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Minden nyugdíjas megkapja az Erzsébet-utalványt 
 

A megváltozott munkaképességűek és a rehabilitációs ellátásban részesülő nyugdíjasok 

is megkapják a karácsonyi Erzsébet-utalványt – tudatta lapunkkal az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma. 
 

„Mindazok jogosultak a juttatásra, akik ellátása a nyugdíjakkal azonos módon emelkedik. Ez 

vonatkozik a korhatár előtti ellátásban, a szolgálati járandóságban, a balettművészeti, átmeneti 

bányászjáradékban részesültekre, valamint politikai rehabilitáltakra is” – közölte a tárca. Azt 

még nem közölték, hogy a hatféle Erzsébet-utalványból milyet kapnak a nyugdíjasok, de 

Lázár János a tegnapi kormányinfón arra tett utalást, hogy étkezésit. 

A Miniszterelnökség vezetője azt is elmondta, hogy a kormány értékelése szerint a gazdaság 

úgy teljesített, ahogy kell, ezért emelték meg a nyugdíjat. Sőt többletjuttatást biztosítanak az 

Erzsébet-utalvánnyal. Erről korábban az Idősek Tanácsával is tárgyaltak, ahol bár vita merült 

fel, de végül mégis támogatták az ötletet. 

 
forrás: baon.hu 

 

 

 

Új program a munkanélkülieknek 

 
Új program segíti az álláskeresésben a munkanélkülieket: az Erste Alapítvány és a La 

Caixa Alapítvány által elindított Incorpora a hátrányos helyzetű munkakeresők 

elhelyezkedését segíti. 

 
A munkanélküliség leküzdése a 21. század egyik legégetőbb problémája és kihívást jelent az 

egész világon. Bár a munkanélküliség aránya hazánkban folyamatos csökkenést mutat (2016 

szeptemberében 226 ezer regisztrált munkanélkülit tartottak számon, azaz a munkaképes 

lakosság 4,9%-a nem dolgozik ), a hátrányos helyzetben élők számára még mindig rendkívüli 

kihívás elhelyezkedni a munkaerőpiacon és jellemzően ők találnak maguknak a 

legnehezebben állást.   

Az Incorpora programot 2006-ban a „la Caixa” Alapítvány hirdette meg Spanyolországban és 

tízéves működése óta több mint 35 ezer csatlakozott vállalatot, 370 partner civil szervezetet és 

közel 100 ezer elhelyezett munkavállalót vont be a kezdeményezésbe. 2016 júniusában a 

helyi viszonyokhoz igazítva immár az ERSTE Alapítvány és a „la Caixa” Alapítvány közös 

kezdeményezéseként hat hazai civil szervezet részvételével indult el a program 

Magyarországon. 



 A cél a legkiszolgáltatottabbak, mint a testi vagy értelmi fogyatékosak és mélyszegénységben 

élők visszavezetése a munkaerőpiacra, valamint egy olyan felelős foglalkoztatási minta 

megalapozása, amely által hátrányos helyzetű munkavállalók helyezkedhetnek el a nyílt 

munkaerőpiacon.  

A program során szakértő integrációs menedzserek segítik mind a vállalatot, mind a 

munkavállalókat a sikeres elhelyezkedés érdekében. A folyamat részét képezi többek között a 

munkaerő-felvételi igények felmérése, az állás-profilok meghatározása a vállalat igényei 

szerint, a szűrés és kiválasztási, valamint a beilleszkedései folyamat támogatása, később pedig 

a fejlődés nyomon követése. Az Incorpora Magyarország azért is egyedülálló program, mert a 

különböző területeken tevékenykedő civil szervezetek a kezdeményezés hatására közös 

erőkkel, tudásukat és tapasztalataikat megosztva dolgoznak a hátrányos helyzetű emberek 

integrációján. A kezdeményezésben dolgozó integrációs szakemberek munkáját a program 

finanszírozza.  

 

 

 

Az eddig eltelt öt hónapban a program segítségével már 90 hátrányos  helyzetű embert 

sikerült foglalkoztatni, közülük 

• 36 fogyatékkal élő 

• 36 mélyszegénységben élő 

• 5 hátrányos helyzetű fiatal  

• 13 hátrányos helyzetű nő (tartósan munkanélküli és 45 év feletti) 

talált magának állást.  A legtöbben a szolgáltatási szektorban helyezkedtek el, elsősorban 

élelmiszeripari-láncok, vendéglátóipari helyiségek dolgozóiként betanított vagy 

adminisztratív munkát végezve.  

Az Incorpora kezdeményezéséhez Magyarországon eddig 24 vállalat csatlakozott. A 

programba bekapcsolódó munkáltatók számára rengeteg előnyt biztosít a részvétel, hiszen az 

Incorpora olyan pénzügyi és humánerőforrás lehetőségeket kínál, amelyek nagyban 

befolyásolják egy vállalat versenyképességét. A hátrányos helyzetű emberek 

foglalkoztatásával biztosított a motivált munkaerő, míg a megváltozott munkaképességű, 

pályakezdő és más hátrányos helyzetben lévő munkavállaló alkalmazásával a vállalatok olyan 

kedvezményekhez jutnak, amelyek csökkentik a kiadásaikat. Az Incorpora programhoz 

csatlakozott cégek ezen felül klubtagokká is válhatnak, amely tagság keretein belül szakmai 

továbbképzéseken és workshopokon vehetnek részt. 

 „Az Incorpora Magyarország sikere minden előzetes várakozást felülmúlt, hiszen az eredeti 

terv 100 ember foglalkoztatása volt az első évben, míg jelenleg, kevesebb, mint fél év alatt a 

számok megközelítik a végleges célt. Tapasztalataink alapján egyes esetekben nehéz 

felkelteni a vállalatok érdeklődését, ám amint meggyőződnek a program előnyeiről, több 

embert is hajlandóak foglalkoztatni.„- mondta el Franz Karl Prüller, az ERSTE Alapítvány 

igazgatóságának vezető tanácsadója.   

Kiss Gyöngyvér, az Incorpora Magyarország koordinációs civil szervezete, a Civil Impact 

vezetője a program igazi versenyképességének a szervezetek hálózatban való működését 

tartja. „A program igazi sikerét a partner civil szervezetek áldozatos munkája adja, valamint 

az, hogy hálózatban működünk együtt, így egyszerre több hátrányos helyzetű célcsoportot 

tudunk képviselni. A "la Caixa" és ERSTE Alapítványoknak köszönhetően munkaerőpiaci 

szolgáltatásunk ingyenes, így vállaljuk, hogy az ötlet és szándék megszületésétől kezdve 

segítjük a toborzás és kiválasztás folyamatát, a hátrányos helyzetben élő munkavállaló 

felkészítését és beillesztését is. Szolgáltatásunk folyamatos nyomon követést is biztosít a 

vállalat és a munkavállaló számára, mellyel hosszútávon is tudja segíteni a munkaerő-

megtartást. 



Nagy öröm, hogy ilyen pozitív fogadtatásra lelt az Incorpora Magyarországon, amely 

mindenképp azt a visszajelzést adja, hogy szükség van az olyan támogatásokra és 

munkaerőpiaci programokra, mely a legelesettebbeknek tud kapaszkodót nyújtani”- tette 

hozzá.   

Molnár Viktória a Salva Vita Alapítvány közreműködésével kapott állást az egyik budapesti 

Costa Caféban, ahol immár július óta dolgozik. „Nagyon szeretem a munkahelyem, ahol 

minden nap igyekszem a legjobbamat nyújtani. Ha bármilyen segítségre van szükségem, a 

kollégáimra mindig számíthatok, de a Salva Vita Alapítvánnyal is tartom a kapcsolatot.”- 

mondta el a 24 éves értelmiségi fogyatékos lány.  

“Az Incorpora program azért jött létre 2006-ban, hogy javítson a perifériára szorult emberek 

társadalmi-szakmai integrációján, illetve felkarolja azokat, akiket a kirekesztés veszélye 

fenyeget, azáltal, hogy foglalkoztatási lehetőséget biztosít számukra.”- foglalta össze a 

Spanyolországból indult, de Magyarországon a helyi viszonyokhoz indított programot Mireia 

Torres Ingelman. „A 2006-óta tapasztaltak a program minden résztvevője számára 

egyedülálló élménnyel bírnak: az ügyfelek, a cégek, a partner társadalmi szervezetek és a 

technikai személyzet mind pozitívan értékelik az Incorporát.” 

 

A programot koordináló civil szervezet:  

• Civil Impact Nonprofit Kft. 

Az Incorpora Magyarország koordinációs szervezeteként a Civil Impact a mediátor 

szervezetek és a munkáltatók által közösen kitűzött célok elérését segíti elő.   

http://www.civilimpact.hu/index.php/rolunk 

A programban résztvevő mediátor civil szervezetek:  

• GAK Nonprofit Közhasznú Kft.   

