeseit a „Nálad a szerva, Nagyi!” nevű sportos programra. A 

hagyományos családi tenisznapon – az elmúlt évekhez hasonlóan – ezúttal is több száz fiatal 

és felnőtt sportolt közösen. A szervezők az idei esztendőben is változatos, tartalmas 



feladatokkal és programkínálattal várták a mozogni vágyókat, a legkisebbektől egészen a 

legnagyobbakig. 
 

 
 

 

A program főszervezője, Tóth Judit Bianca beszéde elején köszönetet mondott a rendezvény 

fő támogatóinak, a Metal-For Kft-nek és Székesfehérvár Önkormányzatának. Ezt követően 

felidézte, hogy tizenhárom évvel ezelőtt négy mozgássérült fiatal azzal kereste meg, hogy 

szeretnének teniszezni. „Elsődleges szempontunk volt az integráció, ezért egy mozgássérült 

egyesület alapításával indítottunk, majd arról álmodtunk, hogy a tenisznapunkat még több 

családdal és iskolákkal bővítsük ki. Ötszáz évvel ezelőtt engem egészen biztosan 

„tenyérmesternőnek” hívtak volna, hiszen az akkori teniszedzőket így nevezték. Ezek a 

mesterek üzennek a múltból, hiszen nagyon komoly értékrend alapján, szövetségben 

dolgoztak. Nyolc évvel ezelőtt belépett egy szövetséges az életembe Baranyai Sándor 

személyében, akivel együtt építettünk egy hidat Székesfehérvár és Kaposvár között. Ahogy 

emlegetni szoktuk, a „Szentháromság” elve alapján dolgozunk, amely a szakmaiságon, a 

szövetségen és a szelíd szereteten nyugszik.” – mondta Tóth Judit Bianca, aki arról is beszélt, 

hogy a Kiskút úti Teniszcentrumban egy ötpályás csarnok épül, amely a sportág fejlődését 

szolgálja majd. 
 

Baranyai Sándor, a Zselicvölgy Sportegyesület edzője arra biztatta a fiatalokat, hogy 

merjenek álmodni és tenni álmaikért. Tarsoly Márta, az Alternatíva Közhasznú Mozgássérült 

Egyesület elnöke kiemelte: már több mint tíz éve élheti át az összetartozás és a mozgás 

örömét a tenisznek köszönhetően. Viszló Csaba, a Kiskút Teniszcentrum tulajdonosa arra 

kérte a megjelenteket, hogy támogassák az egyesületet tervei megvalósításában, melyeknek 

köszönhetően az iskolai testnevelés keretében még több fiatal teniszezhet a jövőben. 

Sebestyén Katalin, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség tenisz szakág-vezetője elmondta: 

nagyon örül annak, hogy az elmúlt négy alkalomhoz hasonlóan idén is ilyen sokan 

ellátogattak a rendezvényre. 

 

 

 

 



 

 

 

 

„A világ legnépszerűbb és leggyönyörűbb sportágáról szól ez a néhány óra a Videoton 

Oktatási Központban. A program megálmodóinak, a civilszervezeteknek, kaposvári 

barátainknak, a versenyzőknek köszönhetően ezt a csodálatos sportágat most már több mint 

ezer fiatal űzi nap, mint nap Székesfehérváron. Ez is jó példája annak, hogy a fiatalokat a 

sport szeretetével mindig meg lehet mozgatni, emellett más társadalmi célokat is lehet vele 

szolgálni. Köszönet Tóth Judit Biancának és csapatának, akik évekkel ezelőtt nagyot mertek 

álmodni, hiszen ezek nélkül egészen biztosan nem lehetnénk ma itt!” – mondta dr. Cser-

Palkovics András polgármester, aki jó szórakozást kívánt mindenkinek. 

