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Állást keres, hogy eltarthassa kislányát a vak apa 
 

Budapest — Viktort számos csodálatos dologtól megfosztotta az élet, mikor elveszítette 

látását. Viszont két dolog megingathatatlan: szeretete kislánya, Kitti (2) iránt, valamint 

őrületes kitartása. 
 

 
Viktor nem láthatja kislányát, de önállóságra neveli, s vallja: remekül elvannak / Fotó: Pozsonyi Zita 

 

A masszőrként dolgozó édesapa most például pluszmunkát keres, hogy kislányát teljes 

anyagi biztonságba tudja. Viktor a Lepkeháló Egyesület elnökeként, 2011-ben nyitotta meg 

Újpesten a mára már Demeter Masszázs névre keresztelt szalont. A hely fő célja akkor az 

volt, hogy a fogyatékossággal élőket segítse a társadalmi beilleszkedésben. Majd megszületett 

Kitti, akit édesapja egyedül nevel. 

– Hétfőn és szerdán nincs vendég, kéthetente hétvégéken is mobilizálható lennék – kezdte 

az apuka. – Muszáj vagyok mindent megtenni azért, hogy Kittit majd elindíthassam az 

életbe: taníttathassam, később lakást vehessek neki. Tulajdonképpen ezért próbálok 

mindent megmozgatni. Kipróbálnám magam más területen, de fontos az időbeosztás, 

hogy azért elég időm maradjon Kittire is. Egy biztos: valamit ki kell találni – vakarta a 

fejét az édesapa. 

Viktor most cégeket próbál keresni, hogy heti rendszerességgel irodai masszázst 

szolgáltasson. De szívesen vállalna távmunkát is, amit el tud végezni a gyerek ellátása mellett. 

 

 

 

http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egyedul-neveli-kislanyat-a-vak-apa/hss9exs
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egyedul-neveli-kislanyat-a-vak-apa/hss9exs


 

– A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatottságában szörnyű a helyzet ma 

Magyarországon – fejtette ki Kurtán Klára karriertanácsadó. – A magyar vállalatok nem 

igazán szeretik a távmunkát, nem rugalmasak. Ezért különösen nehéz munkát találni, 

de hozzá kell tennem, hogy találkoztam már kiváló vak pszichológussal és jogásszal – 

mondta a szakember, aki hozzátette: a látássérültek, illetve vakok körében a masszázs és az 

informatika talán a két leggyakoribb terület, ahol sikeresek lehetnek, és jövedelmező álláshoz 

juthatnak.Viktor azt mondta, vannak merész tervei, amelyekről még nem szívesen beszél, 

de ezek még a jövő zenéi: két lábbal a földön áll, és mindig csak a ma gondjait akarja 

megoldani. Nem könnyű egyedül boldogulnia, de mindent megtesz, hogy kislánya 

semmiben ne szenvedjen hiányt. 
 

 
A vak Viktor mindenre képes, amire egy látó édesapa: tökéletesen ellátja kislányát, Kittit (2), 

aki imádja apját / Fotó: Pozsonyi Zita 

 

videó: https://youtu.be/GVt6mPaBUdY 

 

Javult a foglalkoztatás 
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási aránya 2001-ben 12 százalék, 2011-ben 

pedig 18 százalék volt, becslések szerint 2015-ben már a 24 százalékot is elérte, idén pedig 30 

százalék is lehet. Bár ez még mindig messze van az EU 40–50 százalékától, komoly 

előrelépésnek tekinthető – közölte a Trenkwalder személyzeti szolgáltató. 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

https://youtu.be/GVt6mPaBUdY


Foglalkoztatási program indult Csongrád megyében 
 

Elsősorban a munkaerő-tartalékok megtalálása és integrálása a célja a Csongrád megyei 

önkormányzat és a megyei kormányhivatal által indított, egymilliárd forintos 

költségvetésű foglalkoztatási programnak, amelyről az együttműködési megállapodást 

hétfőn írták alá a résztvevő szervezetek Szegeden. 

 

 

Kakas Béla (Fidesz-KDNP), a Csongrád megyei közgyűlés elnöke elmondta, a térségben 

egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány. A 2019 júniusáig tartó program 

célja, hogy a munkaerő-piaci kereslethez igazított képzési programokkal, a dolgozók 

alkalmazásához nyújtott támogatásokkal javítsa a foglalkoztatási helyzetet. 

 

Juhász Tünde kormánymegbízott közölte, augusztus végén 9041 álláskereső szerepelt 

Csongrád megye nyilvántartásában, 2471-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban. Számuk a 

felét sem éri el a 2010. augusztusi adatnak, amikor 20 ezernél is többen voltak. Az 

álláskeresők 13 százaléka pályakezdő. 

 

Az álláskeresők aránya az augusztusi adatok szerint 4,9 százalék a gazdaságilag aktív 

népességen belül, 2010-ben ez még 11,5 százalék volt - tudatta a kormánymegbízott. 

Hozzátette: a megyei adatbázisokban 20 ezer állásajánlat szerepel. 

 

Juhász Tünde kiemelte, a program fontos célja az is, hogy új embereket tudjanak bevonni a 

munkaerőpiacra a fiatalok, a pályakezdők, a GYED-ről, GYES-ről visszatérők, a 

megváltozott munkaképességű személyek közül. 

 

Hollósi Szabolcs, a programot megalapozó helyzetelemzést készítő BFH Európa Kft. 

ügyvezetője elmondta, hogy Csongrád megye településein - leszámítva a önálló projektet 

indító két megyei jogú várost, Szegedet és Hódmezővásárhelyt - csökken a munkaképes korú 

lakosság aránya, és bár javult, az országos átlagnál rosszabb az iskolázottság. Emellett az 

elvándorlás is nagyobb arányban érinti a fiatal, képzett munkaerőt. A gazdaság igényeinek 

pedig nem felel meg, hogy jelentősen csökkent a szakképzésben tanuló diákok száma. 

 

Az elmúlt években gyakorlatilag megszűnt a kereslet a képzetlen munkaerőre, és csökkent a 

betanított munka iránti igény is - tudatta a szakember. 

 

A probléma megoldásában segíthet, hogy a programban a munkaadói igényekhez igazodó 

képzések, tréningek, rövidebb tanfolyamok indítására is van lehetőség - mondta Hollósi 

Szabolcs. 

 
forrás: webradio.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Többet dolgozhatnak a megváltozott munkaképességűek 
 

A törvényi szabályozás eddig a rehabilitációs ellátásban részesülők heti munkaidejét 

maximum 20 órában határozta meg. Ez lehetetlenné tette például a 

közfoglalkoztatásban történő részvételüket. Most már lehetőségük van heti 40 órában 

dolgozni, be kell jelenteni viszont, ha három egymást követő hónapon a fizetésük 

meghaladta a minimálbér másfélszeresét – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Árok 

Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztályának vezetője. 

 

Hivatalból indított adategyeztetés 
A kormányhivatalok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályai meghatározott 

időszakonként hivatalból indítják el a nyugdíjkorhatárhoz közeledők adategyeztetési eljárását. 

„Jelenleg az 1955-59-ben született korosztályt zárjuk és jövő januártól az 1960-64-ben 

születetteket fogjuk megkeresni” – mondta Árok Krisztina főosztályvezető. Az 

adategyeztetési célja a megszerzett szolgálati idő egyeztetése, ami megkönnyíti a nyugdíj 

megállapítását. 