A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Társadalmi Diverzitás Programja 2006 óta működik 

Gödöllőn és környékén. Az alapítvány a térségben élő hátrányos helyzetű álláskeresők 

számára egyéni és csoportos felkészítő tanácsadást, munkaközvetítést biztosít, a munkaadók 

felé érzékenyítést, információátadást végez. Az Incorpora programban a mélyszegénységben 

élőknek és a pályakezdőknek segítenek az elhelyezkedésben. 

(http://www.gak.hu/)  

• JÓL-LÉT Alapítvány  

A JÓL-LÉT Alapítvány 2002-ben jött létre azért, hogy megoldásokat keressen az anyaság és 

munka/hivatás/karrier összeegyeztetésének nehézségeire, és segítse a nők egyenlő munkaerő-

piaci érvényesülését. Az Alapítvány az Incorpora program keretén belül a 

gyermekgondozásról visszatérő, valamint a munkából más okból hosszabban távol levő nők, 

pályaújrakezdők, álláskeresők elhelyezkedését támogatja. 

(http://jol-let.com/) 

• Menhely Alapítvány  

Az 1989 óta működő alapítvány a hajléktalanság minden stádiumában és helyzetében nyújt 

szolgáltatásokat, így törekedve arra, hogy visszautat adhasson a társadalomba a nehéz sorsú 

emberek számára.  

(http://www.menhely.hu/) 

• Motiváció Alapítvány 

Az 1991-ben létrehozott Motiváció Alapítvány célja, hogy szolgáltatásai révén elősegítse a 

fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű emberek társadalmi beilleszkedését, 

hozzájáruljon egy egyenlőségen alapuló társadalom kialakításához, az önrendelkező független 

életvitel megismertetéséhez, elfogadtatásához, elterjesztéséhez. 

 (http://www.motivacio.hu/) 

 

 

http://www.motivacio.hu/


• Salva Vita Alapítvány 

A Salva Vita Alapítvány 1996 óta segít munkát találni fogyatékos, megváltozott 

munkaképességű embereknek. 

(http://salvavita.hu/) 

 

Az Incorpora program megvalósulását a „la Caixa” Alapítvány és az ERSTE Alapítvány 

támogatja. 

 
forrás: mixonline.hu 

 

 

 

A nyugdíjnövelés lehetőségei! 

 
A jövő évi kötelező nyugdíjemelés kedvező módosítása (0,9 százalék helyett 1,6 százalék), 

illetve a nyugdíjasok rendkívüli karácsonyi juttatása (10 ezer forint értékű Erzsébet-

utalvány) kapcsán ezernyi kérdést kaptam a nyugdíjnövelés egyéb lehetőségeiről. 

 

Ha valaki már nyugdíjas, akkor kétféle módon növelheti a nyugdíját a minden évben kötelező 

emelés mértékén felül: a nyugdíj melletti munkavégzés vagy a kivételes nyugellátás-emelés 

igénylése révén. 

A nyugdíj mellett végzett munka nyugdíjnövelésre jogosít. A saját jogú nyugdíjas ellátását –

 idén még az érintett kérelmére, de jövőre már hivatalból – a foglalkoztatása, illetve egyéni 

vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, 

nyugdíjjárulék-alapot képező keresete éves összege egytizenketted részének fél százalékával 

(az éves kereset 2400-ad részével) növelni kell. A munkavégzés alapján nyugdíjnövelésre 

tehát az jogosult, aki saját jogú nyugdíjas (a korbetöltött öregségi nyugdíjas mellett a nők 

kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgy is ilyen), és van nyugdíjjárulék-alapot képező 

keresete, amely után fizeti a 10 százalékos nyugdíjjárulékot. A nyugdíjnövelésre a 2007. 

április 1-jét követő foglalkoztatás alapján szerezhető jogosultság, amely visszamenőleg is 

érvényesíthető, ha erre korábban nem került sor. 

 

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a korbetöltött nyugdíjasnak, annak a 

megváltozott munkaképességű vagy – fogyatékkal élő vagy tartósan beteg, illetve legalább 

két árvaellátásra jogosult – gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, továbbá annak az 

árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem lehet 

több 75 ezer forintnál. Az emelés összege nem haladhatja meg a teljes öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát (7125 forint), de nem lehet kevesebb 

annak tíz százalékánál (2850 forint). A kivételes nyugellátás-emelés beépül a nyugellátás 

összegébe. Az engedélyezésnél előnyben kell részesíteni férfiak esetében a 35 évnél, nők 

esetében a 30 évnél több szolgálati idővel rendelkező személyt, a 70 éven felüli személyt, 

illetve azt, aki kivételes nyugellátás-emelésben korábban nem részesült. 

 
forrás: lokal.hu 

 

 

 

 

 

 



Morvai Krisztina, az Európai Parlament Független Képviselőjének közleménye 
 

 Történt-e jogi fellépés a testi fogyatékos emberek megalázása miatt? - kérdezte Morvai 

az EP-ben (videóval) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s67_B54yz04 

 

A fogyatékosok jogairól szóló jelentéssel kapcsolatban Morvai Krisztina rámutatott: a jelentés 

kitér azokra a megdöbbentő esetekre, amelyek Magyarországon is sajnos előfordultak, s 

amelyek során megváltozott munkaképességű, fogyatékos, sokszor súlyos fokban rokkant 

embereket vetették alá megalázó vizsgálatoknak, és csökkentették rokkantnyugdíjukat olyan 

módon, amely nem csak erkölcstelennek, hanem jogellenesnek is tűnt. Morvai 

nehezményezte, hogy a jelentés megemlíti ugyan ezeket az eseteket, ki is fejezi rosszallását az 

illetékes szervek felé, de az elszenvedőket pusztán valamiféle "buksisimogatásban" részesíti 

ahelyett, hogy jogaik bíróság előtti érvényesítésére szólítaná fel őket, s ahelyett, hogy akár 

európai uniós célzott pályázatok és pénzek segítésével "odahatna", hogy minél több 

szakirányú képzettséggel rendelkező ügyvéd és jogvédő álljon ki szakszerűen a fogyatékkal 

élő emberek jogérvényesítése érdekében.  

 

Kiadó: Morvai Krisztina, az Európai Parlament Független Képviselője 
 

forrás: os.hu 

 

 

 

 

Jótékonysági sütivásár a Fenntarthatósági Médiaklub és a Telekom 

összefogásában az Önkéntesség Világnapján 
 

1000 önkéntes több száz féle süteménye országszerte 15 helyszínen 
 

A Telekom és a Fenntarthatósági Média Klub (FMK) tagjai Adni Jó! Sütiakció néven 

jótékonysági sütemény-vásárt rendeztek az Önkéntesség Világnapján, 2016. december 5-

én.  

Ennek keretében a vállalat önkéntes dolgozói és az FMK tagjai saját készítésű süteményeiket 

kínálták eladásra országszerte 15 helyszínen, a Telekom telephelyein. A süteménykért 

felajánlott, a  becsületkasszába befolyt bevételt jótékony célra ajánlják fel, így idén az Autistic 

Art Alapítvány művészetterápiás programját támogatják vele. 

  

A Telekom közel 1000 önkéntes munkatársa és a Fenntarthatósági Média Klub tagjai mellett 

olyan ismert személy is kivette részét a jótékony célú önkénteskedésben és tűnt fel a 

süteményekkel megrakott asztaloknál, mint Puskás Peti énekes-színész. 
  

„A Telekom szívügye a fenntarthatóság, ezért a vállalat kiemelt figyelmet fordít a 

fogyatékossággal élőkre, a hozzájuk kapcsolódó felelősségvállalás elmélyítésére.” – mondta 

el Christopher Mattheisen a vállalat vezérigazgatója. „A munkatársaink részéről merült fel az 

igény, hogy év végén, az ünnepek közeledtével teljes vállalati szintű kezdeményezés keretében, 

segítsünk rászoruló társadalmi csoportokon. Ezért indítottuk el 6 éve az Önkéntesek 

Világnapjához kapcsolódóan az Adni Jó! Sütiakciót, amelynek kedvezményezettjei mind olyan 

társadalmi problémát felkaroló szervezetek, amelyek támogatását a vállalat és az  

https://www.youtube.com/watch?v=s67_B54yz04


Fenntarthatósági Média Klub is különösen fontosnak tart. Így segítettünk az elmúlt években 

többek között nehéz sorsú családok gyermekeinek fenntartott óvodán, támogattuk 

megváltozott munkaképességű fiatalok számára létrejött munkahelyek fenntartását, az SOS 

Gyermekfalvakban lakó gyerekeket, a Tábitha Gyermekhospice Házakat. Idén, ahogy tavaly 

is, stratégiai partnerség keretében az Autistic Art Alapítvány által támogatott autista 

lakóotthonokat és az ott zajló művészetterápiás programot segítjük.” – tette hozzá a 

vezérigazgató.  

