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TASZ Fogyatékos ügyi programja keretében — együttműködésben a Csillagház 

Általános Iskolával — kifejlesztettünk egy kártyajátékot fogyatékossággal élő gyerekek 

számára, amelynek célja, hogy a gyerekek tanuljanak alapvető jogaikról, és 

felkészüljenek azokra a lehetséges vészhelyzetekre, amelyekkel felnőttként 

találkozhatnak. Ilyen helyzet lehet például az, ha intézetbe akarják utalni őket, vagy 

meg akarják akadályozni azt, hogy családot alapítsanak, vagy maguk döntsenek életük 

egyes kérdéseiben. A játék célja, hogy felismerjék a jogsérelmet, és tudják, hogy milyen 

lépéseket tehetnek azért, hogy megvédjék magukat. 

 
A kártyajáték első verziója elkészült, és szeretnénk a szülőkkel együtt kipróbálni, majd a 

visszajelzések alapján véglegesíteni. Ehhez várjuk 5 olyan szülő jelentkezését, akik részt 

vennének egy találkozón, ahol bemutatjuk a kártyajátékot nekik, és megmutatjuk, hogyan kell 

használni. Azt kérjük tőlük, hogy vigyék haza a paklit, próbálják ki saját gyermekükkel, majd 

adjanak visszajelzést nekünk tapasztalataikról. Olyan szülők jelentkezését várjuk, akiknek 

gyermeke értelmi fogyatékossággal vagy autizmussal él vagy mozgáskorlátozott, és 15-18 év 



közötti. A találkozó időpontja 2015. szeptember 24.,16:30, helyszín a TASZ irodája (1136 

Budapest, Tátra u. 15/B). Jelentkezni a verdestamas@tasz.hu címen lehet, Verdes Tamásnál. 

Tetszik · Hozzászólás · Megosztás · szeptember 12. 

 
Forrás: TASZ 

 

Nem tudnak kijutni a mozgássérültek a fehérvári vasútállomásról  hétfőre ígérik 

a megoldást 

 
 Mozgássérült olvasónk nem tudott kijutni a fehérvári állomás peronjáról. A NIF ígéri, 

hétfő estére kiépítik a nehezen mozgók számára az átjárót. 

 

„2015ben miért úgy kell megcsinálni egy vasúti átjárót, hogy a tolókocsival rendelkezők 

vagy nehezen járók ne tudjanak felmenni? Bementem délelőtt Székesfehérvárra a 

mopedemmel, vonattal, és csak a peronig jutottam el, nem lehetett kijutni a sínek mellől”  

írja olvasónk, aki szerint az ideiglenes átjárást úgy oldották meg, hogy csak lépcsőn lehet az 

aluljárón keresztül kijutni a peronoktól az állomáson kívülre. Mivel a segítségkéréshez kiírt 

telefonszámon sem lehetett senkit elérni, panaszosunk így a következő vonattal visszament 

oda, ahonnan indult, Agárdra. Vajon meddig lesz ez így? – tette fel a kérdést. 

A leszállás sem egyszerű, de mivel a kerekes székesek számára nincs átjáró, olvasónk 

kénytelen volt dolgavégezetlenül a visszafelé menő vonatra felülni. 

Amit továbbítottunk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek. Megtudtuk, a NIF 

felszólította a kivitelezést végző SDD Konzorciumot a probléma mielőbbi megoldására. 

Hétfőn, szeptember 21én, 19 órára az építés alatt lévő IVI. vágányokon keresztül egy 

faácsolatú átjárót alakítanak ki, amelyen keresztül az akkumulátoros kerekes székkel 

közlekedők részére is elérhetőek lesznek az ideiglenes peronok. 

Az átjáró elkészültéig a 30/8541855 telefonszámon lehet segítséget kérni az eljutásban. Az 

állomáscsarnokban lévő lift, valamint a D peronra vezető lift. 

 
Forrás: feol.hu 

 

 

MAGYAR MÓDSZER SEGÍTI A HALMOZOTTAN 

SÉRÜLT FIATALOK KOMMUNIKÁCIÓJÁT 
 

A súlyosan és halmozottan sérült mozgás- és beszédképtelen fiatalok kommunikációját 

segítő komplex módszertant és eszköztárat állítottak össze a Bliss Alapítvány és az 

ELTE Informatikai Kara által indított speciális program keretében.  

 

A rendszer megalkotója Miksztai-Réthey Brigitta tanársegéd, aki a Vodafone Főállású 

Angyala, egy weboldalra gyűjtötte össze a számítógépek és a legkorszerűbb mobileszközök 

használatának elsajátításához szükséges több mint 100 fejlesztő játékot és egyéb oktatási 

segédanyagokat. 

 

 

Része lesz a hazai gyógypedagógus képzésnek 

 

A projektre felfigyeltek az oktatási szakemberek is, ennek nyomán a "rendszergazda" 

Miksztai-Réthey Brigitta szeptembertől együttműködik az ELTE Bárczi Gusztáv 



Gyógypedagógiai Karával, hogy a hazai gyógypedagógus képzésben még az idén 

elindulhasson az infocom technológia pedagógiai célú felhasználásának módszertani oktatása. 

 

A munka, amelynek aktív részesei voltak a Bliss Alapítvány mozgás- és beszédképtelen 

növendékei is, nagyjából egy éve indult. A weboldalon található komplex eszköztár egyik 

érdekessége az ELTE Informatikai Karával közösen kifejlesztett fejegér, vagy más néven 

Mousense, amelynek révén a számítógép fejmozgással irányítható. A Bitport kérdésére a 

program gazdája elmondta, hogy az ő megoldásuk annyiban különbözik a piacon lévő hasonló 

fejegerektől, hogy ehhez semmiféle hardverre nincs szükség, a számítógépet használója a 

webkamerán keresztül irányítja, ráadásul úgy, hogy az alkalmazás az arcnak nemcsak egy 

részét figyeli, hanem több jellegzetes pontot is megjegyez rajta. Így gyorsabb és pontosabb 

lehet az "egérmozgatás". 

 

A weboldalon az egyéb egérkiváltók és érintőképernyők használatának elsajátítását elősegítő 

anyagok mellett témakörönként csoportosított számítógépes és mobilos fejlesztő játékok és 

alkalmazások is megtalálhatók, amelyeknek egy része saját fejlesztésű. 