  

„Minden érintett tájékoztató levelet kap, amelyben az eljárás megkezdéséről értesítjük. Ebben 

részletes kimutatást is kap mindenki a róla szereplő adatokról. 

Észrevételre és a róla nem szereplő adatok benyújtására hatvan nap áll rendelkezésre” 

– hívta fel a figyelmet a szakember. Példaként említette, hogy a rendszerben általában nem 

szerepelnek a felsőoktatási tanulmányokról szóló igazolások, pedig ezek, valamint a 

katonaságban eltöltött idő a szolgálati időhöz hozzászámítható. 

  

A megváltozott munkaképességűek ellátása 
A megváltozott munkaképességűeket a 2012-es változást követően két kategóriába sorolják: a 

rokkantsági és a rehabilitációs ellátásban részesülők. Míg az előbbiek súlyosabb 

egészségkárosodással élnek és általában nem vezethetők vissza a munka világába, addig az 

utóbbiak akár teljes értékű munkavállalóként is elhelyezkedhetnek – mondta Árok Krisztina. 

Hozzátette: a rehabilitációs ellátásban részesülőknél eddig az újra elhelyezkedést akadályozta, 

hogy a törvény heti 20 óránál több munkaidőt nem engedélyezett számukra, idéntől már 

lehetőség van akár heti 40 órás munkaidőt is ellátni. „Ez a felső határ akadályozta a 

közfoglalkoztatásban való részvételt, ahol napi 6-8 órában kellett volna munkát végezni” – 

emelte ki. 

  

Bejelentési kötelezettségük van viszont akkor, ha egymást követő három hónapban a keresetük 

meghaladta az aktuális minimálbér másfélszeresét, vagyis bruttó 166.500 forintot. 

„A bejelentésre tíz nap áll az érintett rendelkezésére. Ha ezt elmulasztja, az ellátás 

megvonásra kerül és újra kell kérelmezni a komplex vizsgálatot” – hívta fel a figyelmet a 

főosztályvezető.  

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

 

 

 



 

 

Érintettként dolgozik az autista emberekért 
 

 
Az átlagemberben a mai napig is szélsőséges kép él az autistákról. 
 

Vagy a saját világában elmerülő, beszélni sem tudó furcsa gyermek képe, vagy az autista 

zsenié ugrik be legtöbbeknek e kifejezés hallatán. Pedig valójában egy igen széles 

spektrumról van szó. Lehet, hogy egy érintettről fel sem tételeznénk, hogy autizmussal él, 

olyan jól kompenzálja nehézségeit – olvasható aszoljon.hu portálján. 

 

A most 28 éves Kardos Krisztiánt gyerekkori autizmussal diagnosztizálták, de normál 

iskolában járt, OKJ-s szakképesítést szerzett – rendszerinformatikus és hálózatfejlesztő –, és 

bár munkát találnia nem volt egyszerű, kisebb-nagyobb kitérők után az Én is vagyok! 

Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületénél kötött ki, ahol ez év januárja óta 

dolgozik adminisztratív munkakörben. Bár 60 %-ban megváltozott munkaképességűnek 

számít, teljes értékű munkaerő: segít a pályáztok megírásában, részt vesz a programok 

szervezésében, és természetesen informatikai kérdésekben is ő nyújt segítséget, és ami nagyon 

lényeges: az egyesület autista tagozatát is ő képviseli. 

 

Négyévesen vitt el anyukám az Autizmus Kutató Központhoz, és rá egy évre megkaptam a 

diagnózist. Amikor a testvérem megszületett, feltűnt, hogy mennyire eltérőek vagyunk, és 

amikor anyukám látta az Esőember című filmet, akkor tudatosult benne, hogy sok 

szempontból én is olyan vagyok, mint a Rain Man, kicsiben. Például én is jól számoltam, 

olvasni magamtól megtanultam óvodás koromban. Az óvónők egyébként nem nagyon 

kedveltek, mert én nem szerettem fogócskázni, részt venni a közös elfoglaltságokban, inkább 

egymagamban játszottam, és nem szeretem a kötelező délutáni alvást sem. De egy könyvvel 

http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/autistakert-dolgozik-687162


le tudtak kötni – osztotta meg történetét, küzdelmeit Krisztián, aki mint mondta, jól boldogult 

az iskolában, bár nem törte nagyon magát a tanulással. Mint mindenkinek, neki is voltak 

kedvenc és „nemszeretem" tantárgyai. Nem szerette a történelmet, nem látta át 

összefüggéseiben, nagyon nehezen tudta megjegyezni azt a sok évszámot és párosítani az 

eseményekkel. A technikához kézügyesség kellett volna, ami nekem a mozgáskoordinációs 

problémái miatt nem volt kézügyessége, így nem tudott pontosan vágni, csiszolni a technika 

órákon. A matematika, fizika, nyelvtan viszont jól ment, ami a logika szabályaira építkezett, 

azt könnyebb volt megjegyezni. Versenyeken is részt vett jó eredménnyel. 

 

Az osztálytársak tudtak Krisztián autizmusáról, de nyolc év alatt összecsiszolódtak a 

gyerekek. A középiskola légköre viszont már más volt, jöttek a csúfolódások, bár Krisztián 

sokszor nem is értette, miért is cikizik. De azért lettek barátai. Krisztián informatika tagozatra 

járt és szeretett volna programtervező lenni. A matek–fizika jól ment, fel is vették a Debreceni 

Egyetemre. Az álláskeresés azonban nem ment egyszerűen, nem csak azért, mert 60 

százalékban megváltozott munkaképességű. Ha fel is akart venni egy munkáltató, ha 

meghallotta, hogy autista vagyok, rögön becsukódtak az orrom előtt a kapuk, pedig 

álláskeresési tréningre is jártam – árulta el Krisztián, aki a jelenlegi munkahelyén, az 

egyesületnél informatikai tudását is kamatoztathatja, és a hozzá hasonló autisták érdekeit is 

képviselheti. Mint mondta, az a célja, hogy a taglétszámot gyarapítsa és minél több programot 

tudjon nekik az egyesülettel szervezni.   

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

 

„Add magad!” – a 72 óra mottója krisztusi gondolat 
 

A hétvégén zajló „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű szociális-önkéntes akció 

céljairól október 7-én sajtótájékoztatót tartottak Budapesten. A történelmi egyházak, a 

kormányzat képviselői és a 72 óra fővédnöke önkéntes munkát is végzett a Vakok 

Battyány László Római Katolikus Gyermekotthonában. 

 

 
 

 



„Dupla boldogság számomra ez a program – mondta a sajtórendezvény elején Bocskor 

Bíborka, a Magashegyi Underground együttes énekesnője, a 72 óra idei fővédnöke. – 

Egyrészt látom a sok önkéntes fiatalt (közel nyolcezren vesznek részt országszerte a 72 óra 

projektjeiben – a szerk.), másrészt a mostani helyszín emlékeztet arra az időszakra, amikor 

egy barátnőmmel éveken át jártunk ide a vakok gyermekotthonába segíteni, telente 

mézeskalácsot sütni. ” 

 

„Fontosnak tartom az önkéntességet, különösen a mai világban, amikor az emberekben annyi 

üresség van, mintha sokan nem akarnának tudomást szerezni arról az alapszituációról, hogy 

mi, emberek egymáshoz kapcsolódunk, együtt vagyunk azok, amik vagyunk – folytatta az 

énekesnő. – Ezért örömmel támogatom a 72 óra üzenetét, hogy figyeljünk egymásra, és 

hiszem, hogy ez a három nap inspiráció lehet a későbbiekre is.” 