  

A 2016. évi süti akció egyik különlegessége, hogy Fischer Tamás  és tizenegy további 

Telekomos munkatárs a Krisztina körúti székházban megépítették az új Telekom székház 

modelljét mézeskalácsból. A kollégák önkéntes munkában készítették az épületet. A mézes 

makettet Budapesten a Bálnában is kiállítják, ahol 2016. december 21-től január 29-ig nézheti 

majd a nagyközönség.  
 

Adománygyűjtés elektronikus képeslap-küldéssel és Instagram fotó megosztásával is 
A Telekom a sütemény-vásár mellett további lehetőségeket kínál azoknak, akik csatlakozni 

szeretnének a jótékony célú adományozáshoz, és szívesen támogatnák az autista fiatalok 

művészetterápiás programját.   

  

Petrovics György – Szendeff Lőrinc foodstylist és ételfotós páros fotókat készítenek a 

sütemények felhasználásával a Telekom Budapest Krisztina Körúti Székházába, amelyekből 

elektronikus formájú képeslapok lesznek. Ezeket a képeslapokat bárki elküldheti szeretteinek, 

vagy üzleti partnereinek a telekom.hu/karacsony oldalon 2016. december 14-24. között. A 

Telekom minden képeslap elküldése után 100 forintot adományoz az Autistic Art 

Alapítványnak. 

  

E mellett az Instagramon egy süteményes fotó és vele együtt a #sütitadok hashtag 

megosztásával is részt lehet venni a jótékony adományozásban 2016. december 1-27-e között. 

A Telekom minden ilyen módon megosztott fotó után 100 forinttal növeli Autistic Art 

Alapítványnak átadandó adomány összegét.  

 
forrás: hirek.prim 

 

 

 

 

Vizet szeretne a súlyos beteg háromtagú tömörkényi család 
 

Ugyanazzal a genetikai betegséggel küzd a tömörkényi Szokolai György és kisfia, 

mindketten mozgáskorlátozottak. A család 85 ezer forintot oszt be havonta. Olvasóink 

segítségével szeretnénk szebbé tenni a karácsonyukat. 
 

– A mozgáskorlátozott-mopedem ülésébe a kisfiam ül, én pedig a kormány mögött állok, úgy 

megyünk ki reggelenként a kövesútig, ami legalább kilencszáz méterre van a tanyánktól – 

mesélte Szokolai György. – A buszmegállóban hagyom a négykerekű motorom. Felszállunk a 

buszra, és elkísérem Szilárdkát az iskolába. Délután ugyanez a program – nézett kisfiára a 

tömörkényi apuka. 

 

A háromtagú családban mindenkinek megvan a maga betegsége. Az apuka és 8 éves kisfia 

ugyanazzal a genetikai problémával küzd. 

 

http://telekom.hu/karacsony


Ortopédcipő és járógép 
 

– Hároméves koromban jött elő a betegség – mondta Szokolai György. – Ínszalagsorvadásom 

is van. Nem tudom kiegyenesíteni a lábaim. Sántítok. Amikor Erika, a feleségem várandós 

lett, az ultrahang nem mutatott ki semmi bajt. A genetikai tanácsadáson mondták, ötven 

százalék az esélye, hogy a kisfiunknál is előjön a probléma. Beleestünk abba az ötven 

százalékba. A kis Szilárdnál már az első lépések megtételekor látszott, hogy ő is csak 

nehézkesen tud majd járni. 

 

Szilárd nemrég kapott ortopédcipőt. Az orvos a térdére járógépet is írt fel, ami most készül 

Szegeden. – Kisfiunk elsős. Szerencsére a gyerekek elfogadták mozgáskorlátozottként is, 

senki nem csúfolja. György az egyik szemére vak. Munkahelyi balesetet szenvedett. – 

Villanyszerelőként dolgoztam, és egy ág kiszúrta a szemem. Az összes betegségemet 

figyelembe véve százszázalékos rokkant lettem – tudtuk meg a férfitól. 
 

 
 

Hárman élnek 85 ezerből 
 

Erika, az édesanya is beteges. Magas a vérnyomása, cukorbeteg. Ennél is súlyosabb a szív- és 

tüdőbetegsége. Hormonális problémái is vannak, ami miatt – bár alig eszik valamit – 

túlsúlyos. 

 

– Havi 23 ezer forint a gyógyszerem. Nagyon sok. Amióta Isten segítségével letettem a 

cigarettát, már nem kell olyan gyakran használni az inhalációs pipát – mondta. 

 



A Szokolai család 85 ezer forintból él. Lenne ez több is, de az apa rokkantnyugdíjából sokat 

levonnak. – A betegségem után elvileg 81 ezer forintot kapok az államtól. Gyakorlatilag 37-

et. Néhány éve vásárolni szerettünk volna egy házat a faluban. Vettünk fel hitelt. Csakhogy a 

közvetítő egyik munkatársa lelépett a pénzünkkel – ahogy mondják – sorolta a férfi. – A 

hiteltörlesztés maradt nekünk. Arra megy el a nyugdíjam nagy része. 

 

Fütyül a szél 
 

– Én az emelt családi pótlékkal és a gyessel együtt 48 ezer forintot kapok. Az összesen 85 

ezer forintból kifizetjük a gyógyszert, a villanyt, a többiből élünk. Éhezni nem éhezünk, még 

ha nem is jut sokszor hús az asztalunkra – folytatta Erika. 

 

Szokolaiék tanyája kétszobás. Fürdőszoba nincs. A nyílászárók nagyon rosszak, a bejárati ajtó 

alatt is fütyül be a szél. Az ablakokra kívül fóliát tettek, hogy az is szigeteljen valamit. 

 

– Sajnos jó, ha két napra elegendő fánk van. Azt is a polgármesteri hivataltól kaptuk. A mi 

szobánkban csak beton van. Padlóra nem futotta, még egy árva szőnyegünk sincs. A 

kisfiunknál legalább linóleum védi, hogy ne jöjjön alulról a hideg – tudtuk meg Erikától. 

 

Szokolaiék azt is elmondták, a tanya tetőszerkezetét szeretnék felújítani. Félő, hogy egyszer 

megadja magát. – Szeretnénk az udvaron egy kutat fúratni. Úgy könnyebb lenne az életünk – 

tették hozzá. – Most a volt iskolától hordjuk a vizet. Régi kút, így a csövekből rozsda is kerül 

az ivóvizünkbe. 

 

György és Erika fél a közelgő ünnepektől. Van ugyan egy kis műfenyőjük, azt feldíszítik, de 

ajándékot nem tudnak alá tenni. Pedig a kis Szilárd már írt levelet a Jézuskának. 

Transzformert, távirányítós helikoptert szeretne, mint az osztálytársai... 

  

Újabb két család kap karácsonyra ajándékot 
 

A Délmagyarország–Rotary Adventen ma Hekli Angéla kapja meg a Lapcom Média 

Alapítvány támogatását, aki három gyermeket nevel egyedül Pitvaroson. A Klauzál téri, 17 

órakor kezdődő ünnepségen rajtuk kívül Nagy Denis és családja kap kombinált 

hűtőszekrényről szóló ígérvényt, amelyet a Livello képviselője ad át. Az adományozó 

ünnepség után fellép a Bálint Sándor tagiskola. 

A Klauzál téren áll Szeged Első Szeretetkuckója, amelyet a Délmagyarország üzemeltet. Itt a 

Szegedi Bölcsődék Igazgatósága számára gyűjtünk plüssállatokat, játékokat és könyveket 

mindennap 16.30 és 18.30 óra között. A Rotary Club faházában ruhaadományokat várnak, 

valamint itt lehet leadni kupon ellenében a használt, de tiszta és még jó állapotú zoknikat is. 
 

forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

 

A postás nem drágább, csak nem adná át megfelelően az Üzenetet 
 

 

Orbán Viktor a múlt héten jelentette be, hogy minden nyugdíjas 10 ezer forint Erzsébet-

utalványt fog kapni karácsonyig, mert csak. Illetve tudjuk miért. Nincs szebb, ha a 

Miniszterelnök úr ajándékot küldd. 



Másnap Lázár János jelentette be, hogy a Magyar Posta 480 forintért vitt volna ki egy 

Erzsébet-utalványos borítékot, sokallják ezt a 1,2 milliárdos összeget, ezért inkább 30 ezer 

kormányhivatali dolgozó fogja kézbesíteni karácsonyig. 

December 1-én azonban kicsit finomodott az álláspont: 

“Az Erzsébet-utalványra 2 millió 700 ezer nyugdíjas jogosult: az öregségi, az özvegyi és a 

rokkant nyugdíjasok. 