 

Külföldről is érdeklődnek már a program iránt. 

 

A projekt különlegessége az úgynevezett Mentor-modellprogram, amelynek keretében hat 

mozgás- és beszédképtelen fiatal felnőttet saját iskoláskorú társaik segítésére képeztek ki. A 

mentorok, akik munkájukért fizetést is kapnak, először a különféle számítógépes programok, 

mint a MovieMaker, Photo Story, Audacity kezelését tanulták meg, majd saját maguk 

készítettek oktatási segédanyagokat a kisebb gyermekek számára. A weboldalon jelenleg 65, a 

mentorprogram keretén belül létrehozott segédanyag található. 

 

A speciális tananyagcsomag, amely iránt már külföldről is érdeklődnek más tartósan beteg, 

vagy speciális nevelési igényű fiatal számára is megnyitja a számítógépes világot, és 

megtanítja a korszerű mobileszközök kezelésére. 

 
Forrás: bitport.hu 

 

 

 

Nem tud tanulni, mert kerekes székes 
 

Nincsen akadálymentesített kollégiumi szoba, ezért évet kellett halasztania a főiskolán 

egy lánynak. Sok mozgáskorlátozott fiatal nem is mer jelentkezni egyetemre, vagy 

főiskolára, mert el kellene költöznie otthonról, és sem albérletet, sem kollégiumi szobát 

nem talál - ezt mondta a mozgáskorlátozottak szövetségének elnöke. Szerinte, ha azt 

akarja a magyar állam, hogy mindenki dolgozzon, a kerekes székeseknek is meg kellene 

teremteni a körülményeket, hogy tanulhassanak. Az új szabályozás szerint 2018-ig 

minden kollégiumban kell akadálymentes szobát kialakítani. 

 

Video: http://rtl.hu/rtlklub/hirek/nem-tud-tanulni-mert-kerekesszekes 

 
Forrás: rtl.hu 

 

 

Fókuszban a megváltozott munkaképességűek 

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/nem-tud-tanulni-mert-kerekesszekes


 

A rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatos záró konferenciát tartottak szerdán, 

Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban, a rendezvényen több mint 

százhúszan vettek részt. Az apropót az szolgáltatta, hogy véget ér egy kiemelt projekt, 

mely a megváltozott munkaképességű embereket segítette. 

 

A megyei kormányhivatal részéről dr. Lukácsi Krisztina igazgató arról szólt beszédében, hogy 

egy közösség erejét, becsületét a munka alapozza meg. 

 

Hozzátette, hogy Békés megyében nem könnyű állást találni, főleg a megváltozott 

munkaképességűeknek. A projekt részeként hiánypótló képzéseket tartottak, személyre 

szabottan fejlesztették a képességeket, bővítették az ismereteket – eredményesen, ugyanis 

sokakat sikerült integrálni a munka világába. 

 

Kifejtette, hogy több száz ügyfelet kutattak fel, mintegy százhatvan ember vett részt a 

képzéseken. Négyszáznál is több munkáltatót és több mint ezer álláshelyet tártak fel. 

Hangsúlyozta, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához szükséges 

bérköltségeket, illetve a munkába járás költségeit is fedezte a projekt által elnyert támogatás. 

 

A foglalkozási rehabilitációról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részéről dr. 

Dorogi Rajmund főosztályvezető adott helyzetképet. Kitért arra, hogy 2011-ben, azaz négy 

éve a rendszer egy átalakuláson ment keresztül, átláthatóbb lett – egy cél érdekében, hogy 

foglalkozási központú legyen a rehabilitáció Magyarországon. 

 

Többek között beszélt arról, hogy miként épül fel, milyen főosztályokból tevődik össze a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, hogy számos projekt ér véget hamarosan – az 

egyik eredményeként újulhatott meg például Békéscsabán a Munkácsy utcai épület, ahol a 

kormányhivatal illetékes főosztálya kapott helyet –, továbbá arról: a folyó európai uniós 

ciklusban, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kapcsán várhatók kiírások. 

 
Forrás: beol.hu 

 

 

 

 

 

A fogyatékkal élő emberek közlekedéséről indított kampányt a BKK 
 

A Budapesti Közlekedési Központ kampányt indít a fogyatékos emberek közlekedéséről, 

tágabb értelemben pedig arról, hogy a közösségi közlekedésben résztvevők figyeljenek 

egymásra. 
 

 

Kampánycél 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szeptember 18-án aláírt egy együttműködési 

megállapodást a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával. Ennek apropóján az 

Európai Mobilitási Hétre időzítve átfogó kampányt indít a fogyatékos emberek 

közlekedéséről, tágabb értelemben arról, hogy a közösségi közlekedésben résztvevők 

figyeljenek egymásra. A kampány célja, hogy a BKK felhívja a figyelmet a fogyatékos 

emberek közlekedésére, azokra a nehézségekre, amelyekkel nap, mint nap találkoznak. 

 



Az akadálymentesítés infrastrukturális követelményeit a BKK teremti meg a járművek, 

megállók akadálymentesítésével, de legalább ilyen fontos a többségi társadalom figyelmét is 

erre a kérdésre irányítani. Hosszú távon azt szeretnénk elérni, hogy a társadalom tagjai 

türelmesebbek legyenek minden speciális igényű és ezen belül a fogyatékossággal élő 

emberek iránt is. Ne érjen senkit hátrányos megjegyzés azért, mert például kerekesszékkel 

közlekedik, és várni kell rá, amíg beszáll a közösségi közlekedés járműveibe. A kampány 

terjesztését a BKK munkatársai tervezték, médiaügynökséget nem vontunk be a 

kommunikációba. 

 

Kreatív koncepció 

Az átfogó kampánynak két ága és több eleme van. A kampányt a „Közösen egymásért a 

közösségi közlekedésben” mottó fogja össze. Az egyik ága kifejezetten a fogyatékos emberek 

közlekedésével foglalkozik. Ezen belül szórólapozunk az Európai Mobilitási Héten, filmet 

készítettünk a vakok közlekedéséről illetve egy siket ember jelelve hívja fel a figyelmet a 

közösségi közlekedésre. 