 

Orosz Atanáz a Miskolci Egyházmegye görögkatolikus püspöke a 72 óra idei mottójára („Add 

magad!”) utalva azt mondta, a szervező történelmi egyházak képviselői mint krisztushívők 

fontosnak tartják a rendezvény teológiai szempontjait. János evangéliumának központi 

gondolatát idézte fel a püspök: eszerint Krisztus önként adta oda önmagát a megváltásban. A 

püspök emlékeztetett Péter apostol lelkiségére is: „Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, 

neked adom” (ApCsel 3,6). 

Reményét fejezte ki, hogy a nyári krakkói ifjúsági világtalálkozón megtapasztalt nemzetközi 

szintű önkéntesség példája nyomán még lelkesebben képviselhetik a jó ügyet most a 

keresztény fiatalok. 

 

Orosz Atanáz püspök első alkalommal járt a vakok budapesti gyermekotthonában, de 

elmondta, hogy közel 15 éve küld ide papnövendékeket segítő szolgálatra, illetve örömét 

fejezte ki, hogy több itt lakó fiatallal találkozott már a fogyatékkal élők számára szervezett 

görög katolikus Szent Damján táborban. 

 

 

Bogárdi Szabó István református püspök, a Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke 

személyes emlékeit idézte fel, amikor még teológushallgatóként végzett szolgálatot 

fogyatékos gyermekek otthonában. „Egyetemista koromból sok mindenre nem emlékszem 

már, de ezeket a szolgálatokat, az ott álélt tapasztalatokat nem felejtem el” – mondta a 

református püspök, aki több megszólalóhoz hasonlóan már felvette a 72 óra pólóját, hiszen a 

sajtórendezvény után önkéntes munka következett. „Nem jöttem ünnepi viseletben a 

sajtótájékoztatóra, munkához öltöztem – folytatta a püspök –, s ezzel azt is szeretném 

hangsúlyozni, hogy a mások mellé való odaállás, segítés ne pusztán ünnepi pillanat, kiemelt 

pont legyen az életünkben, hanem hétköznapi, magától értetődő emberi hozzáállás.” 

 

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke gratulált az „Add magad!” 

mottóhoz, amely jó üzenet a mai fiataloknak, akik nap mint nap találkoznak az „add fel 

magad” vagy az „add el magad” kísértő, burkolt üzeneteivel. Az elnök-püspök felhívta a 

figyelmet arra, hogy az október minden magyar ember számára emlékeztet a szabadság jó 

ízére, és hozzátette: örül, hogy a 72 óra jó ízt ad ennek a hétvégének. 

 

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár elmondta: Magyarországon minden 

harmadik ember rendszeresen végez önkéntes feladatokat, és a középiskolákban a kormány 

által bevezetett közösségi szolgálat is az önkéntesség előszobájának tekinthető. 

A kormányzat fontosnak tartja az önkéntességet, országos szinten koordinálja többek közt az 

onkentes.blog.hu honlap segítségével is. A 72 óra projektjeibe 16 helyszínen kapcsolódtak be 



a kormányzati Új Nemzedék Központ hálózat önkéntesei, az egyik településen hétszáz 

fiatallal. 

 

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: a fiatalok ezen a három napon 

megerősítést kapnak abban a tapasztalatukban, hogy jót tenni jó. 

 

Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese személyes hangon szólt 

a sajtórendezvény helyszínéről, ahova fiatalként lelkigyakorlatokra járt, s ezeken az 

alkalmakon betekinthetett az intézmény életébe. Felhívta a figyelmet arra, hogy másokat 

nemcsak intézményes szinteken szolgálhatunk, „önkénteskedhetünk” közvetlen 

környezetünkben is, például azzal, ha időt szakítunk egy beszélgetésre magányos, idős 

szomszédunkkal. 

 

 
 

A sajtórendezvény zárásaként Fehér Anna, a Vakok Battyány László Római Katolikus 

Gyermekotthonának intézményvezetője szólt a jelenlévőkhöz. „A hit cselekedet nélkül halott” 

– idézte a Biblia szavait. Köszöntője után a sajtórendezvény résztvevői önkéntes munkára 

indultak: egy közösségi helyiség kifestésében segédkeztek. 

A zárórendezvényt október 9-én, vasárnap 16 órától rendezik meg a Lieblingben. 

 

 

Mi a 72 óra kompromisszum nélkül? 
A három történelmi keresztény egyház szervezésében három napon, azaz 72 órán keresztül 

fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai teljesítenek országszerte közhasznú feladatokat, úgy mint 

intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális 

műsorok szervezése különböző közösségeknek (többek között fogyatékkal élőknek, 

időseknek). 

Az akció eddigi története során több mint 50 ezer fiatalt mozgatott meg országszerte, akik 

csaknem 2200 közhasznú projektet hajtottak végre mintegy 150 településen. 

Idén közel 8 ezer fiatal regisztrált, akik 328 projektben vesznek részt október 6. és 9. között. 

A 72 óra kompromisszum nélkül szlogenje idén: „Add magad!” 



Bővebb információ az esemény honlapján, illetve Facebook-oldalántalálható. 

 
forrás: magyarkurir.hu 

 

 

 

 

Kerekes székben boldogulni a munkában, a kulturális életben 
 

 
 
Balogh Zoltán -Fotó: Sipeki Péter 

 

 

 

 

http://www.72ora.hu/
https://www.facebook.com/72ora


 

Nyíregyháza – Emberi sorsokért, életpályákért felel a mérnökember. A Kelet 

arcképcsarnoka: Balogh Zoltán, a START Kft. vezérigazgatója. 
 

Aligha lehettek sokan közel három évtizede, akik hittek abban, hogy fennmarad a vállalat, 

ahol azok kapnak munkalehetőséget, akik egészségügyi, tartós vagy átmeneti gondjaik miatt a 

munkanélküliség, az elzártság, a magányosság és az egyedüllét helyett a munka világát 

szeretnék választani. Csodálkoztak amiatt is, hogy az országban nyolcadikként egy ilyen cég 

megszervezésére vállalkozó Balogh Zoltán – sikeres mérnökember – belevág a bizonytalanba. 

Utóbbiaknak részben igazuk lett, mert bár Zoltán a nyíregyházi Rózsa utcán született, ami a 

küzdelmeit illeti, nem volt rózsás útja. Bár jól tanult a Vasváriban, majd a mérnöki diplomát 

is átnyújtották neki, s dolgozott a szakmájában, mégsem hagyta nyugton az újabb kihívás, 

amikor a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége a hátrányokkal 

élőknek igyekezett munkalehetőséget teremteni. Rá esett a vezetői megbízatásról döntők 

választása, mivel felesége születési mozgáskorlátozottsága révén ismerték munkáját, 

elszántságát. 

 

Húsz végzett évfolyam 

– A vállalatalapítás akkoriban nem volt gyakori, főként azért, mert nehezen lehetett hozzáértő 

segítőt találni. Kevesen voltunk, és a körülmények sem voltak ideálisak: egy volt 

huszárlaktanya parancsnoki épületében és az istállókban kezdődött a munkánk – mondja a 

vezérigazgató. Hozzáteszi: azóta is sikeresen robognak tovább, amit az is bizonyít, hogy a cég 

iskolájában húsz végzett évfolyamon nagyon sokan kaptak szakmunkás-bizonyítványt, s lett 

belőlük varrónő, bőrdíszműves, szabász, cipőgyári vagy nyomdai dolgozó. A nemzetközi 

szakma is elismeréssel szól a Tiszavasvári úti Esély Centrumról, az egykori laktanyáról, 

melyben évek óta fogyatékos emberek találnak érdekképviseletet, orvosi-egészségügyi 

kezelési lehetőséget, képzést, kulturális feltöltődést. 