Az utalványok személyes kikézbesítésében a járási kormányhivatalok fognak közreműködni. 

Az Erzsébet-utalványnak legkésőbb december 31-ig kell megérkeznie. A karácsonyi 

gesztusnak is szánt egyszeri juttatásra 42 milliárd forintot fordít a kormány.” 

Ez az egész egy sor kérdést vet fel, a Miniszterelnöki Kabinetiroda hallgat (mivel a 

kormányhivatalok Lázárhoz tartoznak), a Miniszterelnökség meg szívesen tájékoztat a 

részletekről. 

1. Miért nem adtak hozzá mindenkinek 10 ezer forintot a decemberi nyugdíjhoz? 
Ez lett volna a legolcsóbb, leggyorsabb, legbiztonságosabb megoldás, nyilván egyből ki is 

kukázták. Ha ugyanis 10 ezer forinttal több nyugdíjat hoz a postás / érkezik a bankszámlára, 

akkor honnan tudnák a nyugdíjasok, hogy ez Orbán ajándéka? Vagyis azért kapják Ertzsébet-

utalványban, mert azt meg lehet fogni, át kell venni, lehet tudatosítani a nyugdíjasokban, hogy 

mi ez, miért is kapja. Azonkívül az Erzsébet Utalványforgalmazó haszna kb. 9-10%, vagyis 

csak ezzel a kormányzati döntéssel 2,5-2,7 milliárd forintot fognak kaszálni. Az Erzsébet-

utalványok éves forgalma olyan 120 milliárd, az év végén a kormány ezt majdnem a 

negyedével dobja meg, ahogy a hasznukat is. Az Erzsébet Utalványforgalmazóra külön 

törvénymódosítás is történt, hogy ne kelljen elszámolniuk ezekkel a pénzekkel. 

2. Miért nem a Magyar Posta viszi ki az Erzsébet-utalványokat? 
Ez lett volna a második leglogikusabb döntés, hiszen a postás munkakörébe tartozik a pénz 

szállítása, ismeri a körzetét, tudja a lépcsőházak kódjait, meg van hozzá a képesítése, a 

felszerelése. Viszont a postás, csak azt a feladatot látná el, ami maga a feladat, az Erzsébet-

utalvány kézbesítését. Nem biztos, hogy az elvárt módos dombosítaná ki, hogy mi is 

pontosan. 

3. Hogyan fogják ezt a kormányhivatalok megoldani? 
Ez egy nagyon jó kérdés. 2,7 millió emberhez eljuttatni egy borítékot, aimben érték van, nem 

egyszerű feladat. 

A kormányhivatali dolgozók munkakörében nem tartozik bele, hogy akár 1 millió forintnyi 

értékű Erzsébet-utalvánnyal mászkáljanak. Azonkívül mindenkinek van munkája, feladata, 

amit el kell végezni. Egy járáshoz több tucat falu, település is tartozhat, hogyan fogják ezt 

bejárni a dolgozók? Gyalog? 

4. Hogyhogy 42 milliárd forintot szán erre a kormány, amikor 2,7 millió nyugdíj 

szorozva 10 ezer az csak 27 milliárd? 
Ez volt a hétvége rejtélye, végül ma derült ki, hogy még a kormány ajándéka is adóköteles, 

vagyis a kormány befizeti a 27 milliárd forint után a 15 milliárd adót és járulékot a másik 

zsebébe. 

Erről kérdezték meg Tállai András NAV vezetőt és adóügyekért felelős (!) államtitkárt, aki 

Vida Ildikó “tolmácsot kérek” után a második legjobb reakciót produkálta: 
 

videó: https://youtu.be/g7rsyH5cjt4 
 

 

5. Lázár szerint minden hivatali dolgozót biztonsági őr fog kísérni. Ez igaz? 
Ha igaz lenne, nem lenne olcsóbb ez a hadművelet, mint a Posta, hiszen a törvény szerinti 

minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb 

mértéke 1929 forint. 

Két helyről is kaptunk infót ezzel kapcsolatban: 

http://www.kormany.hu/hu/hirek/az-ev-vegegig-megerkezik-az-erzsebet-utalvany-a-nyugdijasokhoz
https://blog.atlatszo.hu/2014/07/az-erzsebet-utalvany-reklamkoltsegei-igy-szuletett-meg-a-lex-atlatszo-2/
https://blog.atlatszo.hu/2014/07/az-erzsebet-utalvany-reklamkoltsegei-igy-szuletett-meg-a-lex-atlatszo-2/


Jogász, 34 éves osztályvezető: 

“Maguk a vezetők sem tudják még, hogyan lehetne atrocitástól mentesen, komoly téli időben 

levezényelni azt, hogy adott esetben diplomás kormánytisztviselők napi 8 órában nulla ez 

irányú tapasztalattal postást játsszanak, arról nem is beszélve, hogy lesznek agresszív 

nyugdíjasok, kutyás házak és enyves kezű hivatalnokok és magukat hivatalnoknak kiadó 

arcok színes fénymásolt erzsi utalvánnyal vagy kamu munkáltatói igazolvánnyal.” 

Kormányhivatali dolgozó: 

 

“Az index-es cikket csak megerősíteni tudom ‘insider’ Erzsi osztással kapcsolatban: 

Mindenkit összehívtak (mindenkit, adminisztrátort, osztályvezetőt, ügyvédet, stb.). Tilos 

szabadságot kivenni. Dec 21 a ‘D-Day’, és Dec 23-ig végezni kell. Párosával mennek a 

dolgozók (mindenki!). No security. Napi 100 erzsi a kvóta.” 

Vagyis nem lesz biztonsági őr, párosával mindenki, vagyis MINDENKI Erzsébet utalványt 

fog kézbesíteni karácsony előtt. 

 

6. És ha nem lesz otthon a nyugdíjas, amikor jön a kormányhivatali dolgozó? 
Szívás, utazhat be a járási kormányhivatalba átvenni. 

7. A szakszervezetek nem tiltakoznak, hogy a kormányhivatali dolgozó nem postás? 
De, jelezték, hogy a valóságban ez nem olyan egyszerű feladat, mint ahogy az íróasztal 

mögött kigondolták. Lázár János éppen mára hívatta be magához Boros Péternét, a Magyar 

Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnökét, 

mivel ” tisztázni szeretne minden olyan kérdést, amely az elmúlt napokban a nyugdíjasoknak 

járó Erzsébet utalványok kézbesítésével kapcsolatban felmerült.” 

Lefordítom: semmi ellenforradalmi agitáció. 

8. Nem mintha számítana, nem mondott erről az egészről a kormányhivatalokat 

felügyelő államtitkár valami frappánsat? 
Dehogynem: “munkatársai számos ügytípusban, így a hatósági feladatok jelentős részében 

eleve helyszíni kiszállással dolgoznak, de a hivatalok szervezték többek között a 

földárveréseket, ami mellett a hivatali munka, az ügyintézés szintén folyamatos volt.” 

Ha ki tudtak menni egy adott helyszínre földárverést tartani, akkor ki tudnak vinni több mint 1 

millió címre 2,7 millió Erzsébet-utalványt, majdnem ugyanaz. 

9. Nekem Kósa Lajos a kedvenc politikusom. Neki van véleménye az ügyről? 
“Mivel a postás hozza a nyugdíjat, ha ő hozza ki az ajándék Erzsébet-utalványt is, akkor az a 

képzet keletkezhet, mintha ez egy rendszeressé váló juttatás lenne. Még a látszatát is kerülni 

kell, hogy minden hónapban jár majd. 16 évig vezettem az ország egyik legnagyobb hivatalát 

(ez lenne a debreceni önkormányzat), és így tudom, hogy december 20 és 24 között nincs 

olyan hihetetlenül sok munka a hivatalokban hogy ne lehetne kivinni néhány nyugdíjasnak ezt 

a kis fa alá valót.” – nyilatkozta Kósa ma reggel a Mokkában. 

Boldog karácsonyt a nyugdíjasoknak és a kormányhivatali dolgozóknak is! 

Szép nagy projekt, a magyar állam már számtalanszor bizonyította, hogy rövid idő alatt 

összefogva bármit meg tud csinálni, biztos ez is sikerülni fog! 
 

forrás: atlatszo.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://index.hu/belfold/2016/12/03/erzsebet-utalvany_kormanyhivatalok_szabadsag/
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/teruleti-kozigazgatasert-felelos-allamtitkar/hirek/nem-okoz-gondot-az-utalvanyok-kezbesitese


Szabó László: Empatikus vezető Gyárfás utódjelöltje 
 

Gyárfás Tamás lemondása után megüresedett az elnöki poszt a Magyar Úszó 

Szövetségben, és információnk szerint Bienerth Gusztáv a legesélyesebb jelölt, akit 

széleslátókörű, angolul kiválóan beszélő menedzsernek tart Szabó László, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság elnöke. 
 