 

A kampány leglátványosabb elemeként plakátkampányt indítottunk. A plakátokon autista és 

értelmi fogyatékos emberek mondják el egy-egy gondolatukat a közösségi közlekedéssel 

kapcsolatban. A plakátokat szeptember közepétől a Nagykörút villamosmegállóiban lehet 

megtekinteni, illetve 380 alacsonypadlós buszon. Ezen kívül szeptember 18. és 20. között 

napközben a Deák Ferenc térre kiállított új trolibuszon szerveztünk kiállítást, ahol napközben 

a fogyatékos szervezetek képviselőivel lehetett beszélgetni, illetve a kiállítást megtekintők 

egy szókereső játékban vehettek részt. 

 

A másik ág egy általánosabb, a közösségi közlekedésre és az egymásra figyelésre fókuszáló 

film és hozzátartozó teaserkampány. A filmben egy maci útját kísérjük végig, ahogyan a 

budapestiek segítenek neki célba jutni. A maci az egymásra figyelést szimbolizálja. A filmet 

az Autómentes Hétvégén mutattuk be szeptember 19-én, és azt követően a BKK Facebook-

oldalán terjesztjük. A filmet 5 nap alatt már 50 ezren látták a BKK Facebook-oldalán 

köszönhetően a közel 500 megosztásnak. 

 

A reklámok 

Maci hazatalál 
 

Video: https://youtu.be/UKhWjM-RsvA 
 

 

Video: https://youtu.be/Jcx5cKKlOug 
 

 

Video: https://youtu.be/ADJe7_XZ3NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UKhWjM-RsvA
https://youtu.be/Jcx5cKKlOug
https://youtu.be/ADJe7_XZ3NE


 
 

Forrás: kreativ.hu 

 

 

 

 

„Próbáljuk megoldani mások problémáit” 
 

 

A fogyatékkal élők társadalmi integrációjával foglalkozik Szabó Zoltán József és Szabó 

Alexa, az Értéksziget webáruház alapítói. Tudják, miről beszélnek, maguk is érintettek. 

Vállalkozásuk nemcsak a családnak nyújt megélhetést, másoknak is segít. 
 

 

A pár mindkét tagja egyházi és civil szférában dolgozott, mígnem 2009-ben, a Fogyatékos 

Emberek Világnapján úgy döntöttek, vállalkozásba kezdenek, és más szinten kamatoztatják a 

tudásukat. 

 

– Esélyegyenlőségi és audiovizuális kommunikációs akadálymentesítési tanácsadással 

foglalkozó cégként alapítottuk meg a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet Közhasznú 

Nonprofit Kft.-t (FKI). Arra gondoltunk, hogy a szakmai tapasztalat mellett érintettként 



(Zoltán látássérült, Alexa mozgássérült – T. G.) praktikus megközelítéssel is tudnánk segíteni. 

Azonban kapcsolatok híján, főként a gazdasági válság közepén, ez a terv nem vált be. Végleg 

nem mondtunk le a tanácsadásról, de úgy döntöttünk, segítő szándékunkat megtartva más, 

piacképesebb területre evezünk – magyarázza Szabó Zoltán József. 
 

 

 
 

Szabó Zoltán József és Szabó Alexa, az Értéksziget webáruház alapítói 

Kép: PP/Hatlaczki Balázs 

 

 

Magasra lőnek 

 

Online értékesítésben gondolkodtak, főként, hogy az FKI weboldala már készen volt, ezt 

kellett kiegészíteni a megfelelő modullal. 2011-ben indították el az Értéksziget webáruházat. 

A névválasztással azt kívánják hangsúlyozni, hogy a bolt sziget akar lenni a hasonló 

termékeket kínáló áruházak tengerében, értékszemléletével kíván kitűnni azok közül. 

 

Először kifejezetten az akadálymentesítéshez kapcsolódó termékeket, piktogramokat és 

vezetősávokat árultak, később a vásárlói igényeknek megfelelően bővült a termékkör. Ma már 

700-féle segítő terméket tartanak a gyógyászati segédeszközöktől az olyan, az életvitelt segítő 

eszközökig, mint a nagyító vagy a befőttesüveg-nyitó. Alapvetően a fogyatékos emberek a 

célcsoportjuk, de ami nekik jó, az jó az időseknek is, illetve olyanoknak, akiknek átmenetileg, 

például egy betegség miatt, van szükségük hasonló termékekre. 

 

Az, hogy érintettek a működtetők, a vásárlónak is előny: a tulajdonosok ismerik a termékeket, 

és praktikus tanácsokkal tudnak segíteni. 

– Alapszintű termékek esetében versenyhátrányban vagyunk, mivel webáruházként nem 

tudunk receptet beváltani. Nem árusíthatunk OEP-támogatott termékeket, ezért úgy 

döntöttünk, hogy szélesebb skálát és magasabb minőséget kínálunk. Létezik esztétikus kivitel 

botból, gyógyszeradagolóból és sok minden másból, ráadásul, mivel ezek alapvetően nem 



drága termékek, a minőségi – akár négyszeres árért kínált – sem megfizethetetlen. 

Mindemellett látjuk, hogy a vásárlóink jelentős része az ország jobb helyzetben lévő 

nagyvárosaiból kerül ki. Itt engedhetik meg az emberek maguknak, hogy ilyesmire a 

minimálisan szükségesnél többet költsenek. 

 

Folyamatos fejlesztés 

 

A házaspár folyamatosan tanulja a netes értékesítés csínját-bínját, szakanyagokat olvas, 

konferenciákra jár. Jelen vannak az ár-összehasonlító oldalakon, illetve nagy figyelmet 

fordítanak a SEO-ra. A megszerzett tudás alapján döntöttek úgy, hogy ideje továbbfejleszteni 

az első, nagy részben Zoltán által felépített weboldalt. A megújult rendszer júliusban indul, és 

ahogy Zoltán fogalmaz, olyan, mintha egy Suzukit cserélnének BMW-re. 

 

– Azt reméljük, hogy az új webáruház ugrásszerű növekedést hoz a vásárlások számában. 

Ennek ellenére hosszú távon szeretnénk fizikai boltot is nyitni, mert a tapasztalataink szerint a 

potenciális vásárlók húsz százalékát veszítjük el amiatt, hogy nincs hova bejönni, körülnézni. 

A fizikai bolt teremtene lehetőséget az OEP-támogatott termékek értékesítésére is, ami 

további forgalomnövekedést jelentene a mostani, hetente nagyjából ötven vásárláshoz képest. 