Nem túlzás azt mondani, hogy nehéz életek, új életpályák segítése, az oktatás koordinálása 

került így egy mérnökember kezébe. Évekig volt Ököritófülpösön egy bentlakásos 

fogyatékosotthonuk is, ahol az ellátáson kívül igazi kapcsolatok, barátságok, házasságok és 

utódok is születtek. Utóbb a közösségért végzett erőfeszítések kiterjedtek a lakhatási 

körülményekre, a közlekedési kultúrára, a parkolóhelyekre és a pozitív diszkriminációra, ami 

a rászorulókat segíti. 

 

Tengernyi feladat 

Példájukat mostanság sok munkaadó követi. Hazánkban több mint 300 akkreditált 

foglalkoztató van, ebből 25 megyénkben. Az így dolgozók száma kezdetben alig érte el 

országosan az 5 ezret, ma több mint 50 ezer, s már nemcsak közép-, hanem felsőfokon is 

tanulhatnak a kerekes székesek. Maga a vezérigazgató is vállal ebből a munkából: címzetes 

docense a Debreceni Egyetem nyíregyházi Egészségügyi Karának. Országosan is elismerik 

Balogh Zoltán fáradozását: húsz éve elnöke a Mozgáskorlátozottak Országos Felügyelő 

Bizottságának, városunkból irányítja a Védett Szervezetek Országos Szövetségét. 

– Az út még hosszú, a feladat tengernyi, de napról napra több eredmény látszik – összegez a 

vezérigazgató, akinek fia, két unokája és párja teszi teljessé az életét. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

 

 



 

 

A fekete Jason elhallgattatta a tököli börtön fiatal rabjait 

 
A fogyatékossággal élők elfogadására nevelték a fogvatartottakat · „Szóba sem állnék 

olyannal, aki egy vakot meglop” 

 

 
 
Berzsenyi Emese felkészíti az egyik rabot. A foglalkozás már akkor is hasznos, ha átmegy az üzenet 

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet 

 

Összekötött lábbal, mankóval vagy szemüket bekötve közlekedtek, italokat kevertek 

azok a fiatalkorú fogvatartottak, akik egy különleges programban vehettek részt a 

közelmúltban. A kétnapos foglalkozást a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási 

Intézete szervezte azért, hogy a fiatalok érzékenyebbé váljanak a segítségre szorulókkal, 

elesettekkel szemben. Helyszínen szerzett tapasztalataink szerint a programra szükség is 

van. 

 

Általában a gyengébbek megérdemlik, hogy jól megverjék őket, mert visszaélnek azzal, hogy 

gyámoltalanok. Le kell őket csavarni, hogy később ne jusson eszükbe visszaélni a 

gyengeségükkel – fogalmaz egy neve elhallgatását kérő, előzetesben ülő, tagbaszakadt fiatal 

férfi. Épp az ehhez hasonló vélemények megváltoztatásáért szervezett a tököli büntetés-

végrehajtási (bv) intézet a fogyatékosság iránt érzékenyítő tréninget, amelyen tizenöt fiatal 

rab vett részt a napokban. – Az empátiát, a toleranciát kívánjuk növelni a programban részt 

vevő fogvatartottakban, hogy ezáltal is segítsük szabadulás utáni reintegrációjukat – mondja 

Csányiné Lukács Emese, a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének 

sajtóreferens-programszervezője. 



Egy nagyobb teremben három ötfős csoportra osztva ülnek a fogvatartottak, közülük öten még 

előzetesben vannak, egyikük az, aki az imént sarkosan fogalmazott. Ők hallgatják Berzsenyi 

Emese vallástörténész előadását, aki saját pályafutásából említ példákat, milyen 

nehézségekkel kellett szembenéznie, amikor vak, hallás- vagy mozgássérült tanítványokkal 

találkozott. A vakok sokkal kevésbé érzik magukat kiszolgáltatottnak, mint a siketnémák, 

jobb a hallásuk, a hőérzékelésük, mint a látóknak, de a fogyatékossággal élők ugyanolyan 

aktív tagjai a társadalomnak, mint az épek – tudják meg egyebek mellett a rabok. 

 

– A cél az, hogy a társadalom egyik perifériára szorult csoportja el tudja fogadni, és segítse a 

társadalom egy másik – olykor – perifériára szoruló csoportját, ne pedig az áldozatot lássák a 

fogyatékossággal élőkben. Bár az elképzelés kissé utópikusnak tűnhet, a foglalkozás már 

akkor is hasznos, ha csak egy fiatalnak „átmegy” az üzenet – fogalmaz Berzsenyi Emese. A 

szakember szerint a két nap során eljutottak oda a résztvevőkkel, hogy empatikusak, és 

feltűnnek nekik a szélsőséges helyzetek. 

 

Az egyik ötfős csoport gyorsan megtapasztalhatja, milyen, ha valaki világtalan. A salgótarjáni 

Boda Ferdinánd szemét bekötik, ezután csak kísérőjére hagyatkozhat. Közben két társa 

székekkel akadályokat állít az útjába. Majd az átmenetileg világtalanná vált fiatalt egy 

asztalhoz vezetik, ahol szörpöt kell készítenie a talált alapanyagokból. Segítője csak szóban 

navigálhatja. – Szörnyű volt! – foglalja össze tömören élményeit Boda. Úgy fogalmaz, olyan 

érzése volt, mintha ki lenne rekesztve a világból, még az is megfordult a fejében: „örökre így 

marad minden”. 

 

– Nem szeretnék úgy élni, hogy mindig rá kell bíznom magam valakire. Szóba sem állnék 

olyannal a jövőben, aki egy vakot meglop – mondta. 

Balog Zsolt őszintén elmondja: korábban előfordult, hogy mozgássérült-parkolóhelyre állt, 

ám a kétnapos foglalkozáson rögzült benne: nem szabad hátráltatni a fogyatékossággal élőket. 

Maga is kipróbálta, milyen, ha valaki vak vagy hallássérült. Most például bedugták a fülét, 

száját leragasztották, így kellett kiszolgálni két társát, akik szándékosan halkan beszéltek, 

hogy ne érthesse, milyen kávét, üdítőt kérnek. – Kirekesztettnek éreztem magam, rossz érzés 

fogott el, mert másra kellett hagyatkoznom – mondja a lopásért elítélt fiatal. Berzsenyi 

Emesétől később megtudjuk: a fiú arról érdeklődött nála, van-e rá lehetőség, hogy 

szabadulása után a fogyatékossággal élőkön segítsen. 

 

Az utolsó feladat során összekötik az egyik elítélt, László Tihamér lábát, csak mankóval 

járhat. Egy társa kezeit szintén lekötik, csak egyik karját tudja némiképp mozgatni. A 

hatalmas teremben különböző feladatokat kell megoldaniuk közösen, nehezen elérhető 

helyekről tárgyakat összegyűjteniük, lépcsőn közlekedniük. – Nem tudnám feldolgozni, ha 

nekem így kellene élnem – mondja Tihamér, és hangsúlyozza: ha találkozik mozgásában 

korlátozottal a jövőben, semmiképpen nem érezteti vele, hogy más. Elmondja azt is: van egy 

vak ismerőse, társasházukban pedig él egy kerekes székbe kényszerült férfi, akinek gyakran 

viszi fel az emeletre a tolószékét. 