Bienerth Gusztáv nagyszerű ötlet. Évek óta kiváló munka-, és személyes kapcsolatban 

vagyunk és nagyszerű szakembernek, empatikus vezetőnek, széles látókörű, angolul kiválóan 

beszélő menedzsernek tartom" – mondta az Origónak Szabó László, a Magyar Paralimpiai 

Bizottság elnöke a Magyar Úszó Szövetség elnöki székére legesélyesebbnek tartott jelöltről. 

 
Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke 

Forrás: Talán Csaba 

 

"Hozzáteszem, nem tudom, mi a pontos forgatókönyv, de a Magyar Paralimpiai Bizottság 

elnökeként kiemelkedően fontos, hogy a paraúszásra, a legsikeresebb fogyatékos sportágra 

fordított figyelem és pénz semmiképpen se csökkenjen. 

Ráadásul a Dagályban szeretnénk rendezni 2019-ben a paraúszó vb-t, 
 

így különösen fontos nekünk, hogy ki lesz az úszószövetség elnöke" - tette hozzá Szabó. 

Bienerth igazgatósági tagja a Budapest 2024 Nonprofit Zrt.-nek, amit a 2024-es nyári olimpiai 

játékokra beadandó pályázat előkészítésére hoztak létre. Korábban a PricewaterhouseCoopers 

nemzetközi könyvvizsgáló magyar leánycégének volt ügyvezetője. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.origo.hu/sport/20161208-bienerth-gusztav-lehet-az-uj-elnok.html


Fogyatékos gyermeket is lehet örökbe fogadni! 

 
A KézenFogva Alapítvány idén először olyan nevelőszülőket díjazott, akik vállalják 

fogyatékos gyermekek nevelését is, hogy intézmény helyett ők is szerető családban 

nőhessenek fel. 

 
2016. december 3-án, a Nemzeti Színházban a “Jobb velünk a világ!” rendezvény keretében 

átadásra került idén első alakalommal a “KézenFogva nevelőszülői díj 2016”, amellyel olyan 

elkötelezett nevelőszülők részesültek elismerésben, akik nagy terhet jelentő feladataik mellett 

vállalják azoknak a fogyatékos gyerekeknek a nevelését, akikről eredeti családjuk valami 

miatt nem tud gondoskodni. A nevelőszülők biztosítják számukra, hogy intézmények helyett 

családban nőhessenek fel, és ezzel hozzájáruljanak életminőségük javításához, és társadalmi 

integrációjukhoz. 

A díj célja a nevelőszülői hivatás társadalmi ismertségének és elismertségének emelése. “A 

Kézenfogva Alapítvány büszke arra, hogy ezzel a díjjal azoknak a munkájára hívhatja fel a 

figyelmet, akik a legközvetlenebbül segítik a fogyatékos gyermekeket, azzal, hogy családot és 

szerető gondoskodást bíztosítanak számukra.” (Kovács Éva, szakmai vezető, KézenFogva 

Alapítvány) 

Az idei évben 54 fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülőt jelöltek a díjra. Díjazottaink 

kiválasztása komoly fejtörést okozott a Bíráló Bizottság tagjai számára. Minden jelölésre 

felterjesztett nevelőszülő áldozatos munkájáról és elkötelezettségéről szóltak a méltatások. 

Valamennyi jelölthöz egy emléklapot juttatunk el, hogy elismerésünket ezzel fejezzük ki 

számukra. Három nevelőszülőt tudunk minden évben a “KézenFogva nevelőszülői díjjal” is 

kiemelni. 

„Nekünk, akik a nevelőszülőket segítjük, minden olyan lehetőséget meg kell ragadnunk, 

amely bemutatja, elismeri, értékeli a tevékenységüket. Ez a pályázat egy kiváló alkalom erre. 

Különös tekintettel arra a hiátusra, hogy a gyermekvédelmi rendszer maga nagyon szűkösen 

él a pozitív példaállítás lehetőségével és a nevelőszülői tevékenység össztársadalmi szintre 

eljutó értékelésével.” (nevelőszülői tanácsadó a díjról) 

„Jelenleg 10 gyereket nevel, köztük engem is! Nagyon sok gyereket útjára bocsátott már, 

köztük a legtöbb gyereknek fogyatékossága van. Hálával tartozom és bár viszonozni sosem 

fogom tudni azt a sok jót, amit tőle kaptam, azt akarom, hogy hallja az egész világ: Köszönöm 

édesanyám!” (nevelt gyermeke méltató szavai) 

 
forrás: karpatinfo.hu 

 

 

AZT ÉREZTEM, CSÚNYA DOLOG LENNE VISSZAADNI ŐKET 

 
Marika és Magdi hosszú évek óta fogadnak magukhoz fogyatékkal élő gyereket. A 

nevelésük jóval több nehézséggel jár, szerintük mégis az egyik legszebb dolog a világon. 

Elengedni a kezüket azonban még nevelőszülőként sem egyszerű: csak abban bízhatnak, 

hogy találnak nekik egy biztonságos intézményt, és nem kerülnek csalók kezei közé. 

 
Anka Vincéné Marika és Kocsisné Makra Magdolna több évtizede nevelőszülők. 

Tiszakécskén élnek, és hosszabb vagy rövidebb ideig mind a ketten neveltek fogyatékkal élő 

gyerekeket – írja az Abcúg. Magdi három saját gyereket szült, és miután a két idősebb felnőtt, 

egy szerelem miatt legkisebb lányával Budapestről a Bács-Kiskun megyei településre 

http://abcug.hu/azt-ereztem-csunya-dolog-lenne-visszaadni-oket/


költözött. „1997-ben volt ez, tudtam és szerettem is volna dolgozni, de a környéken nem volt 

semmiféle munka, főleg nem egy betolakodó pestinek” – meséli Magda. 

 
Magdi házával átellenben lakott Marika, aki nagyon barátságosan fogadta az új lakost, sokat 

beszélgettek. „Kérdeztem, hogy ő mivel foglalkozik, és mondta, hogy nevelőszülő. Aztán 

láttam őt a nevelt gyerekeivel, sétáltak libasorban, kezükben a tejeskanna, közben énekeltek. 

Olyan idillinek tűnt az egész” – nevet Magdi. Úgy döntött, ezt ő is meg tudná csinálni, ezért 

jelentkezett nevelőszülőnek. Kifejezetten kérte, hogy ne fogyatékos gyereket küldjenek neki, 

ennek ellenére egyből kettőt is kapott. 

Az értelmileg sérült lánytestvérek december 25-én érkeztek meg Magdiékhoz. „Amikor 

megláttam azt a nyolcéves kislányt, kopaszon, egy szál pendelyben, egy olyan szandálban, 

amiből kilógtak a kis ujjai, nem volt kérdés, hogy vállalom a nevelésüket. Ha meg kéne 

magyaráznom, miért mondtam igent, nem tudnám. Egyszerűen azt éreztem, hogy nagyon 

csúnya dolog lenne visszaadni őket” – emlékszik vissza Magdi, aki azóta összesen hét 

fogyatékkal élő gyereket vett magához. 

Marika és Magdi, mind a ketten részt vettek a KézenFogva Alapítvány „Otthont 

mindenkinek!” című, nemrég lezárult kétéves programján. A program célja az volt, hogy 

komplex módon kínáljanak olyan megoldásokat (különböző képzések formájában, illetve a 

családterápiás szolgáltatásuk által), amelyek támogatják a fogyatékos gyermekeket nevelő vér 

szerinti, örökbefogadó és nevelőszülőket annak érdekében, hogy minél több gyermek 

nőhessen fel családban. Az alapítvány munkatársai és a programhoz csatlakozott szakemberek 

hosszú hónapokon át foglalkoztak a fogyatékkal élő gyereket vállaló nevelőszülőkkel és a vér 

szerinti családokkal. 

 
A jövő kilátástalansága minden fogyatékkal élőt érint, nem csak azt, aki nem családban 

nevelkedik. A felnőttkort elérve gyakorlatilag nem tudnak hová mozdulni: munkát nem 

találnak, és emberi életet biztosító bentlakásos intézetből vagy a támogatott lakhatási 

formából is borzasztóan kevés van. A program fontos részét adták azok a 

műhelyfoglalkozások, amelyek tematikáját kifejezetten a fogyatékos gyerekeket nevelő 

nevelőszülők igényei alapján alakították ki, és amelyekben a nevelőszülők interaktív módon, 

meghívott szakértő előadók segítségével dolgozhattak fel fogyatékossághoz kapcsolódó 

különböző témaköröket. Az egyik visszatérő probléma az volt, hogy tartottak a jövőtől: mi 

lesz a gyerekkel, hogyan lesznek képesek elszakadni egymástól, fogják-e szeretni, hogyan 

bánnak majd vele, ha bekerül például egy szociális otthonba? 