 

 
 

Östör Annamária, Székesfehérvár egészségügyi és sporttanácsnoka megköszönte a szervezők 

munkáját, melynek révén hagyományt teremtettek a „Nálad a szerva, Nagyi!” nevű 

programmal. Mint mondta, nagyon vigyáznak majd arra, hogy a tenisz a társadalom minden 

tagja körében minél népszerűbb legyen Székesfehérváron. Az ünnepélyes megnyitó után Sárai 

Rita, a Gördülő Tánccsoport koreográfusának vezetésével zumba-foglalkozást tartottak, 

amelyet játékos közös bemelegítés követett. Természetesen a tenisz sportág készségeinek 

elsajátítása sem maradhatott ki a gazdag programkínálatból. Az alapos átmozgató 

bemelegítést követően már a fonákoké, a tenyereseké és a látványos pörgetéseké volt a 

főszerep a Videoton Oktatási Központban. 

 

Az oktatást három színtéren tartották, forgószínpad formában. A tenisz alapvető készségeinek 

elsajátításában pedig ezúttal is a jól bevált módszer, vagyis a Play and Stay rendszer volt a 

résztvevők segítségére. A közismert nemzetközi minta keretében puha labdákkal történik az 

oktatás, amely nagyban hozzájárul a teniszjáték alapelemeinek könnyed elsajátításában. A nap 

végére így minden résztvevő sikerélménnyel térhetett haza. 

 
forrás: http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_185834# 

 

 

 

 



 

 

 

Fotózással népszerűsítették a kerekesszékes szépségversenyt 

 
"A kerekesszékes nőknek éppolyan fontos a szépség és a vonzerő, mint az épeknek" - Ez 

a gondolat hívta életre a Miss Spinner szépségkirálynő-választást. A szervezők 

rendhagyó fotózással próbáltak kedvet csinálni a még bizonytalankodó jelentkezőknek. 

 

 
 

Illés Fanni, 2 éve nyerte meg a szépségkirálynő választást. Hivatásos úszó, paralimpikon, a 

versenyen a mozgássérültek esélyeire akarta felhívni a figyelmet. 

 

Fanni elmondta, sportolóként korábban a felkészüléséről, terveiről tudott csak beszélni.  

 

"Nagyon zavart, hogy senki nem kérdezi meg azt, ami sokkal fontosabb dolog szerintem, 

hogy hogy jutok el az uszodába tömegközlekedéssel? Hogy jutok fel egyáltalán a 36 

lépcsőfokon, mert akkor még nem akadálymentes uszodában készültem, és szerintem ezek 

fontosabb dolgok." 

 

videó: https://youtu.be/Ja7vKwzrVfM 

 

"Az, hogy ők kerekes székesek, mi színésznők, semmi különbség nincs, nők vagyunk" – 

mondta a színésznő. 

 

A versenyen a szépség mellett lényeges a személyiség is. A legesélyesebb jelentkezőnek 

ugyanis küldetése van: kiállásával emlékeztetnie kell az elfogadás, az integráció és az 

akadálymentesítés fontosságára.  

 

https://youtu.be/Ja7vKwzrVfM


Hartó Rebeka korábbi szépségkirálynő szerint a lányok példaértékű dolgot vittek véghez, és 

erre csak felnézni lehet, "hiszen mindenkinek vannak álmaik, és ők ezt gond nélkül véghez 

tudják vinni, és meg tudják valósítani". 

A jelentkezési határidő március közepe. A szépségverseny  döntője április elején lesz. 

 
forrás: http://www.atv.hu/belfold/20170220-fotozassal-nepszerusitettek-a-kerekesszekes-szepsegversenyt 

 

„Használd a lépcsőt, mint mindenki más” – mondták a kerekesszékes 

lánynak a reptéren 
 

 
 

 

Annyira megalázottnak érezte magát a kerekesszékes Niamh Herbert a dublini 

reptéren, hogy tehetetlen dühében sírva fakadt. A Trinity Ceollege hallgatója a divathét 

miatt akart a hétvégén Londonba utazni, a Ryanair járatának személyzete azonban 

inkább a reptéren hagyta őt, semmint, hogy segítettek volna neki a felszállni a gépre. 

 

 



 

 

A lánynak először a beszállókapunál szóltak, hogy legalább 15 percet várnia kell az utolsó 

utas beszállása után, akkor a légiutas-kísérők segítenek majd neki a lépcsőn. Később azonban 

csak üzentek neki, hogy nem tudna-e mégis felmászni a lépcsőn, ahogy a többiek. Végül a 

pilóta úgy döntött, hogy egyszerűen otthagyja a lányt Dublinban. 