 

Szabó Zoltánnak is van kerekes székes és siketnéma ismerőse, utóbbi alkoholista, előfordult 

már, hogy élelmiszert vásárolt neki. Ugyanakkor Kiskunfélegyházán, ahonnan származik, 

hallott olyan esetről, amikor egy mozgássérültet raboltak ki. – Vajon mit tennének a tolvajok, 

ha ellenük követnének el ilyesmit? – teszi fel a költői kérdést. Érdekes ugyanakkor Steigler 

Valentin véleménye, aki rosszabbra számított, amikor egy időre elveszítette látását és hallását. 

Megjegyezzük: előtte már megismerhette a terepet, a vakoknak ez nem adatik meg. 

Egyetértett. 



– Előfordult már az intézetben, hogy még a mostaninál is különlegesebb programot hajtottunk 

végre. Egyszer hozzánk került egy színes bőrű belga állampolgár, Jason, akit huhogva 

fogadtak a fogvatartottak, amikor beállt futballozni a többiek közé – emlékszik Pesti Ferenc 

börtönparancsnok. – Mivel Jason kiválóan beszélt angolul, az intézet vezetése elhatározta: 

nyelvtanfolyamot hirdet az elítéltek számára, az órákat pedig Jason tartja. A belga férfi 

emellett kiváló cérnaképeket is készített, mások ezt tanulhatták el tőle. Nemsokára kiderült a 

többi elítélt számára, Jason ugyanolyan ember, mint ők. A férfi híre minden elítélthez eljutott, 

hamar megszűnt a pálya szélén a huhogás. Később, amikor színes bőrű elítéltek érkeztek a 

börtönbe, már nem diszkriminálták őket a társaik. 

 

– Tökölön mindenki dolgozik vagy tanul, de igyekszünk olyan tudást, értéket is átadni, ami 

átbillenthet egy „kapcsolót” az elítéltben. Olyasmit kell megtanítanunk, amit a fogvatartottak 

eddig nem ismertek. Most ezt a világot belülről tapasztalhatták meg, átérezhették a veszélyeit, 

hogy a fogyatékkal élők támogatásra szorulnak – fogalmaz a börtönparancsnok. A végső 

szándék, hogy az elítéltek vigyék magukkal értékként, amit itt kaptak. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

 

Középiskolába hivogató 
 

Ismét várja a hagyományos sulibörze a hatodik és nyolcadik osztályosokat, szüleiket, 

valamint a továbbtanulni szándékozó felnőtteket. Az ajkai iskolák kínálatát bemutató 

kiállítás hétfőn, október 10-én nyílt meg a szabadidőközpont József Attila utcai 

épületében. 

 

A megnyitón a tájékoztatókban elhangzott, hogy szeretnék, ha minél több ajkai diák 

választana helyi iskolát. A piaci igények abba az irányba mozdultak el, hogy egyre több jól 

képzett, korszerű tudással rendelkező szakmunkást keresnek. A sikeres iskolaválasztáshoz 

szükséges, hogy a család és a pedagógusok ismerjék a gyerek képességeit, érdeklődési körét. 

Javaslatként elhangzott, hogy az általános iskolák még a jelentkezési lap beadása előtt 

szervezzenek üzemlátogatást, amely segíti a szakmaválasztást. A középiskolák nem csupán a 

tehetséges diákok oktatására készültek fel, tudják fogadni a sajátos nevelési igényű, a 

részképesség-zavaros, a látássérült vagy mozgássérült tanulókat is, de az autista is el tud jutni 

az érettségiig. 

A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium egy hat évfolyamos 

gimnáziumi osztályt indít. Erre a képzési formára a hatodik osztályos diákok jelentkezését 

várják. Lehetőség van arra is, hogy a nyolcadik osztály után a kilencedik évfolyamot kezdjék 

meg az intézményben a diákok. A hat évfolyamos képzésben hetedik osztálytól két idegen 

nyelv oktatása folyik, a kilencedik évfolyamtól emelt óraszámban tanulhatnak az érdeklődők 

matematikát vagy informatikát. Biztosított az emelt szintű érettségire való felkészítés is. A 

diákok külföldi tanulmányúton vehetnek részt. 

A Bródy gimnázium a hatosztályos képzési formára is várja az általános iskola hatodik 

osztályát végzetteket, a négy évfolyamos oktatás keretében kezdő és haladó emelt szintű 

angol nyelvi képzésre, haladó, emelt szintű német nyelvi képzésre, emelt szintű testnevelési 

valamint általános tantervű osztályba várja a jelentkezőket. A diákok olasz nyelvet is 

tanulhatnak. A testnevelési osztály azoknak biztosít lehetőséget, akik versenyszerűen 

sportolnak vagy elkötelezettek a sportos életforma iránt. 



A Bánki Donát iskolában általános gimnáziumi képzésre, digitális osztályba és gimnáziumi 

sportosztályba jelentkezhetnek a nyolcadikosok, szakgimnáziumi képzésben a gépészet 

ágazatban gépgyártás technológiai technikus és mechatronikai technikus, az informatikai 

ágazatban műszaki informatikus, a közlekedés, szállítmányozás és logisztikai ágazatban 

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, a turisztikai ágazatban turisztikai szervező, 

értékesítő, a vendéglátói ágazatban vendéglátás-szervező szakképesítést a diákok. A 

szakközépiskolában gépi forgácsoló szakmát oktatnak.  

A Bercsényi Miklós intézményegységben ugyancsak nincs felvételi vizsga, a hiányszakmát 

tanulók ösztöndíjat kapnak, a kollégiumi elhelyezés ingyenes, a sajátos nevelési igényű 

diákokkal gyógypedagógus foglalkozik. A szakgimnáziumi képzést építészet, faipar és 

épületgépészet szakmacsoportban hirdetik meg. A tanulmányi idő négy év, majd aki akar, egy 

év alatt technikus képesítést szerezhet. A szakközépiskola három év alatt szakmát, majd újabb 

két év tanulás után érettségit ad. Ismét indul a női szabó képzés, a piac ugyanis igényli a 

korszerű tudással rendelkező varrónőket. A Bercsényibe várják mindazokat, akik eladók, 

 villanyszerelők, gyártósori gépbeállítók, ipari gépészek, központifűtés- és 

gázhálózatrendszer-szerelők, hegesztők, épület- és szerkezetlakatosok, asztalosok, burkolók, 

kőművesek, festő-mázoló-tapétázók, ácsok szeretnének lenni. 

Aki nem fejezte be az általános iskolát, és már nem tanköteles korú, annak lehetősége van esti 

képzésben a nyolcadik osztály elvégzésére. A HID felzárkóztató programban azok a 15 

évesnél idősebbek vehetnek részt, akik legalább az általános iskola hatodik osztályát 

elvégezték. 

A Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium szeptembertől kisgyermekgondozó, nevelő, vendéglátás-szervező, informatikus 

és ápoló 4 + 1 éves képzésre várja a jelentkezőket. Mindegyik szakmára 12 diákot tud 

felvenni. A közszolgálati rendészeti képzés 4 éves, itt 28 az osztálylétszám. A 

szakközépiskolai osztályokban pék, pincér és szakács képzésre jelentkezőket fogadnak, 

minden szakmacsoportra 12 diákot, ők 3+2 évig lehetnek szent-györgyis tanulók. Felvételi 

vizsga nincs, a tanulmányi eredmény számít. Egyenlő pontszám esetén előnyben részesülnek 

az ajkai jelentkezők, és azok, akiknek testvére vagy szülője ott tanult. 

 
forrás: ajkaiszo.hu 

 

 

 

Dolgos Gyula Emlékverseny volt városunkban 
 

A Pápai Mozgássérültek „Bástya” Sportegyesülete 2016 október 8-án délelőtt 9 órai 

kezdettel rendezte hagyományos Dolgos Gyula Emlékversenyét Ajkán. Teke, darts és 

gerely versenyszámokban mérhette össze ügyességét a megjelent 70 versenyző a Kristály 

pályán. A lövészetet az ATTE lőterén szervezték. 

 

A négy versenyszámot több kategóriában rendezték meg. Itt a megkülönböztetést a mozgás 

korlátozottságának a foka döntötte el. A versenyen a megyéből ajkai, pápai és veszprémi 

mozgássérültek indultak. Nemzetközivé a szabadkai, a nagypakai és a somorjai szerb illetve 

szlovák csapat tette a rendezvényt. Sajnos a legnépesebb nevezett csapat az osztrák, technikai 

okok miatt nem tudott részt venni a viadalon. 

 



 
Az ajkai szervezők készségesek voltak. 

Németh Ottóné, a főszervező elmondta, hogy Dolgos Gyulának, az egyik mozgássérült 

társuknak az emlékére szervezik már tizenharmadszor ezt a versenyt. A céljuk az, hogy 

kimozduljanak a megszokott környezetükből a beteg emberek. Kapcsolatokat építsenek, 

ismerkedjenek. Az utazások is rendkívüli hatással vannak rájuk, hiszen többségüknek az 

anyagi és fizikai korlátok miatt nem adatik meg a kiruccanás. 

 
A dartsnak nagy sikere volt. 

A gerelyhajítók női versenyében Andrássy Tímea,a szlovákiai Nagypaka versenyzője nyert, a 

férfiak viadalában Gacs Tamás pápai mozgássérült diadalmaskodott. A légpuska és a 

kispuska lövészet női versenyében az ajkai Péntek Andreanyert, a veszprémi Mozgássérültek 

Aktív Egyesülete színében. A férfiak lövészversenyében, mindkét kategóriában Gacs Tamás 

lett az első. Dartsban a szlovákiai Andrássy Tímea nyert a nőknél, férfiaknál Pesezsemin 

Markó szerb versenyző győzött. A tekeversenyt négy kategóriában rendezték meg. A 

nőknél Czelter Pálné győri, Dolgos Gyuláné pápai, Németh Ottóné pápai és Apró 

Erzsébet szerbiai tekés győzött. A férfiaknál Horváth Béla szombathelyi, Pintér 

Ferencgyőri, Németh Ottó pápai és Anacsics Simon szerbiai versenyző nyert. 

A rendező egyesület hálás a pápai és az ajkai támogatásért, amellyel hozzájárultak a 

sportesemény sikeréhez. 

forrás: ajkaiszo.hu 

 

 

 

 

Életképekkel a másság elfogadásáért 
 

Nők kékben címmel autizmussal kapcsolatos érzékenyítő kampányt indított 

a magyarországi Autisták Országos Szövetsége. A program részeként áprilisban, 



Budapesten megnyitott fotótárlat Székelyudvarhelyre, a vándorkiállítás hatodik 

helyszínére érkezett. 
 

 
A kiállítás a Művelődési Házban október 18-áig tekinthető meg 

 

Komka Péter, az MTI többszörös különdíjas fotóriporterének lencséjén keresztül elevenedik 

meg négy autista gyermeket nevelő édesanya és egy fiatal autista lány élete a Nők kékben 

fotókiállításon. 

A bemutatott életképeken és vallomásokon keresztül a szervezők azokra az értékekre és 

erősségre próbálják felhívni a figyelmet, amelyekkel ezek a nők és családok hozzájárulnak a 

társadalmi sokszínűséghez. 

 

Az autisták őszinték és tiszták. Ami egy mozgássérült számára a kerekesszék, vagy egy vak 

ember számára a bot, az egy autista embernek a mi tudásunk és elfogadásunk. Attól, hogy egy 

autista nem a megszokott módon viselkedik, még ugyanolyan vágyai, álmai vannak, mint 

bárki másnak. A ti mosolyotok, kitartásotok minket is kötelez” – nyitotta meg a kiállítást 

pénteken Orbán Árpád alpolgármester. 

A kiállított képek Győrfy Anikó, a magyarországi Autisták Országos Szövetségének alelnöke, 

egy autista gyerek édesanyja által kerültek Udvarhelyre. Elmondta, a kiállítással fel szeretnék 

hívni a figyelmet a társadalom azon tagjaira, akik amellett, hogy mindennapi életük során 

autista gyereket gondoznak, dolgozni járnak, és még civil szervezetben is tevékenykednek. A 

képek azt bizonyítják, hogy lehet teljes életet élni az autizmussal. 

1998-ban több szülő kezdeményezésére alakult Felsőboldogfalván a Pro Autist Alapítvány. A 

nappali befogadóközpont az autizmussal élő fiatalok csoportjának támogatását tartja szem 

előtt, társadalmi beilleszkedésüket segítő programokat szervez, ugyanakkor igyekszik 

elősegíteni a beilleszkedő nevelést a Hargita megyei óvodákban – foglalta össze az alapítvány 

tevékenységét Péter Edit elnök. Jelenleg hat fiatal tartózkodik állandó jelleggel a központban, 

négyhez pedig a munkatársak rendszeresen kijárnak, hiszen ezeket a foglalkozásokat a 

családdal együttműködve végzik. 

 

 

 



Mi is az autizmus? 

 

Az autista emberek agya másképpen dolgozza fel a külvilágból érkező hatásokat, mint a 

miénk. Ez az eltérő fejlődés az oka annak, hogy érzékszerveik sokszor túlságosan 

kifinomultak, vagy éppen ellenkezőleg, nem elég érzékenyek arra, hogy befogadják a 

környezet ingereit.  Egy autista embernek problémát jelent megérteni a közösség írott és 

íratlan szabályait, nehezen olvas gesztusokból, mimikából,és gyakran nem érti a hasonlatokat, 

szófordulatokat. A tudomány pillanatnyi állása szerint az autizmus nem gyógyítható. Létezik 

azonban sokféle fejlesztési mód, amivel az autista emberek élete megkönnyíthető, 

képességeik pedig fejleszthetők. Minden századik emberből egy autista – tudhatjuk meg a 

magyarországi Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) honlapjáról. 

 
forrás: szekelyhon.ro 

 

 

 

A jószívű trolisofőr teljesíti a rászorulók kívánságait: Repülős élménytúrát 

szervezett a mozgássérült Robinak 
 

 
Róbert régi álma volt a repülés. Viktorral megvalósult /Fotó: grebb 

 

Vajon mi vihet rá egy fiatalembert, hogy pénzét és idejét nem sajnálva annak szentelje 

minden szabadidejét, hogy más embereken segítsen? 
 

Brandt Viktor (45) trolibuszsofőr télen és nyáron, munkanapokon és hét végén, de még 

karácsonykor is csak arra gondol, hogyan tudná megkönnyíteni a mozgássérültek 

életét. Pártfogoltjai csak úgy emlegetik: az álomszállító, a kerekesszékesek őrangyala. 