Ezek a kérdések Magdit is foglalkoztatják, különösen, mert már három nevelt gyerekétől 

csalták ki az 1,7 millió forintos életkezdési támogatást nem sokkal azután, hogy kiengedte 

őket az életbe. „Az előadások nagyon sokat segítettek, láttuk és hallottuk a többiektől, hogy 

ők is hasonló problémákkal küzdenek, nem vagyunk egyedül a félelmeinkkel” – meséli. 

Azonban hiába ültek össze a többi nevelőszülővel havonta, arra kellett rájönniük, hogy 

semmit nem lehet tenni, amivel segíthetnék ezeket a gyerekeket a kirepülésük után. „Ha 

szerencsénk van, és el tudjuk őket helyezni egy biztonságos bentlakásos intézményben, akkor 

megnyugodhatunk. Egyébként sok lehetőségünk nincs, és ez borzasztó érzés” – mondja 

Magdi. Ami még szóba jöhet, az a gondnokság alá vétel, Magdi is így döntött legkisebb 

nevelt gyerekével kapcsolatban, de majdnem egy évig tartott, mire sikerült hivatalosan is 

elintéznie. 

Magdi szívéhez legközelebb a most 21 éves Erzsébet áll, akit nyolcéves kora óta nevel. 

Csőrike, ahogy Magdi hívja, hétköznap kollégiumban lakik, de hétvégére hazajár. És minden 

este sms-t küld nevelőanyjának: „Szeretlek Mama” szöveggel. 

 



Magdi őt különösen félti, ki is néztek már közösen egy csobánkai bentlakásos intézményt, 

ahol dolgozni is lehet, szép helyen van, és Csőrike vihetné a kutyáját is. Itt nyugodt szívvel 

hagyná, de ha ez nem jön össze, akkor maradnak együtt. „Őt biztos nem engedem ki a 

nagyvilágba” – mondja. 

 

 
 
Marika és Magdi 

 
Csőrike középsúlyos értelmi fogyatékos, az is csoda a két nő szerint, hogy Magdi eddig meg 

tudta óvni kislánynak. Tud írni, olvasni, számolni is, de csak húszig, és megtanulta a 

szorzótáblát. De boltba például nem lehet egyedül elengedni, mert azt már nem tudja 

kiszámolni, hogy jól adott-e neki vissza a pénztáros. Amikor otthon van, segít nevelőanyjának 

mosni, főzni, takarítani. Magdi úgy fogalmaz, hogy Csőrike valamiben simán megfelel a 

korának, de vannak olyan dolgok, amikben egy kétéves gyerek szintjén tart. 

„Fogyatékos gyerekeket valahogy sokkal hálásabb nevelni” – veszi át a szót Marika. Jobban 

örülnek mindennek, jobban megbecsülik, amit kapnak, mint az ép gyerekek. Marika és férje 

összesen 17 gyereket nevelt hosszabb vagy rövidebb ideig, voltak köztük egészségesek is. Ő 

is úgy látja, hogy egy fogyatékos gyereket érzelmileg sokkal nehezebb kiengedni a 

nagyvilágba: egyrészt ezek a gyerekek jobban is ragaszkodnak, másrészt nem is igazán értik 

meg, hogy mi történik velük. Marika szerint az enyhén fokban fogyatékos gyerekek körül 

semmilyen háló nincs: amikor kikerülnek a munka világába, hiszékenységük miatt vagy a 

fizikai erejüket használják ki, vagy szexuális úton zsákmányolják ki őket. 

Hiába hatalmas feladat egy ilyen gyerek nevelése, az állam nem honorálja különösképpen a 

szülők fáradozásait. Jóformán csak a különböző alapítványokra lehet számítani, amikor új 

szemüveget vagy fogszabályzót kell venni a gyereknek. 18 éves koruk után ráadásul a 

nevelőszülők a fogyatékos gyerekek után normál ellátást kapnak, ami havi 10-15 ezer forint 

mínuszt jelent. „Öltöztetni sem olcsó őket, kísérni kell a vonaton, mert egyedül nem 



utazhatnak. Szinte kivétel nélkül mindegyik nagyon jó étkű, van köztük, aki a korábbi tartós 

éhezés miatt egyenesen falja az ételt. Az ilyen gyerekek nevelésével járó problémákon 

természetesen nem lehet csak a pénzzel segíteni, de azért sok mindenen tudna könnyíteni” – 

mondja Marika. Ő és Magdi is azon a véleményen van, hogy ha a civil szféra nem lenne, 

hanem csak az államtól kapott dolgokra támaszkodhatnának a nevelőszülők, akkor nagyon 

rossz helyzetben lennének. 

 
„Nekünk itt, a kimeneti oldalban kell igazán a segítség, hogy nyugodtan el tudjuk engedni a 

kezüket. Egy fogyatékkal élő gyerekért mindig jobban aggódik az ember” – mondja Magdi. 

Csőrike addig marad nála, ameddig csak akar, de ha egyszer úgy dönt, hogy külön szeretne 

élni, akkor Magdi is a saját életére koncentrál majd. 

“Menni Írországba az unokáimhoz.” 

 
forrás: vs.hu 

 

 

 

Tízmillió forintot nem használt fel a Paralimpiai Bizottság 

 
Lapunk értesülése szerint érvényes jóváhagyó elnökségi határozat nélkül terjeszti be a 

Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) jövő hétfői közgyűlésén a küldöttek elé a 

fogyatékos sport teljes működését alapjaiban megváltoztató és átalakító alapszabály-

tervezetét.  

 
Mindez úgy lehetséges, hogy a bizottság vezető testülete nem volt határozatképes a múlt heti 

ülésén, ami azt jelenti, hogy a tagoknak kevesebb mint a fele vett részt a tanácskozáson. Úgy 

tudjuk, egyetlen főn múlt a határozatképesség, volt olyan, aki rosszul írta be naptárába az ülés 

időpontját, mások pedig egyáltalán nem vettek részt az ülésen. Ennek ellenére az elnökség 

áttekintette és megtárgyalta a módosítási javaslatokat – határozatot azonban nem tudott hozni 

-, Szabó László elnök és Szekeres Pál, az elnökség tagja vitatkoztak is arról, mi legyen a 

Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel (MSOSZ). 

További érdekesség a közgyűlés előtt – ahol tisztújításra, tehát elnök- és elnökségi tagok 

választására is sor kerül -, hogy bár Szabó külön, személyes egyeztetést ígért minden 

elnökségi tagnak a jövőről, tegnapig többekkel még fel sem vette a kapcsolatot, amit – 

jogosan – nehezményeznek az érintettek. Úgy érzik, akkor is illene váltani velük pár szót, ha 

esetleg a későbbiekben nem számítanak rájuk. 

De van más érdekesség is: megbízható forrásból tudjuk, hogy az MPB tízmillió forintot nem 

használt fel a riói paralimpiával kapcsolatos kiadásokra biztosított állami forrásból, ezért 

ennyi pénzt kellett visszafizetni az állam részére, ahelyett, hogy például további 

sporteszközöket vásároltak volna a paralimpián résztvevő sportolóknak. 

Az értesüléseinkkel megkerestük az MPB-t, írásos érdeklődésünkre az alábbi választ kaptuk, 

amelyet – a kérést teljesítve – változtatás nélkül jelentetünk meg: 

Kérjük alábbi válaszunk változatlan, egyben történő közlését! Köszönjük a Népszava újkeletű 

érdeklődését a magyar parasport iránt. A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) ahogyan eddig 

is, most is szívesen áll a sajtó rendelkezésére. 

A Népszava által megküldött kérdésekben felvetettek egy része nem igaz, egy részét az idő 

túlhaladta. Az alapszabály tervezete az elnökség támogatásával fog a közgyűlés elé kerülni. 

Az elnökségi tagok személyéről nem az elnök dönt, hanem a közgyűlés, így ezt bízzuk 

továbbra is az MPB legfőbb döntéshozó testületére. 



Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke minden érintettel folyamatosan egyeztet 

a szervezet jövőjéről, így az elnökségi tagokkal, sportolókkal, edzőkkel, a szervezetek és a 

sportszakma képviselőivel is. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség felvételéről nem volt 

vita, nem is lehetett, mivel a tagságot törvény írja elő és ezzel az MPB elnökségének minden 

tagja egyet is ért. 

A XV. Nyári Paralimpiai Játékokra a Magyar Paralimpiai Csapat felkészülését és sikeres 

részvételét a Magyar Paralimpiai Bizottság szabályszerűen finanszírozta, az erre szánt forrást 

a sportolók igényeit figyelembe véve használta fel. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Ez egy igazán különleges nap volt 
 

A kísérő pedagógusok számára is élmény volt a kedd délelőtt. 
 