 

A légitársaság csak akkor ígérte meg Niamhnak, hogy a következő gépre feljuttatják, amikor a 

lány perrel fenyegetőzött. A lány barátai, akik elrepültek az előző géppel, megpróbálták 

megtudni a pilóta nevét a londoni reptéren, miközben Niamhra vártak, a légiutas-kísérők 

azonban nem voltak hajlandók elárulni nekik. 

 

A légitársaság azóta sem kért bocsánatot a lánytól. Niamh az Irish Cetral című lapnak 

elmodta, hogy kapcsolatba lépett a Trinity diákönkormányzatának elnökével, aki megkérte az 

egyetem jogászát, hogy vizsgálja meg, nem sértett-e törvényt a Ryanair. 

 
forrás: http://24.hu/kulfold/2017/02/20/hasznald-a-lepcsot-mint-mindenki-mas-mondtak-a-kerekesszekes-

lanynak-a-repteren/ 

 

 

KRESZ-teszt: hasíthat-e a kerekesszékes a Blahán? 

 
Olvasónktól kaptuk ezt a képet a Blaha Lujza térről. Szabályos, vagy sem? 

 

 
 

Nézzük, mit mond a KRESZ: "A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel 

tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék – ha sík úton önerejéből 10 

km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska – 

nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek 

gyalogosoknak minősülnek."  

http://dex.hu/x.php?id=index_mindekozben_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fmindekozben%2Fposzt%2F2017%2F02%2F19%2Fkerekesszek_blaha%2F


A gyalogosoknak pedig, mint tudjuk "a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az 

útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie". Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az 

úttesten: 

"a kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott 

gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb 

oldalon haladhatnak". 
Ezek szerint, a kerekesszékes szabályosan közlekedett, amennyiben: 

 legalább 10 km/h-val ment, mert akkor járműnek számított, 

 10 km/h-nál lassabban ment, de nem volt járda, leállósáv, kerékpárút, és 

 menetirány szerinti jobb oldalon haladt. 

Ha megvolt a sebesség, akkor nincs kérdés. Ha viszont nem volt meg, akkor egész biztosan 

szabálytalan, ugyanis hiába tartott jobbra (a buszsávot vélhetően szabályszerűen nem 

használta), volt körülötte járda, a képen is látszik, hogy ott sétálgatnak a gyalogosok. 

forrás: http://index.hu/mindekozben/poszt/2017/02/19/kerekesszek_blaha/ 

 

 

 

Kerekes székes vívó vk – Három magyar érem a zárónapon Egerben 
 

Budapest/Eger – Három érmet nyertek a magyarok a kerekesszékes vívók hagyományos 

egri világ kupaversenyének harmadik, egyben befejező napján. 
 

 
Eger, 2017. február 19. Dani Gyöngyi (j) és a francia Cécile Demaude (b) tőrözők a kerekesszékes 

vívó világkupa csapatversenyében Egerben 2017. február 19-én.  

- © MTI Fotó: Komka Péter 

 



 

 

 

A viadal honlapja szerint másodikként végzett vasárnap a Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsa, 

Dani Gyöngyi, Fóris Erika összeállítású tőrcsapat és Veres Amarilla kardban (A kategória), 

továbbá harmadik lett ugyancsak kardban (A) Osváth Richárd. 

 

Szombaton Hajmási Éva arany-, Krajnyák Zsuzsa pedig ezüstérmet szerzett tőrben, míg 

pénteken Osváth Richárd nyerte meg a tőrözők versenyét, és ugyancsak győzött női 

párbajtőrben Veres Amarilla. Ugyanitt harmadik lett Krajnyák Zsuzsa. 