 

Kicsiben is hittel 

 

A tulajdonosok tisztán látják a cég misszióját, és bár egyelőre mikrovállalkozásról van szó, 

hangsúlyt fektetnek a társadalmi felelősségvállalásra is. Valamennyi tevékenységükkel a 

fogyatékos emberek társadalmi befogadásáért igyekeznek tenni, ehhez kapcsolódik a CSR is: 

minden vásárlás két százalékát egy külön számlán gyűjtik. Az éves szinten több százezer 

forintot – ez a cég méreteihez képest óriási összeg – segítő közhasznú szervezeteknek ajánlják 

fel. Kifejezetten társadalmi befogadási, a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedését 

segítő programokat támogatnak. 

 
– Egyrészt az ember keresztyén mivoltához hozzátartozik, hogy ha tud, akkor segítsen. 

Másrészt a múltban sok segítséget kaptunk mi is – a főiskola elvégzéséhez például óriási 

segítség volt a támogatásként kapott diktafon –, s ezt szeretnénk viszonozni – mondja Alexa. 

 

– Nem csak tízmilliós bevételekből lehet jó célokra szánni. Sokan megtehetnék azt, amit mi 

teszünk, csak meg kell határozni, hogy mennyit tudunk erre költeni, és ezt a rendszer részévé 

tenni – teszi hozzá Zoltán. Még akkor is, ha az etika olykor sokba kerül. 

 

– Mi visszacseréljük a termékeket a törvényben megadott határidő lejárta után is. Az már az 

én gondom, hogy mit csinálok azokkal, amit nem tudok eladni. De emberileg hozzánk 

tartozik, hogy próbáljuk megoldani mások problémáit. 

 

Most a cég zöldítésén dolgoznak, szeretnének túllépni az újrapapír-felhasználás szintjén, és 

zöld webáruházzá válni több fenntartható termékkel. Ennek kapcsán ismeretterjesztéssel is 

foglalkoznának. De nem mindig egyértelmű, hogy mi a leginkább fenntartható döntés a cég 

működése kapcsán. A kiadványaikat például a pár utcányira lévő nyomdában nyomják, 

kérdés, hogy jobb lenne-e a messzebb lévő zöld szolgáltató. 

 

– Sokan mondták, hogy hülyék vagyunk, hogy ennyit költünk a fenntarthatóságra, de mi úgy 

gondoljuk, hogy az Értéksziget ettől is lesz érték. Nemcsak termékeket adunk el, többről van 

szó. Aki itt vásárol, másnak is segít. 



 

Bizonyítani önerőből 

 

Fogyatékkal élő cégtulajdonosként nem kell szochó-t fizetniük, ez az egyetlen könnyítés a cég 

fenntartásával kapcsolatban. 2010 előtt sokkal több volt a fogyatékos emberek támogatása, 

most ez az egyetlen lehetőség. További lehetőség lenne a kft. állami akkreditációja, amely 

révén saját foglalkoztatásukhoz kaphatnának támogatást, ezt azonban nem akarják, mert 

büszkék arra, hogy teljes mértékben a saját lábukon állnak. 

 

A sikert bizonyítja a több elnyert díj is – köztük a Fogyasztóbarát Vállalkozás, a 

fenntarthatóság iránti elkötelezést értékelő Delfin-díj –, de mint mondják, a pályázatokból 

akkor is sokat tanulnak, ha esetleg épp nem nyernek. Minden esetben részletes visszajelzést 

kérnek a bírálóktól, hogy annak alapján fejlődhessenek tovább. A pályázás abban is segít, 

hogy mindig újragondolják azt, amit és ahogy a cégben csinálnak. 

 
Forrás: piacesprofit 

 

 

 

A fogyatékkal élő hallgatók jogainak érvényesülését vizsgálja a jogbiztos 

 
Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa átfogó vizsgálatot kezdeményez a 

felsőoktatásban a fogyatékossággal élő hallgatók jogainak érvényesüléséről. A vizsgálat 

oka, hogy hónapokon keresztül nem jutott megfelelő kollégiumhoz egy mozgássérült 

hallgató. 

 
Aáry-Tamás Lajos csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében jelezte, hogy e cél 

megvalósítása érdekében együttműködik az érintettek érdekvédelmi szervezeteivel, szakmai 

és tudományos műhelyekkel. Az oktatási jogok biztosa emellett konkrét vizsgálatot indított 

abban az ügyben, amelyben egy mozgássérült hallgató hónapokon keresztül sikertelenül 

keresett akadálymentes kollégiumi szállást tanulmányai idejére. 

 

Az esetet a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) kedden 

jelezte, a hallgatót ideiglenesen a szövetség székházában szállásolták el. A szervezet 

közleményében az esetet ismertetve több akadálymentes kollégiumi férőhely létrehozását 

szorgalmazta, azt írták, sürgősen ki kell alakítani súlyosan fogyatékos diákoknak megfelelő 

kollégiumokat Budapesten és a vidéki egyetemi városokban. 

 
Video: https://youtu.be/mSkDxxh9ov8 

                   
Forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

Fogyatékkal élők tájékozódtak a Normafa rehabilitációjáról  

 

https://youtu.be/mSkDxxh9ov8


A fogyatékossággal élők javaslatait is figyelembe veszi a XII. kerületi önkormányzat a 

Normafa rehabilitációja során. 

 

Szabó László, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége és a Magyar 

Paralimpiai Bizottság elnöke tudatta: Pokorni Zoltán polgármester felkérésére 25 

fogyatékosokkal foglalkozó civil szervezetet, szakembereket, intézmények képviselőit hívták 

meg a Normafához, hogy tájékozódjanak a fejlesztésről, és egyeztessenek arról, hogy az 

hogyan lesz a fogyatékkal élők számára is használható, élvezhető. 

Utalva arra, hogy Magyarországon minden tízedik ember valamilyen fogyatékossággal él, 

kifejtette, hogy az önkormányzat amellett foglalt állást, hogy nem zárhat ki ennyi embert 

abból, hogy a Normafa szépségeit, lehetőségeit élvezze. 

A látássérültek az ösvényeken való tájékozódás segítését szorgalmazták, a fogyatékos 

gyermekekkel foglalkozók pedig integrált játszótereket javasoltak azon tapasztalatokra 

hivatkozva, hogy a gyerekek kiválóan tudnak együtt játszani, fogyatékosságtól függetlenül. 