Nemcsak szállítja őket, bevásárol nekik, de különleges élménytúrákat is szervez. Legutóbb 

például az Echo Tv stábja kíséretében Weisz Róbertet juttatta fel az égbe: a budaörsi 

repülőtérről, egy kisrepülővel, amit a férfi vezethetett is. 

http://www.blikk.hu/aktualis/leuvoltotte-az-utast-a-trolisofor/tvwegkp


– Ez egy régi álmom volt, de úgy hittem, semmi esélyem rá. Csodálatos érzés volt – árulta 

el a mozgássérült fiatalember Kadarkai Endrének a landolás után. Mindezt büszkén figyelte a 

távolból Viktor. 

 

 
Brandt Viktor az év minden napján kész segíteni /Fotó: RAS 

 

– Tulajdonképp az emberek elméjét akadálymentesítem – foglalta össze a mottóját. – Az 

első kerekesszékes, akit ismertem, a nagymamám volt. Szklerózis multiplexben szenvedett, ki 

sem tudott mozdulni. Nagyon szerettem volna, ha eljön velem sétálni, vidámparkba. Ha ma is 

élne, biztosan jönne velem mindenhova! Viktor a szombat esti Csakazértisben elmond-

ta: társának is egy kerekesszékes lányt választott, bár véletlenül. Egy közösségi oldalon 

szúrta ki a lányt: amikor meglátta a fényképét, elhatározta, hogy mindenképp szeretné 

megismerni. Csak később derült ki, hogy a lány is mozgássérült. 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

 

Kerekes szék, tiszta szív Londonban 
 

Bemutatták a Till Attila rendezte Tiszta szívvel című fekete komédiát a 60. Londoni 

Filmfesztiválon, csütörtökön este. 
 

Magyarország hivatalos Oscar-nevezését Thuróczy Szabolcs színművész, valamint a 

huszonhárom éves Fenyvesi Zoltán, a mozgássérült bérgyilkosokról szóló film főszereplői 

kísérték el a rangos A-kategóriás filmes mustrára. A szívhez szóló, eredeti alkotást eddig 

több, mint harminckétezer ember tekintette meg a hazai mozikban, s az április bemutató óta 



jelenleg hat mozi vetíti, közölte a Népszava megkeresésére az A Company Hungary Kft. 

filmforgalmazó. 

 

 
 

Fenyvesi Zoli Londonból jelenti:)))) 

Thuróczy Szabolcs és én már itt vagyunk a BFI London Film Fesztiválon :)A Tiszta 

Szívvel - Kills on Wheels vetítése pedig már javában tart ;) — with Zoltán Fenyvesi at BFI 

Southbank 

 

A tizenkét napos londoni filmfesztiválon szintén csütörtökön mutatták be a Szólít a szörny (A 

Monster Calls) című filmet, amelyben Sigourney Weaver amerikai színésznő alakítja a 

főszerepet. A hivatalos versenyprogramban műsorra tűzik a Dakota Fanning nevével 

fémjelzett Brimstone című 19. században játszódó amerikai filmet, de Kelly Reichardt Egyes 

nők című alkotása, az Isabelle Huppert főszereplésével készült Elle és a Pablo Neruda életéről 

szóló Neruda című biográfia is látható lesz. Jövő héten mutatják be a mustrán Lone Scherfig 

brit rendezőnő világháborús drámáját, a Their Finest című alkotást, amelyben Gemma 

Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy és Jeremy Irons személyesíti meg a központi figurákat. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 



Egy váci kerekes székes diadala a 31. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon 
 

Szombaton a hét rövidebb távú versennyel kezdődött a kétnapos 31. SPAR Budapest 

Maraton ® Fesztivál. 

 

 Óriási volt az érdeklődés az esemény iránt, a nevezések száma elérte a 10800-at! A NESTLÉ 

családi futás 600 méterén hatalmas tapsot kapott a 96 éves Csillag Józsefné, Marika néni, aki 

a 66 éves fiával, a 33 éves unokájával és az öt hónapos babájával alkottak egy csapatot. Ezzel 

a négy év híján 100 éves, roppant energikus dédi a Budapest Sportiroda (BSI) három 

évtizedes történetének legidősebb indulója. 

 

Szabóné Csillag Anikó, a "Négy generáció együtt" csapatkapitánya: - 96 éves nagymamám 

nagyon aktív, rögtön igent mondott a felkérésemre. Elsősorban arra törekedtünk, hogy jól 

érezzük magunkat, s ez kitűnően sikerült is. Örülök, hogy a négy generáció együtt élhette át az 

élményt, és hogy a zaj miatt bár hatalmas fülhallgatóval a fején, de a pici már öt hónaposan 

itt lehetett az első BSI rendezvényén. 

 

Pazar napsütésben indult el a nap leghosszabb versenye, az 5 km hosszú Riska Minimaraton, 

melyen hatalmas, két perces előnyel ért a célba Dani Áron. - Megnehezíti az ember dolgát, ha 

egyedül fut, mert nem hajtja senki. Kihívás volt a verseny, hogy ne kényelmesedjek el és 

kemény futást mutassak végig - mondta Dani, aki a 3000 méteres akadályfutás magyar bajnok 

a. A 25 éves atléta végig felszabadultan futott a kacskaringós pályán és biztató időt ért el. - 

Holnap a csapatommal, a BEAC-cal a stafétában is indulunk és ott is aranyérmes szeretnék 

lenni- tette hozzá. 

 

Idén is nagy sikert hozott a másodszor kiírt SPAR Maratonka EMMI sulifutam, melyen 

hatezer iskolás vett részt. A rajtot ellövő dr. Szabó Tünde sportért és ifjúságért felelős 

államtitkár elmondta, hogy a futófesztivál jó példa arra, hogy Magyarország nem csak 

sportnemzet, de már sportoló nemzet is. 

 

 

 

 



A szombati nap eredményein mi, váciak is büszkén tekinthetünk végig, hiszen a 

kerekesszékes női kategóriában egy váci hölgy, nevezetesen Tóth Krisztina remek 

eredménnyel, 43:09 perccel teljesítette a Riska Minimaratont  

 
31. SPAR Budapest Maraton ® Fesztivál 1. napi eredmények: 

 

Riska Minimaraton 

 

Férfi 
 

1. Dani Áron – BEAC – 15:21 

2. Deáki Jenő – Százhalombatta – 17:16 

3. Teőke Ágoston –Vasas SC - 17:22 

 

Női 

 

1. Farkas Dalma – VTE – 19:59 

2. Mikolska Gabriella – 20:35 

3. Tary Eszter – 21:00 

 

Kerekesszékesek 

 

Férfi 
 

1. Kiss Péter – Budapest – 25:43 

2. Kovács Ernő – Budapest – 26:05 

3. Horváth Rolan d – Budapest – 30:27 

 

Női 
 

1. Tóth Krisztina – Vác – 43:09 

 

A 31. SPAR Budapest Maraton ® Fesztivál programja vasárnap a 10 km-rel, a 30 km-rel, a 

maratonfutással és a Flóra Maratonstafétával zárult. Erről maharosan külön beszámolót 

olvashatnak itt, a VácOnline-on. 

 

Fotók: BSI/Nagy László és Facebook 
 
forrás: vaconline.hu 

 

 

 

A hangszeres zenét hivatott népszerűsíteni a Budapest Music Expo 
 

Zene, koncertek, hangszerbemutatók, valamint a legmodernebb fény- és 

színpadtechnikai eszközök várják az érdeklődőket vasárnap estig a Budapest Music 

Expón. A program célja, hogy népszerűsítsék a hangszeres zenét. Kelet-Közép-Európa 

legnagyobb zeneipari kiállításán a világmárkák felvonultatása mellett bárki ingyen 

zenélhet. 