 

A hazai kerekesszékes vívók így három arannyal, három ezüsttel és két bronzzal zárták az egri 

világkupát. 

 
forrás: http://www.haon.hu/kerekesszekes-vivo-vk-harom-magyar-erem-a-zaronapon-egerben/3383003 

 

 

 

 

Emberi sorsok 
 

A hírekből hallhattuk, hogy az 50 százalék alatti rokkantak a jövőben már semmi 

jövedelmet nem kapnak, és TB kártyájuk sem lesz, meg egyéb normális ellátásra sem 

jogosultak, aminek alanyi jogon kellene járnia.  

 

A munka világába nem tudják visszaterelni őket, mert nem veszik fel ezeket az embereket, 

hiszen többségük már a idősebb korosztályhoz tartozik. Eddig is nyomorogtak, az a kevés 

pénz, amit eddig kaptak, most elúszik, és úgy tűnik, ennek a kereszténydemokrata 

kormányzatnak nem számít az emberek sorsa. Emlékszünk, azt mondták, senkit nem hagynak 

az út szélén. Most pontosan ezt teszik, sok ezer beteg emberrel. A katolikus egyház egyetlen 

szót sem emel az elesettek érdekében, pedig most ebben a konkrét esetben is meg kellene 

szólalniuk, de nem teszik, mert a kormánytól kapott pénzből működnek. 
 

Makovics János 

 

 

forrás: http://nepszava.hu/cikk/1121312-emberi-sorsok/ 

 

 

 

 

14 évemet nem ismerik el szolgálati időként 

 
1958-ban születtem csípőficammal. Operáltak többször. Jelenlegi cementes 

csípőprotézisem 15 éves. Jobb lábam rövidülése kb. 5 cm. Ennek okán gerincem is beteg, 

fizikai munkát nem végezhetek. Állapotom 12 éves korom óta végleges. 1994-2010-ig 

folyamatosan rokkantnyugdíjas voltam, 2010-től 2013-ig rehab járadékos, 2013-tól 

2016-ig rehab ellátott, majd 2016-tól rokkant ellátott. Szellemileg nem vagyok 

fogyatékos, iskolába is hamarabb mentem, így 18 évesen már érettségivel a zsebemben 

dolgoztam. Egész életemben egyszer voltam munkanélküli 3 hónapig. Ténylegesen már 

az elmúlt évben meg volt 40 ledolgozott évem. Egészséges társaim nyugdíjba mennek 

mellőlem ennyi idővel, amíg nekem még 6-7 évet kell teljesítenem hozzám képest nehéz 

körülmények között és akkor sem lesz 40 évem, csak elérem a 65 éves korhatárt. A 

jogszabályok és törvények rendelkezései miatt, 40-14, vagyis csak 26 évem van 



"elismerve" ezidáig. 1. kérdés: - Hogyan lehetséges ez? Gondolatom szerint "rövid" 

magyarázata a következő: 1994. szeptemberében már (kényszer) vállalkozó voltam, 

amikor a leszázalékolás megtörtént, és attól a pillanattól a törvény nem adott lehetőséget 

, hogy ezt a tevékenységemet főállásúként folytassam. Tehát szintén kényszerből 2010-ig 

másodállasúként dolgoztam. Ez idő alatt nem kellett, nem is volt rá lehetőség, 

nyugdíjjárulékot fizetni, kivéve az utolsó 1.5 - 2 évet, amikor is újra kellett ilyen fajta 

járadékot is fizetnem. Értelemszerű: így veszett el a 16 évből 14..... ami nem kevés! és 

annak ellenére, hogy én akkor is dolgoztam és teljesítettem a velem szembeni összes 

egyéb elvárást és kötelezettséget. 2. kérdés: -Igazságos ez? Semmivel nem vagyok 

különb, mint aki 14 évig "lopta a napot". Ma "kényszeralkalmazott" vagyok egy nagy 

vállalatnál, ahol csak a megváltozott munkaképességem miatti -őket megillető! -, 

kedvezmények miatt alkalmaznak, és csakis 4 órában, kiszolgáltatott helyzetemnél fogva 

megaláznak és fizikailag és lelkileg is tönkretesznek. Ezen a helyen hárman vagyunk 

"fogyatékosok" (így hívnak bennünket), s nemrégen kiderült mindhárman 

pszichológushoz jártunk vagy járunk. Biztos vagyok benne hogy mi nem jó helyre 

kerültünk és nem minden munkahely ilyen, ez vezetőfüggő is, de olyan nehéz öregként, 

betegként másik helyet keresni, versenyezni.......tudom ezt is , mert természetesen 

próbálkoztam. 
 