Elhangzott egy olyan felvetés is - folytatta Szabó László -, hogy a libegőt kerekes székesek is 

használhassák. 

A közösségi tervezéssel megújuló Normafa fejlesztéséhez további javaslatokat is vár a 

hegyvidéki önkormányzat és azokról rendszeresen egyeztet a fogyatékossággal élők 

szervezeteivel, képviselőivel. 

 
Forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

Magyar Kosárlabdázás Napja negyedszer 

 
Negyedszer rendezik meg a Magyar kosárlabdázás napját, amelynek szombaton a fővárosi 

Városligeti Műjégpálya ad otthont. 

  

Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöke a keddi 

sajtótájékoztatón elmondta, hogy a reggel 9 órától kezdődő program alapvető célja a sportág 

népszerűsítése és tömegesítése. A sportvezető hozzátette: a Magyar kosárlabdázás napja igazi 

családi rendezvény, amelyen a B33 (három a három elleni játék, félpályán zajlik, a 33 pontot 

előbb elérő csapat a győztes) és a streetballcsapatok mellett a fogyatékkal élők kerekes székes 

együttesei is bemutatkoznak. Az elnök azt mondta, az érdeklődőkkel együtt több ezer embert 

várnak a Városligetbe, ahol a műjégpálya betonján harminc pályát állítanak majd fel. 

 

Az esemény egyik kiemelt programja a streetball Főgáz Budapest Open, amelynek küzdelmei 

- a szervezők várakozása szerint - minőségi szórakozást kínálnak a kilátogatóknak.  

 

Ezen a napon rendezik meg a 23. OTP Junior Adidas Streetball Challenge sorozat fináléját is. 

 

Bodnár Péter főtitkár arról beszélt, hogy a magyar kosárlabda jelenleg legsikeresebb ága, a 

B33 is nagy hangsúlyt kap a rendezvényen, mégpedig az MKOSZ 3x3 Kupa révén. Ennek 

magas színvonalát az garantálja, hogy újdonságként idén az NB I A csoportos csapatainak 

játékosai is beneveztek rá.  

 

Az elnök és a főtitkár is kitért arra, hogy a Magyar Kosárlabdázás Napján a sportág közel- és 

régmúltjának sikereiről sem feledkeznek meg, ezért a rendezvényen többek között köszöntik a 

hatvan éve, 1955-ben Európa-bajnokságot nyert férfiválogatottat, akárcsak az idén B33-ban 



vb-bronzérmes U16-os és Eb-aranyérmes U18-as női csapat tagjait is, valamint az idei 

Speciális Világjátékokon sikeresen szereplő magyar értelmi fogyatékos kosárlabdázókat. 

 

A kosárlabda ünnepének idei meglepetése a Fővárosi Nagycirkuszban vendégszereplő tíztagú 

ukrán akrobatikus kosárlabdacsapat, a Flying Ball fellépése lesz. A társulat produkciója 

különleges módon ötvözi a sport és a cirkuszművészet elemeit, és ebből ízelítőt ad a 

műjégpályán is.  

 

Tímár András, a streetball-szervezőbizottság társelnöke elmondta, hogy a rendezvényen 

háromszáz csapat részvételére számítanak. 

 
Forrás: inforadio.hu 

 

 

 

Sokan bukhatják a családi pótlékot: fontos változás jön 

 
Január 1-től óriási szigorítás várható a családi pótlékkal kapcsolatban. 2016-tól ugyanis 

megvonhatják a támogatást, ha a gyerek nem jár óvodába. Már most ősztől kötelező az 

óvoda, de csak januártól "büntetik" a hiányzást. Tíz-húsz ezer forint a tét családonként. 

 
Az új szabályozás értelmében idén ősztől kötelező a három évesnél idősebb gyermekeknek 

óvodába járnia. Az viszont csak januártól lép életbe, hogy az óvodai hiányzásoknak komoly 

következménye is legyen. Egészen pontosan családi pótlék megvonás. Ez eddig csak az 

iskolás gyermekek hiányzása (náluk 50 igazolatlan óra után elvész a pénz) esetén volt így. 

Ha a gyermek öt napnál többet hiányzik, a jegyző felkeresi a szülőt, és szóban figyelmezteti. 

Ha az igazolatlan hiányzások száma ezek után felkúszik húszra az adott tanévben, akkor 

januártól megvonható a családi pótlék. 

Eleinte nem volt tiszta, mennyit kell egy gyereknek az óvodában tartózkodnia egy nap, hogy 

az ne hiányzásnak számítson. Hiszen olyan családoknál, ahol kisebb testvér is van, az anya fél 

nap után sok esetben hazaviszi az óvodás korú gyermeket, hogy együtt lehessenek. A 

köznevelési törvény tisztázza a részleteket: napi négy órát kell az óvodában tölteni ahhoz, 

hogy ne hiányzásnak számítson, és ne szegjen szabályt a gyermek.  

 

Egyik olvasónk szerint igen szigorúan ellenőrzik is, mikor, miért hiányzik a gyerek. Például 

míg korábban simán el lehetett vinni a gyereket egy orvosi vizsgálatra anélkül, hogy erről 

külön igazolást kellett volna vinni, most minden hiányzást indokolni, igazolni kell, és külön 

kikérő papíron jelezni, ha bármilyen okból elvinné a szülő a gyereket. Így már az sem 

lehetséges, hogy a kicsit betegeskedő gyerek, gyógyulásig 1-2 napot otthon töltsön a 

nagymamával, azonnal orvoshoz kell vele szaladni, hogy igazolni tudják a szülők a hiányzást.  

 

Egy szülő kérhet felmentést a gyerek számára a védőnő és az óvodavezető javaslatára, ebben 

az esetben egyáltalán nem kell óvodába járnia a gyereknek. Így nem vonják meg a családi 

pótlékot, viszont szükség van a jegyző jóváhagyására. 

 

Mennyit veszíthet a család? 