Bár nagy feladatot rótt a pedagógusokra és nevelőkre a gyerekek kísérése és felügyelete, akik 

közt több közepes és súlyos fogyatékkal élő is volt, de számukra is igazi élményt jelentett a 

színházi rendezvény, és a gyerekek öröme is megérintette őket. 

– Hatalmas élményt jelentett a gyermekeknek az ünnepség – mondta Kovácsné dr. Nagy 

Emese, a Vodafone Digitális Iskola Program bázisintézményeként működő hejőkeresztúri 

iskola igazgatónője. – Iskolánkba nagyrészt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek járnak, akiknek sajnos ritkán adatik meg, hogy színházba mehessenek vagy 

ajándékot kaphassanak, így ez egy igazán különleges nap volt a számukra – tette hozzá az 

igazgatónő. A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola éppen a múlt héten nyerte el a rangos 

Prima Primissima díjat a magyar oktatás és köznevelés kategóriában hátránykompenzáló 

pedagógiai módszerük elismeréseként. 

 

Elvarázsolta a gyerekeket 

Az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Tüskevár 

Tagóvodájában mozgáskorlátozott, gyengénlátó, nagyothalló, értelmi fogyatékos és Down-

szindrómás gyerekekkel foglalkoznak. Mint dr. Buriné Rhuz Anna munkaközösségi vezető 

elmondta, már a sötét novembert is megvilágítja számukra a Mikulás eljövetele és az 

ünnepvárás. Ilyenkor minden erről szól az intézményben, díszeket készítenek, verseket, 

dalokat tanulnak be a szülőket is bevonva a foglalkozásokba, hiszen a fogyatékkal élő 

gyermeket nevelő szülők gyakran elszigetelődnek a külvilágtól. 

 

– Hatalmas izgalommal és várakozással készültek a gyerekek a mai napra. Már az is nagy 

dolog volt számukra, hogy eljövünk a színházba és itt megnézhetnek egy előadást, ezt pedig 

csak tovább fokozta, hogy találkozhatnak a Mikulással és ajándékot is kapnak. Az előadás 

teljesen elvarázsolta őket, amikor elkezdett esni a műhó, meg voltak győződve róla, hogy 

valóban a hó esik, a fehér ruhás balettművészeket pedig angyalnak tartották – mesélte. 

Bár az intézmény igyekszik kulturális programokat szervezni a gyerekeknek, így színházba is 

járnak, ám egy hosszabb előadást nem minden óvodásuk tud végigülni. Most azonban az időt 

is úgy állították be a szervezők, hogy egy fogyatékkal élő vagy kisebb, még „egy helyben 

hosszabb időt megülni nem tudó” gyermek számára is élvezhető legyen a műsor. 

 

 

 

 



Az óvodába is megérkezik 

– Holnap az óvodába is megérkezik a Mikulás, szintén felajánlásból kapjuk a csomagokat, de 

karácsonyi ajándék és óvodai ünnepi műsor is „érkezik” hozzánk segítő szervezetektől, 

intézményektől – tette hozzá. 
 

forrás: boon.hu 

 

 

 

 

Elütötték a kerekes székes Müller Attilát 
 

Larion Zoé és Müller Attila úgy döntöttek, kipróbálják, milyen is kerekesszékkel 

közlekedni, projektjükkel szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy milyen 

nehézségekkel kell megküzdenie a mozgássérült embereknek. 

 

- A padkákon, amelyekkel találkoztam útközben, nem tudtam áthaladni - meséli Zoé a Fem3-

nak, és Attila pedig hozzátette, rettenetesnek találja, hogy például a buszvezetők sokszor le 

sem szállnak, hogy segítsenek a kerekesszékkel közlekedőknek, illetve rengeteg 

metrómegállónál szinte életveszélyes lejutniuk a szerelvényekhez. 

- Nagyon furcsa tapasztalat volt, mert ami nem szemmagasságban van az embereknek, azt 

nem veszik észre, volt, aki nekiment Attilának - mondta Zoé. 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

 

 

Ez a legvidámabb videó paralimpiai sportolókról 
 

Igaz, még a riói olimpiára készült, de a „Yes, I can” refrén bármikor elővehető és 

mindenkit feldob.  

 

Már a Eurobest magyar sikereit szemléző cikkünkben is szót ejtettünk erről a kampányról, de 

érdemes külön is bemutatni, ha már elhozták Rómából a filmes grand prix-t. A brit Channel 4 

a Riói Paralimpiai Játékokra készített 3 perces munkájában 140, főleg mozgássérült sportolót, 

zenészt, átlagembert mutat be, az egész olyan, mint egy nagy ünnepe az emberi 

teljesítőképességnek.  

 

videó: https://youtu.be/IocLkk3aYlk 

 

Az 50-es, 60-as években népszerű énekes-színész, Sammy Davies Jr. egyik legismertebb 

dalát, a „Yes, I can"-t dolgozták fel a klipben, ez a refrén pedig össze is foglalja a lényeget. A 

videót a hihetetlenül jól kitalált koreográfia is segíti, ahogy a színkavalkád is abszolút az élet 

napos oldalát hivatott bemutatni. Akiket a klipben szereplő sportolók, zenészek élete 

mélyebben érdekel, ide kattintson, a Channel 4 többükkel rövid interjút is készített. 

 
forrás: kreativ.hu 

 

 

http://fem3.hu/musoraink/fem3cafe/22010_elutottek-a-kerekesszekes-muller-attilat.html
http://fem3.hu/musoraink/fem3cafe/22010_elutottek-a-kerekesszekes-muller-attilat.html
http://www.kreativ.hu/cikk/egy_magyar_ezustot_es_egy_bronzot_hozott_az_eurobest
https://youtu.be/IocLkk3aYlk
http://www.channel4.com/programmes/were-the-superhumans/on-demand/64033-018


 

 

 

Tényleg jelölhetik Golden Globe-ra a Veszetteket? 
 

Sokan meglepődhettek a Blikk "Goda Krisztina filmje, a Veszettek esélyes lehet a Golden 

Globera" című keddi cikkén, elvégre az egy tavalyi film, hogyan lehetne már esélyes egy 

jövőre kiosztott díjra. A válasz a Golden Globe szabályzatában keresendő, ami azt mondja ki, 

hogy minden olyan alkotás jelölhető a legjobb idegen nyelvű filmnek járó elismerésre, amely 

a díjkiosztó előtti év novembertől számított 14 hónapon belül forgalmaztak a hazájában. A 

2015. október 22-én mozikba került Veszettek megfelel ennek a kritériumnak, tehát elvileg 

jelölhető. 

 

Az Oscaron egy ország csak egyetlen filmet nevezhet az idegen nyelvű filmeknek járó díjra, a 

Golden Globe esetében nincs ilyen kikötés. Ott nem is az országok tesznek javaslatot, hanem 

producerek küldhetik be a megmérettetésre vágyó filmjeiket. 

A Veszettek mellett a Tiszta szívvel a másik magyar film, ami beszállt a jövő évi Golden 

Globe-versenybe (erről pont ma jelent meg egy írás a Golden Globe hivatalos honlapján). Till 

Attila kerekesszékes gengszterfilmjének az esélyeit jelentősen növeli, hogy rendelkezik 

lobbierős amerikai forgalmazóval (Goda Krisztina gárdafilmjének nincs tengerentúli 

forgalmazója). 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

 

 

Osztálytársai előtt állt fel először a kerekesszékéből a mozgássérült kisfiú 
 

 

David Matos Souzeynél nem sokkal a születése után észrevették, hogy valami baj van, 

mivel a kisfiú nagyon keveset mozgott, alig csapkodott, nem rugdosott, a fejét is csak 

néha mozgatta. Miután megvizsgálták a csecsemőt, kiderült, hogy poliomyelitisben, 

vagyis gyermekbénulásban szenved. 

 

A betegség elsősorban a gerincvelőt támadja, amely izomsorvadást és végül bénulást okoz. 