 

Sajnálattal olvasom a levelét. Az öregségi nyugdíj alapját a bejelentett fizetés képezi, így ha 

egy dolgozó kényszervállalkozóként minimálbérre van bejelentve (még ha azt oly sok 

láthatatlan juttatás ki is egészíti), is elég nehéz szituációba kerülhet, amikor a nyugdíj 

kiszámítására kerülhet a sor, de ennél is szomorúbb a helyzet, amikor ténylegesen be sincs 

jelentve, hiszen ő arra az időszakra egyáltalán nem válik jogosulttá nyugdíjra. 

 

A nők kedvezményes nyugdíjának 3 alapfeltétele van: 

a) legalább 40 évi (keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel) szerzett jogosultsági idő 

szerzése, amelyből 

 

b) legalább 32 évi szolgálati időt kell keresőtevékenységgel (munkával) szerezni, és 

 

c) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják adott személy 

számára, biztosítással járó jogviszonyban nem állhat. 

 

A jogosultsági időbe beleszámít a a kereső tevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy 

tekintet alá eső jogviszony révén szerzett szolgálati idő, valamint a terhességi-gyermekágyi 

segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő 

ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan 

fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási 

díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően 

szerzett szolgálati idő. 

 

Mivel Ön a megnevezett időszakban rokkantnyugdíjat kapott, melyből nyugdíjjárulékot nem 

vontak, így amennyiben ebben az időszakban a béréből sem vontak járulékot, akkor az Ön 

által felvázolt helyzet igazolódik be. 
 

forrás: https://www.hrportal.hu/hr/14-evemet-nem-ismerik-el-szolgalati-idokent-20170220.html 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29 ezer embert egyszerűen eltüntetett a kormány 
 

 

2015 és 2016 decembere között 114 ezerről 85 ezerre csökkent a segélyezettek száma a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint, 29 ezren tehát "eltűntek" a 

rendszerből. 
 

Mivel ugyanebben az időszakban a közmunkások száma is mérséklődött, ez a 29 ezer ember 

nem a közmunkaprogramba került be, vagyis jelenleg semmilyen állami támogatást nem kap. 

 

Szél Bernadett mai sajtótájékoztatóján azt mondta: a munkaügyi hivatal törli a 

nyilvántartásból az egészségkárosodottakat, akik így elveszítik a jogosultságukat a 22 800 

forintos foglalkoztatást helyettesítő támogatásra. 

 

A folyamatok mögött az húzódik meg, hogy a kormány teljes foglalkoztatást akar, és ilyen 

módon szépíteni tudja a statisztikákat, de "a cél nem szentesíti az eszközt" - tette hozzá. 

 

Abszurdnak nevezte a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megvonását azoktól, akik nem 

munkaképesek. A társelnök-frakcióvezető szerint a kormány máshogy kezdte értelmezni a 

törvényt. A betegséget, a rokkantságot eddig nem önhibának tekintették, újabban azonban már 

felróják az érintetteknek. 

 

Az LMP törvénymódosítást kezdeményez annak érdekében, hogy ne lehessen megvonni a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást azoktól, akiket egészségi állapotuk miatt töröltek a 

munkaügyi nyilvántartásból. Emellett túl szigorúnak tartják az egészségkárosodási támogatás 

jogosultsági feltételeit, ezért azt szeretnék elérni, hogy kevésbé beteg embereknek is 

folyósítsanak juttatást - tette hozzá Szél Bernadett. 

 

A sajtótájékoztatón egy érintett is felszólalt. Faragó István, akit több mint húsz éve 

leszázalékoltak, és akitől tavaly decemberben minden állami támogatást megvontak, úgy 

fogalmazott, halálra ítélték, ki fog hűlni a saját lakásában. 

 
Forrás: http://sztarklikk.hu/kozelet/29-ezer-embert-egyszeruen-eltuntetett-a-kormany/321037/ 
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