Gyorsan járnak az ujjak a billentyűkön. Barnabás még csak 15 éves, de már 9 éve zenél. Ő 

volt az egyik a szombati érdeklődők közül, aki a kiállított hangszereket próbálgatta budapesti 

Budapest Music Expón. 

 

„Most kipróbáltam, ugye, ez egy 2014-es hangszer, azt hiszem, kipróbáltam, van egy 

különleges orgona benne, ami másokban nincsen, és azt próbálgatom most különböző 

variációkban. Nagyon tetszik” – mondta Gere Barnabás. 

A zongorák mellett gitárok és dobfelszerelés – a hangszereket úgy lehetett kipróbálni, hogy a 

zenészek nem zavarták egymást. „Temérdek gitáreffektpedál, gitárok, akusztikus effektek, 

énekeffektek próbálhatók ki, illetve berendeztünk egy színpadot, ahol egy egész zenekar meg 

tud szólalni, de a kamion köré elhelyeztünk elektromos dobokat, erősítőket, nagyon sok dolog 

van itt, amit ki lehet próbálni. Teljesen szabadon, fölveszi az ember a fülhallgatót, és lehet 

élvezni a zenét” – így a Roland East Europe marketingmenedzsere, Sántha Gábor. 

A látogatók azt a kezdeményezést is megismerhették, amely zeneszobákat hozna létre oktatási 

intézményekben. Az első ilyen helyiséget a Mozgásjavító Intézetbe tervezik. 

„Ebben az intézetben óvodások, általános iskolások és középiskolások is járnak. Nagy részük 

bentlakásos rendszerben és kerekesszékes. Nekik nehezebb lenne megoldani, ha szeretne 

zenélni, hogy külső helyszínre jusson el, úgyhogy nagyon szeretnénk létrehozni ott egy 

zeneszobát” – hangsúlyozta Kékkői Zalán, a Zenezóna Művészeti és Oktatási Alapítvány 

kuratóriumi elnöke. 

A szervezők azért is népszerűsítik a zenélést, mert kevesen tudnak hangszeren játszani. 

Emellett a képzettebbeknek minőségi hangszereket is bemutatnak. 

„Közel 400 zenei esemény zajlik ezalatt a három alatt, ami lehet hogy Guinness-rekord, de 

sosem számoltuk, de nem is ez a lényeg, hanem mindenkit, aki ebben a szakmában dolgozik, 

próbálunk bemutatni az embereknek, hogy érezzék, lássák az emberek, hogy nagyon jó a 

magyar zenei élet” –  vélekedett a Budapest Music Expo szervezője, Andrásik Remo. 

A közönséget koncertekkel is várják, a háromnapos zenei seregszemlén ötvenezer emberre 

számítanak. 

 
forrás: hirtv.hu 

 

 

 

Hogyan számolják a rokkantellátásban részesülők öregségi nyugdíját? 

 
Szeretném megkérdezni, hogy aki 1955-ben született és rokkant"nyugdíjas" (azt tudom 

hogy 64. évet betöltve mehetek nyugdíjba), annak hogyan számolják a nyugdíját? Azt 

olvastam, hogy az 1955-ben születetteknek már nincs választási lehetőségük. Akkor 

csökkenni fog a nyugdíjunk? Nagy kitolás, ha nyolc hónap miatt csökkentik le az 

összeget. 

 

A rokkantsági nyugdíj már megszűnt, Ön jelenleg rokkantsági ellátásban részesülhet. A 

nyugdíjkorhatára (64 év) betöltésével az általános szabályok szerint igényelheti az öregségi 

nyugdíját, amelynek összege az életében szerzett összes szolgálati ideje hosszától és az 1988. 

január 1-jétől szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező kereseteiből számított nettó havi 

átlagkeresete összegétől függ majd. A rokkantsági nyugdíj (2011. december 31-éig), majd a 

rokkantsági ellátás folyósításának tartamával nem szerezhetett szolgálati időt. Az öregségi 

nyugdíja összege nem lesz majd kevesebb, mint a rokkantsági ellátása összege. A részleteket 

olvassa el az erről írt összefoglalómban. 

 
forrás: hrportal.hu 

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/mit-kell-tenni-a-nyugdijkorhatar-kozeledtevel-annak-aki-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasaban-reszesul


Nem bírja cipelni az anyuka, lépcsőliftre gyűjtenek 
 

Néhány lépcsőfok, ennyi választhat el örökre a külvilágtól egy 15 éves kerekesszékes fiút. 

Hacsak... 

 

 

Kézről-kézre adták Leventét a tavalyi Wellhello-koncerten, Sopronban, a VOLT Fesztiválon, 

miután átemelték a kordonon még a zenészek is elsírták magukat. A közönség könnyedén 

emelte a magasba a mozgáskorlátozott fiút, de édesanyja nehezen bírja már - hangzott el az 

RTL Klub híradójában. 

 

A mozgáskorlátozott 15 Levente az édesanyjával és öccsével egy soproni társasház 

magasföldszintjén él. Édesanyja minden nap a vállán viszi le a fiút lakásukból, de egyre 

nehezebben bírja. 35 kiló, ráadásul az anyukát nemrég mellrákkal műtötték. Volt, hogy el is 

estek. Ezért most egy lépcsőliftre gyűjtenek, ami kétmillió forintba kerül. Egyelőre az összeg 

fele van meg, az édesanya attól fél, hogy ha nem sikerül megvenni a liftet, akkor a fia előtt 

bezárul a világ, hiszen nem tudja már lecipelni a magasföldszintről. Dani, az öccse 12 éves, és 

ugyan mindenben segít az anyukájuknak, aki egyedül neveli őket, de az életük egyre 

nehezebb. 

 

Levit születésekor újra kellett éleszteni, az agya nem kapott oxigént. Sem mozogni, sem 

beszélni nem tud. Speciális iskolába jár, megtanulta a betűket, és kommunikálni is tud, főként 

arcmimikával jelzi, hogy mit szeretne. 

 

videó:  http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/nem-birja-cipelni-az-anyuka-lepcsoliftre-

gyujtenek/ 

 
forrás: szeretlekmagyarorszag.hu 
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http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/nem-birja-cipelni-az-anyuka-lepcsoliftre-gyujtenek/
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                 A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

takarítónőket felveszünk 
 

Budapest, XIII. kerületi nonprofit kft. felvételre keres: Takarító/takarítónői állásra 2 fő 

megváltozott munkaképességű munkavállalót. 

 

Budapest, XIII. kerületi nonprofit kft. felvételre  

keres:  

 

Takarító/takarítónői állásra  

 

2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót.  

 

A felvételhez nyolc általános iskolai végzettség  

és erkölcsi bizonyítvány szükséges.  

 

A takarítónői állást 4 órában lehet ellátni,  

a törvényes minimálbér időarányos részének megfelelő díjazásért.  

 

A munkahely könnyen megközelíthető közlekedési eszközzel is.  

 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését várjuk.  

 

 

A jelentkezéseket a munkaugy@alfarehab.hu e-mail címre, vagy  

a 1554 Bp. Pf.:38 postafiók címre kérjük küldeni.  

 

Jelentkezési határidő: 2016 november 30. 
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Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