David így az eddigi élete nagy részét kerekesszékben töltötte, ám a kisfiú hatalmas akaratról 

tanúbizonyságot téve nemrég úgy döntött, hogy belevág egy nagyon sok, kemény munkával 

járó fizikoterápiába. A fiú az első nagy eredményét mindenképp az osztálya előtt akarta 

bemutatni, így készült a következő felvétel, amelyen a fiú a először áll fel a székéből, amióta 

elkezdte a terápiát. 
 

videó: https://youtu.be/--HU1gN5bnQ 

 

A felvételen hallható zsivaj az osztálytársaktól érkezik, akik valósággal megőrülnek, mikor 

meglátják járni a kerekes székes társukat. Úgy látszik, hogy az álmok tényleg valóra válnak, 

ha keményen dolgozik érte az ember. 
 

forrás: 24.hu 

 

 

 

http://www.blikk.hu/sztarvilag/filmklikk/goda-krisztina-filmje-a-veszettek-eselyes-lehet-a-golden-globera/c5sneg3
http://www.blikk.hu/sztarvilag/filmklikk/goda-krisztina-filmje-a-veszettek-eselyes-lehet-a-golden-globera/c5sneg3
http://www.goldenglobes.com/articles/kills-wheels-hungary
http://www.origo.hu/filmklub/blog/dijak/20161118-till-attila-filmje-joval-kozelebb-kerult-az-oscarhoz-tiszta-szivvel-kino-lorber.html
http://www.origo.hu/filmklub/blog/dijak/20161118-till-attila-filmje-joval-kozelebb-kerult-az-oscarhoz-tiszta-szivvel-kino-lorber.html


 

 

A LELKI HATÁRBONTÁS JÓ LENNE 

 
December 3-a a fogyatékkal élők világnapja. A Wikipedia szerint a rokkantak napját 

váltotta le a politikai korrektség (PC) jegyében. Noha valószínűleg számos 

szóösszetételben furcsa eredményt adna a PC-átírat, azért a fogyaték, és a hétköznapi 

életben használt rokkant kifejezés között tényleg jelentős az eltérés. Ahogy az „átlag” és 

a „fogyatékos” emberek között is. 
 

Noha más jellegű a különbség. S az idézőjel sem véletlen. Tökéletes ember ugyanis leginkább 

a mesékben fordul elő. Meg a faji demagógiákat hirdetők szólamaiban. Annak ellenére 

ugyanis, hogy a jól látható problémák valóban első látásra megkülönböztethetővé tehetnek 

embereket, azért az átmenet sokszor tűnik folyamatosnak. Különösen a szellemi 

teljesítőképesség terén. De a para-olimpiák résztvevőit látva, más tekintetben is. Valamiért 

mégis igen komoly gátlások működnek. Valószínűleg mindkét oldalon. Elég ehhez, ha ki-ki 

leltárt csinál magában arról, hogy mikor segített utoljára egy látássérültnek, segített tolni egy 

kerekesszéket, illetve milyen szívesen segít valakinek, akinek kérdését a torkához tartott 

segédeszköz teszi érthetővé a városi forgatagban. S ebben a tekintetben egy kicsit egyet lehet 

érteni a Magyar Református Szeretetszolgálatnak az MTI által közreadott véleményével. 

Annyiban, hogy valóban létezik egy szemléleti, illetve sokszor emberi, az ő 

megfogalmazásukban lelki határmezsgye. 

 

Ennek megléte valószínűleg nagyon sokszor érthetetlen, és szinte mindig felesleges. Akkor 

mindenképpen, amikor a másikban az embert kell(ene) tisztelni. Így az a törekvés 

mindenképpen indokolt lehet, amely ezt a hétköznapi, belső akadálymentesítést szolgálja. Az 

egyházak és a pártok részéről egyaránt. Azonban éppen a hétköznapok politikája az, amellyel 

igen jelentős ütközések is tapasztalhatóak ezen a téren. Az ugyanis kétségtelen, hogy a másik 

ember egyenrangú kezelését szolgáló szemlélet kialakításában az iskoláknak kiemelkedő 

szerepe lenne. Beleértve azt is, hogy azon tanulmányok esetében, amikor indokolatlan az 

elkülönített oktatás, akkor ez ne is következzék be. Alig valószínű ugyanis, hogy a láb 

elvesztése indokolhatná a szegregációt a matematika tanításakor. Már akkor, ha az iskola 

különben akadálymentesített. Már akkor, ha nem éppen az oktatásért felelős minisztertől 

hallanánk olykor olyan szólamokat, amelyek az iskolai szegregáció kritikátlan pártolását 

sejtetik. Az persze ez utóbbi esetben legfeljebb hab lehetne a tortán, hogy az Emmit vezető 

miniszter református lelkészként teszi ezt. 
 

Így a Magyar Református Szeretetszolgálatnak talán nem is kellene messzire mennie a 

lobbizáskor. Annak elérésére, hogy az iskolák egyre nagyobb része legyen akadálymentesített, 

illetve alkalmas arra, hogy az integrálható oktatási pontokon valóban megvalósulhasson az 

integrált oktatás. Bízva abban, hogy az a gyermek, aki fiatalon megtapasztalja a kritikátlan, és 

sokszor oktalan távolságtartás értelmetlenségét, felnőttként jobb, elfogadóbb ember lesz. Aki 

aztán a saját gyermekei esetében sem fogja azt a nézetet képviselni, hogy a problémák 

elhallgatása, elrejtése egyenértékű a problémák megoldásával. Ezzel emberségből lényegesen 

többet adva a gyermekének, mint a legutóbb Lázár által felmagasztalt keresztényi 

gyermektípus kiesztergálása. 

Nem feledve persze, hogy Lázár és Balog is annak a kormánynak tagjai, amelyben ez az 

egyengondolkodású tömegbázis-nevelés a központi irányvonal. Cseppet sem cáfolva azokat, 

akik szerint az oktatáspolitika hűen tükrözi a diktatúra felé haladó kormányzat minden mást 

elnyomni szándékozó menetelését. A hétköznapok szólamaitól függetlenül. Ahogy azoktól 

teljesen függetlenül, a fogyatékkal élőkkel szembeni szemléletet is hűen tükrözi az, ahogy a 

http://gepnarancs.hu/2016/12/a-lelki-hatarbontas-jo-lenne/
http://endresy.blogspot.com/2016/11/lazar-vess-keresztet-omagyar-gyermek.html


köztereken, a közlekedési lehetőségek kialakításakor alakul az akadálymentesítés helyzete. Az 

Együtt például arra mutat rá ezzel kapcsolatban, hogy a metró felújításának tervezésekor a 

megállók egy részénél kihagynák az akadálymentesítést. Spórolásból. Vagy felelőtlenségből. 

Vagy nemtörődömségből. Miközben alig lehet szabadulni attól a gondolattól, hogy stadionok 

helyett szinte biztosan erre költene a kormányzat akkor, ha Orbán bármelyik gyermeke, 

rokona, ismerőse, strómanja olyan helyzetben lenne, ami ezt indokolná. 

 
forrás: gepnarancs.hu 

 

 

Ez a neked való kanál, ha folyton remeg a kezed 

 
A Liftware a fogyatékos emberek számára fejleszt kanalakat, most itt a legújabb, az 

okoskanál. 

 

Mindig nagyon szimpatikussá tesz egy céget, ha a termékeit azzal a céllal készíti, hogy 

megkönnyítse a fogyatékos emberek életét. A Liftware pont egy ilyen cég. 

Mozgó kanalaik nem hozzák kínos helyzetbe se a fogyatékkal élőt, se azt, akivel nyilvános 

helyen, például egy étteremben tartózkodik. De az se érzi majd rosszul magát, aki a szomszéd 

asztalnál ülve kénytelen végignézni, ahogy szegény fogyatékos mindent leeszik maga körül, 

mire bekanalazza a levesét. 

hirdetés 

A legújabb fejlesztésű kanál eggyel beljebb megy. Elsősorban azoknak készült, akik azért 

képtelenek rendesen enni, mert remegő kézzel/testtel élnek. Ez a robotikus eszköz, a Liftware 

Level bármilyen szögben tartható és mozgatható, de számos további, étkezéskönnyítő 

kiegészítője is van. 

Garantált vele a jól evés, és így a jól levés is. 

 

videó: https://youtu.be/QpU8fB7rLtI 

 
forrás: nuus.hu 

 

 

Kerekes székes  Mikulás 

 
Kedden délután szép piros elektromos mopedjével a mozgássérült Mikulás is 

megérkezett a zalaegerszegi gyerkőcökhöz. Ajándékkal teli kosarát 

gimnazisták cipelték. 

 
Célunk  egyértelműen  az, hogy  a gyermekeknek természetes legyen, hogy mozgássérültek is 

élnek közöttük  lám, még  a Mikulás is lehet kerekes székes  magyarázta Sziva Beáta, a zalai 

mozgássérültek ifjúsági csoportjának vezetője.  

 

A mozgássérült Mikulás volt az első, akitől a kerekes székben élő Elek Aliz nem félt. Kapott 

is ajándékot bőven  képünkön Sziva Beáta is csokival kedveskedik a megilletődött kislánynak 

A Mikulást "civilben" Boronyák Zoltánnak hívják, segítői: Pap Lolita Vivien, Farkas Hanna, 

Bonczók Lilien, Simán Cecília és Nagy Péter a Kölcseygimnázium 9.es tanulói, akik a 

közösségi szolgálat keretében álltak be krampusznak.  

 

https://www.liftware.com/
https://youtu.be/QpU8fB7rLtI


 
 

 

 
 

 

forrás: zaol.hu 

 