A családi pótlék ma már a nevelési ellátásból és az iskoláztatási támogatásból áll. Előbbi a 

tanköteles kor előtt, az utóbbi pedig az után jár. Egy gyerek után a család 12 200 forintot kap, 

ha pedig egyedülálló szülő nevel egy gyermeket, akkor 13 700 forintra nő az összeg. Két 



gyermeket nevelő családnak 13 300 forint jár gyerekenként, míg ha csak egy szülő jut erre a 

két gyerekre, akkor 14 800 forintot kapnak. Három vagy több gyerek esetében 16 000 forint 

jut gyerekenként, és 17 000 forint, ha egyedülálló a szülő. Tartósan beteg, vagy súlyosan 

fogyatékos gyermek után 23 300 forintot kap a család, egy szülő esetén ez az összeg pedig 25 

900 forintra nő. 

 
forrás: penzcentrum.hu 

 

 

 

 

Üdvözlet Padkaországból! – Budapest egy kerekes székes ember szemével 
 

A lépcső lehetetlen küldetés, a macskakő kész tortúra, az útfelbontásokkal terhelt 

Budapest pedig megoldhatatlan feladatok elé állít egy kerekes székest. Egy új telefonos 

alkalmazás arra hivatott, hogy a fölösleges köröktől megkímélje a 

mozgáskorlátozottakat. Túrára indultunk, hogy teszteljük. 

 

 
 

Vincze Zoltán egy balesetben eltörte a gerincét, azóta él kerekesszékben. Az ő segítségével teszteljük az új 

appot. 

 

 

 

Könnyebb lett az életed, amióta ezt használod?  

Persze, ne viccelj, még azt is megmutatja, hogy hol van a városban akadálymentes WC. Ez 

például nagyon fontos nekünk, én nem tudok beszaladni pisilni, bármilyen nyilvános helyre, 

ahogyan te. 

 

Vagy megnézhetem előre, hogy hol találkozom a barátaimmal, akadálymentes-e a hely, illetve 

oda tudok-e jutni. Látom, hogy hol van a közelben parkoló, ez is fontos. 

 
 



 
 

Beszélgetés közben elindulunk Zoli óbudai lakásából a Belvárosba. Alacsonypadlós buszra 

szállunk, ahol még a mozgáskorlátozottaknak felszerelt jelzőgomb is működik, és irány a 

belváros. 
 

 

 
 

 

A Bazilika környékére megyünk, az alkalmazás azt mutatja, hogy itt elkél egy kis segítség, 

mert sok a macskakő, ami nagyon nem jó egy kerekes székesnek. Ez a szakasz sárga, ami azt 

jelenti, hogy segítséggel járható, a zöld a tuti, a piros pedig a járhatatlant mutatja. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Közben elmegyünk egy WC mellett, tényleg ott van, ahol a készülék jelzik, viszont 

belefutunk egy postába, lépcsős feljárattal. 

 
Itt én nem tudok feladni egy csekket, nem tudok elintézni semmit és nagyon sok ilyen hely 

van. Felcipelhetne valaki, de ahhoz két felnőtt kellene.  



Ilyenkor dühös vagy?  

Persze. Szerencsére ma már ez kiszámíthatóbb, meg tudom nézni a telefonomon előre. 

 
Külföldre hogy utazol?  

Az az igazi pionyírtúra! Azt lehetetlen kiszámítani itthonról, hogy mi fogad ott. Volt már 

olyan szállodai szoba, ahová nem tudtam bemenni, és volt olyan, aminek a fürdőszobáját nem 

tudtam használni. Kaland, mondom, hogy csupa kaland minden percem! Mondjuk, nekem egy 

teregetés is kihívás, mert nem tudok magasra nyújtózkodni. 

 

 
Körülnézünk, de esélyünk sincs arra, hogy igyunk egy kávét, vagy lépcső van, vagy padka. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
A járdán egy pici fekvőrendőrhöz hasonló valamit átlépek, Zoli kicsit küzd vele, de átjut. 

 
Nem minden kerekes székes képes ezeken átmenni, például a nyaki gerincsérültek biztosan 

nem, mert ők a kezüket sem tudják úgy használni, mint én. Akartok durvábbat is látni ennél? 

 

 
Persze, akarunk. És elindulunk Padkaországba. Zoli így hívja az Astoria és a Blaha közötti 

szakaszt a Rákóczi úton. Meg az Andrássy utat. 

 

 

 

 

 



 
 
Lassan a Blahára érünk, a metróba lejutni esélytelen. 

 

 

 
 

Irány a 4-es, 6-os villamos, az sima liba – ahogyan Zoli fogalmaz. 

 

 

 

 



 

 
 
A megállóban beáll a jelbe, beszállunk és megszólal a hangosbemondó: Figyelem, 

mozgáskorlátozott használja a járművet! 

 

 
Képzeld, olyan is van, hogy bemegyek egy akadálymentes étterembe, de a mosdó előtt van 

két lépcső, szóval oda már nem jutok be. 

 
Vagy valaki vadul segíteni akar, ezért a Körúton például áttoltak az egyik oldalról a másikra. 

Pedig én azért álltam meg, mert ott vártam valakit, és közben telefonáltam. 

 
Egyébként az emberek tök jó fejek, segítőkészek, nekem mindig mázlim van. Azzal viszont 

nem tudok mit kezdeni, ha nem tudok eljutni valahová… 

 
Például az útfelbontások a városban lehetetlenné teszik a közlekedést, és nemcsak autóval. A 

Széll Kálmán tér például „elesett”, ott nem nagyon jutna át most senki kerekesszékben. 

 
Az app működik, Zoli azt mondja, hogy a kerekesszék feltalálása után ez a legjobb 

segédeszköz. 

 
Persze, nagyon friss, de folyamatosan fejlődik, és a cél az, hogy valóban navigáció legyen, 

beszélő útvonaltervezős, és rajta legyen az egész ország, sőt az egész világ. Most fordítják le 

több nyelvre, hogy ne csak magyarul legyen olvasható. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Alakulnak a piktogramok is, a cél az, hogy egy jól használható, mindent feltérképező rendszer 

legyen. És bármilyen furán hangzik is, elsőként a világon, szóval világszabadalom! 

 
Forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

Kerekes székesvívó-vb: 3. lett a magyar női párbajtőrcsapat 
 

Bronzérmes lett a Dani Gyöngyi, Fóris Erika, Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla 

összeállítású válogatott a női párbajtőrözők csapatversenyében az egri kerekes székes 

vívók világbajnokságának szerdai, záró napján. 

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság tájékoztatása szerint az együttes a negyeddöntőben 

Franciaország ellen nyert 44:41-re, az elődöntőben aztán 45:17-re kikapott Oroszországtól. A 

harmadik helyért Lengyelország volt az ellenfél, Krajnyákék magabiztosan győztek 45:32-re. 

