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Javítanák a nappaliszociális ellátást 

 

Megemelik több járadék összegét is 

 

A szociális tárgyú törvények módosításáról benyújtott csomagot az ellenzéki frakciók nem 

támogatják, és az SZDSZ is fenntartásait fogalmazta meg. A szocialisták azzal érveltek, hogy 

az előterjesztés a szegénység elleni küzdelem rövid távú intézkedéseit tartalmazza. Az 

előterjesztés újraszabályozza a szociális segélyezés rendszerét. A módosítások nyomán 30%-

kal emelkedik a legsúlyosabb rokkant családtagokat ápolók ápolási díja. A törvénymódosítás 

célul tűzte ki, hogy javít a hetvenöt évesnél idősebb egyedülálló nyugdíjasok helyzetén, és az 

idősek járadékát felemeli a minimálnyugdíj 130%-ára. A javaslat célja, hogy a szociális 

biztonság erősödjön, az esélyegyenlőség jobban kibontakozhasson mondta Vidorné Szabó 

Györgyi (MSZP). Kiemelte a fokozott ápolást igénylő fogyatékosok után járó ápolási díj 

30%-os emelését és a 75. év feletti rászorulók járadékának szintén 30%-os növelését. 2006-tól 

lépne életbe  

Az adósságkezelési szolgálat, amely azt a célt szolgálja, hogy a lakáscélú hiteltartozásokat az 

érintettek ki tudják fizetni, legfeljebb 60 hónapra bővül, és az adható támogatás elérheti a 400 

ezer forintot.  

Vidorné Szabó Györgyi a törvény hatályba léptetésének fokozatosságát a forrásütemezéssel, 

illetve azzal indokolta, hogy az önkormányzatoknak időt kell adni a felkészülésre.Az ellenzék 

ezzel szemben egyértelműen kampányfogásnak minősítette a módosítás hatályba lépését, 

hiszen a megemelt segélyeket csak 2006. január 1-jétől kívánja folyósítani a kabinet.  
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Felújították a Dagály fürdőt 

 

Tovább folytatják a fürdőfelújítási programot, mondta Vajda Pál főpolgármester-helyettes a 

Dagály fürdő most befejeződött egymilliárd forintos rekonstrukciója alkalmából a helyszínen 

Vajda azt mondta. A Dagály fürdőben felújítottak két termálmedencét, a központi épület tető- 

és homlokzatrészét. Új típusú, váltókabinos öltözőteret alakítottak ki, és előkészítették a 

mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedését segítő berendezések helyét. A Széchenyi és 

a Rudas fürdők felújításához 200 illetve 195 millió forintot nyertek pályázaton. 
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Elégedetlenek az otthonról dolgozó britek 
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Aki úgy véli, megmenekülhet a munkába járás összes nyűgétől azáltal, ha otthon rendezi 

be irodáját, jobb, ha még egyszer átgondolja a dolgot, állítja a BBC Online cikkírója. A 

távmunka nem minden esetben maga a megvalósult álom. 

 

Nagy-Britanniában mintegy nyolcmillióan használják ki a cégük biztosította rugalmas 

munkavégzés feltételeit, és végzik munkájukat az otthoni számítógépük mellől. 

Megmenekülnek ugyan az otthonról dolgozók a közlekedési anomáliák vagy az irodai zűrök 

okozta kellemetlenségektől, de napi munkájuk mellett akarva-akaratlanul kénytelenek időt 

szakítani háztartásukra, háziállataikra vagy gyerekükre. 

 

A Lexmark vizsgálata szerint az otthonról való munka igen gyorsan az állásunkkal 

kapcsolatos elégedetlenséghez vezet. Azok, akik távmunkát végeznek, az esetek kevesebb, 

mint 50 százalékában elégedettek az otthon kialakított irodával. Egynegyedük a konyhában 

dolgozik, a kenyérvágógép és a mikrosütő szomszédságában felállított laptopon, 37 

százalékuk a vemdégszobában, 10 százalékuk pedig hol itt, hol ott üzemeli be hordozható 

számítógépét a lakásban. 

 

Amikor nappalink egy szabad sarkában ülünk, ölünkben a laptoppal, a mennyországnak 

tűnhet a légkondícionált iroda a kávéfőző körül pletykáló munkatársakkal, írja a BBC Online. 

A távmunkások háromnegyede úgy véli, zsúfolt és rendetlen helyen kénytelen végezni a 

munkáját, és 50 százalékuk úgy érzi, nincs elég szabad tere ahhoz, hogy hatékonyan 

dolgozzon. Egyharmaduk olyan szobában rendezi be az otthoni dolgozósarkot, ahol nincs 

természetes fény. Sokan szenvednek a padlót beborító kábelektől, melyek elengedhetetlenek a 

PC, a nyomtató, a szkenner, a fax, a PDA és más eszközök működtetéséhez. 

 

A távmunka nyomasztó valóságához tartozó kényelmetlenségek ellenére sokan úgy érzik, 

még mindig szabadabb és hatékonyabb a munka a nappaliban, mint egy irodában. Ennek a 

fajta munkavégzésnek az előnye a munkaórák szabadon való kijelölése és a rugalmasság. 

 

A BBC Online szerint a legideálisabb otthoni munkahely egy kis kerti lak: számos cég 

specializálódott arra, hogy ilyen, a háztól elkülönülő irodaépületet építsen. Az egyik ilyen 

vállalkozás, a Garden Office tavaly forgalma 700 százalékos növekedéséről számolt be. 