A magyar kerekes székes vívók három ezüst- és két bronzéremmel zárták az egri 

világbajnokságot. 

 

„Le a kalappal a mieink előtt, ezt az eredménysort elfogadnám a riói paralimpián is – értékelt 

Szekeres Pál szövetségi kapitány. – Sajnálom, hogy Osváth Ricsi tőrben nem szerzett érmet, 

viszont nagyon örülök a kardban szerzett hatodik helyének, így ebben a fegyvernemben is 

reális esélye maradt a paralimpiai részvételre.” 

 

A kapitány hozzátette, hogy öt vívó – Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, 

Veres Amarilla és Osváth Richárd – gyakorlatilag kijutott az ötkarikás játékokra a 

világranglistán elfoglalt helyezése alapján. Jelezte, hogy Mató Gyulának és Tarjányi 



Istvánnak nagyon nehéz dolga lesz, ők minden lehetőséget és segítséget megkapnak a kvóta 

megszerzéséhez, de bravúrra lesz szükségük. 

 
Forrás: nemzetisport.hu 

 

 

 

 

Fogyatékos gyermekekért futnak 
 

Puskás Peti, Horváth Éva, Szilágyi Áron és Kulcsár Edina már lázasan készül a 30. 

SPAR Budapest Maratonra 

 

 

Puskás Peti, Horváth Éva, Szilágyi Áron és Kulcsár Edina már lázasan készül a 30. SPAR 

Budapest Maratonra, ahol fejenként 10 km-t lefutva jelentős összeggel támogatják a Csemete 

Alapítvány munkáját. A Holmes Place Egészségcentrum jótékony kezdeményezéséhez a 

táplálék-kiegészítőket forgalmazó BioTechUSA is csatlakozott. 

 

A Csemete Alapítványt 2009-ben hozták létre azzal a céllal, hogy a szociális otthonokban élő 

fogyatékos kisgyermekek és fiatal felnőttek életminőségén javítsanak. A független 

jótékonysági szervezet évek óta az adománygyűjtés kreatív formáját alkalmazza, a jótékony 

célú maraton futást. 

 

„Szeretnénk ezt a módszert ismert fogalommá tenni Magyarországon, hisz’ a jótékony futás 

test-és lélekmelengető tevékenység egyaránt. 

 

A lényeg, hogy mielőtt valaki elindul egy futóversenyen, kiválaszt egy nemes célt és erre 

megpróbál támogatókat találni. Az adományt a lefutott kilométerek után adják. 

Természetesen nemcsak az összegyűjtött pénz jelenti a változást, hanem az a kollektív 

szívdobbanás, mely arra buzdít egy csapatot, hogy sporttal segítsen társain. Nagyon örülünk, 

hogy a SPAR Budapest Maratont ismert emberek, neves sportolók is teljesítik idén október 

11-én, ezzel is támogatva a halmozottan sérült gyermekeket – foglalta össze a jótékonysági 

futás céljait Snow Andrea, a Csemete Alapítvány alapítója, elnöke. 

 

Szilágyi Áron, Horváth Éva, Kulcsár Edina és Puskás Peti szívügye a futás és emellett a 

hátrányos helyzetű társaik segítése is. Ha ezt a két szenvedélyüket összeköthetik, akkor 

boldogok csak igazán. Nemkülönben Kozák Danuta kétszeres olimpiai, többszörös világ-és 

Európa-bajnok kajakozónk, Csőre Gábor és Pindroch Csaba színművészek, Vajda Attila 

olimpiai, többszörös világ-és Európa-bajnok kenusunk, Balzsai Károly profi bokszolónk, 

valamint a Magyar Speciális Olimpia Szövetség olimpikon sportolói, Suha Levente és Velkei 

István, akik szintén szívesen álltak a nemes kezdeményezés mellé. 

 

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy tagja lehetek a Team Heart-nak és ezzel 

támogathatom ezt a rendkívül nemes célt. A Csemete Alapítvány munkáját régóta 

figyelemmel kísérem, úgy gondolom, hogy kiváló kezdeményezéseikkel sok fogyatékkal élő 

fiatal és felnőtt arcára varázsolnak mosolyt. Évek óta a Holmes Place-ben edzem Kiss Áron 

szárnyai alatt, aki tudom, hogy most is ki fogja hozni belőlem a maximumot. 4-5 kilométerig 

biztos, hogy remekül megy majd a futás, de utána elő kell majd vennem a rejtett tartalékokat” 



– mosolyog olimpiai bajnok kardvívónk, Szilágyi Áron, aki már gőzerővel készül az októberi 

nagy megmérettetésre. 

 

  

 

Horváth Éva és Kulcsár Edina is imád sportolni, erről árulkodik tökéletes alakjuk is. Ha pedig 

a futás mellé jótékony cél is társul, akkor rájuk mindenképp lehet számítani. 

 

„Nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a fantasztikus kezdeményezésnek, biztos, hogy a 

táv teljesítése alatt a gyermekek fognak a szemeim előtt lebegni, akikért érdemes 

végigcsinálnom. Rendszeresen edzem, sokat futok, így úgy gondolom, kevés is lesz nekem ez 

a 10 kilométer. Ki helyett teljesíthetem még?” – nevet Éva. 

 

„Szépségkirálynőként mindig remek formában kell lennem, így alapvetően edzett vagyok és 

igyekszem a táplálkozásra is maximálisan odafigyelni. Köszönöm a Csemete Alapítványnak 

és az összes támogatónak, hogy rám is számítanak, és egy ilyen testet és lelket melengető 

nemes ügy mellé állhatok” – teszi hozzá Kulcsár Edina. 

 

Puskás Peti szívügye a sport, ha teheti, gyakran eljár edzeni, ám a nyár alatt, a próbák és 

koncertek között kevésbé tudott hódolni ennek a szenvedélyének. Most azonban újra kondiba 

hozza magát és közben a gyermekeknek is segít. 

 

„Nyáron kicsit elkényelmesedtem, így mindenképp nagyon jót fog tenni, ha ismét elkezdek 

edzeni. Az meg csak hab a tortán, hogy ezzel a fogyatékkal élő társaimat is támogatom. 

Mindig szívesen veszek részt hasonló jótékony akciókban, nagyon tetszik a Holmes Place 

kreatív ötlete. Minden energiámmal azon leszek, hogy teljes erőbedobással teljesítsem a távot 

és ezzel közvetett úton mosolyt csaljak a fiatalok arcára” – mondja lelkesen Puskás Peti 

énekes. 

 

  

 

A szívet melengető kezdeményezés ötletgazdája a Holmes Place Egészségcentrum, mely a 

közeljövőben több jótékonysági akciót szeretne összekapcsolni a sporttal, az egészséges 

életmód kiemelt szerepével. 

 

„Szeretnénk még több jótékony kezdeményezéssel felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a 

támogató akciók és a sport szeretete szorosan összekapcsolódhat. Ezért álltunk most a 

Csemete Alapítvány nagyszerű kezdeményezése mellé, miszerint futással is lehet segíteni a 

hátrányos helyzetű társainknak. A SPAR Budapest Maraton kitűnő terep, hogy együtt, 

hírességekkel karöltve valósítsunk meg egy nemes célt. Természetesen teljes szakmai hátteret 

és profi edzői segítséget biztosítunk a sztároknak, hogy maximálisan felkészüljenek a táv 

teljesítésére. Valamint akik nálunk, a Holmes Place-ben regisztrálnak a futóversenyre, 

nevezési díjuk 20%-ával máris a Csemete Alapítvány munkáját támogatják és hozzájárulnak 

az év végi célunkhoz. Ugyanis 2015 végére 5 millió Ft-ot szeretnénk összegyűjteni az 

alapítványnak, melyből egy kisbuszt vásárolnak majd” – beszélt a kezdeményezésről Noam 

Yitzhak, a Holmes Place ügyvezetője. 

 

A Holmes Place mellett a BioTechUSA a nemes küldetés másik fő támogatója. A táplálék-

kiegészítőket forgalmazó cég az állóképességi sportolók számára kifejlesztett Endurance 

termékcsaládjával segíti a versenyzők felkészülését. 



 
 

 

 

„A BioTechUSA rendkívül büszke arra, hogy egy olyan kezdeményezés egyik fő támogatója 

lehet, ahol a sport segítségével tehetünk másokért. Cégünk küldetése a sport és az egészséges 

életmód népszerűsítése és támogatása. Szeretnénk felhívni a figyelmet a jótékony célú 

maratoni futásra. A futás egyfelől a sportolás egyik legegészségesebb és legegyszerűbb 

formája, másfelől pedig nagyszerű adománygyűjtő modell, ami azonban Magyarországon 

még kevéssé ismert. Közreműködésünkkel azt a szabadságot szeretnénk megadni a Csemete 

Alapítvány gyermekeinek, amit a sport is ad. Hiszen a szabadság és a sport mindenkit 

megillet, épet és fogyatékkal élőt egyaránt” - mondta el Bíró Ferenc marketingigazgató. 

 

A hírességek már most kitűnő formában vannak, és alig várják, hogy október 11-én 

boldogsággal a szívükben átszakítsák a célszalagot, hisz’ ezzel a futással nem csak a testük, 

de a lelkük is felüdül. 

 
Forrás: mozgasvilag.hu 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

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

 

-HÍREK- 

 

Magyar skizofrénia-gyógyszer kapott engedélyt Amerikában 
 

A Richter Gedeon és partnere, az Allergan csütörtökön megkapta az amerikai 

gyógyszerügyi hivatal (FDA) engedélyét a Cariprazine hatóanyagú kapszulák 

forgalmazására. 

A Richter várakozása szerint a gyógyszer 2016 első negyedévében kerülhet forgalomba az 

Amerikai Egyesült Államokban – írja az MTI a magyar cég pénteki bejelentése alapján.  

A Vraylar (Cariprazine) nevű szer a skizofrénia, illetve az egyes típusú bipoláris betegséghez 

társuló mániás vagy kevert epizódok kezelésére szolgál. A szert a Richter kutatói fedezték fel, 

majd a magyar cég közösen fejlesztette az Actavis (jelenleg Allergan) gyógyszeripari 

vállalattal, illetve adta át neki az Egyesült Államok és Kanada területére szóló értékesítési 

jogokat.  

Bogsch Erik, a Richter vezérigazgatója szerint a cég kutatási tevékenységének jelentős 

eredménye a forgalomba hozatali engedély. Annak ellenére, hogy a piacon számos 

készítmény van már jelen e betegségek kezelésére, még mindig létezik kielégítetlen terápiás 

igény.  

Beke Zsuzsa, a Richter kommunikációs vezetője az MTI-nek elmondta, hogy a szer a jövő év 

első negyedévében valószínűleg már elérhető lesz az amerikai betegek számára. Az európai 

törzskönyvezési kérelmet 2016 első negyedévében tervezi beadni a Richter. Amennyiben a 

készítmény megkapja a jóváhagyást az európai gyógyszerügyi hatóságtól, úgy legkorábban 

2017 második negyedévében kerülhet forgalomba.  

A Richter részvényei pénteken 167 forinttal, csaknem 3,9 százalékkal drágultak, 4474 forintig 

nőtt az árfolyamuk délelőtt az engedély hírére. A papír árfolyama az utóbbi néhány napban is 

emelkedett, mivel a piac már számított a bejelentésre. Múlt pénteken még 4232 forintot értek 

a társaság papírjai. A KBC Equitas MTI-hez eljuttatott elemzése szerint az engedély mintegy 

609 forinttal is növelheti a társaság részvényeinek reális értékét. 

 
Forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Nyomdai grafikust felveszünk 
 

Budapest XIII. kerületi közhasznú, nonprofit cég nyomdájába nyomdai grafikus állás 

betöltésére munkatársat keres, elsősorban megváltozott munkaképességű munkavállaló 

személyében. 

 

Nyomdai grafikus  

 

Állás betöltésére munkatársat keres, elsősorban megváltozott munkaképességű munkavállaló 

személyében. 

 

Az ideális jelölttel szembeni elvárás:  

 

- középfokú szakirányú végzettség és/vagy  

- középfokú végzettség + tanfolyami végzettség  

- nyomdai előkészítésben szerzett gyakorlat  

- Adobe Photoshop-, Adobe Illustrator-, Adobe Indesign-,  

Corel Draw ismerete és használata  

 

Az állásra történő szakmai önéletrajzokat a munkaugy@alfa55.hu címre várjuk.  

 

Keresett szakma, munkakör: nyomdai grafikus 

Jelentkezési határidő: 2015 október 15. 

 

Forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

