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Zalai Hírlap 

 

Folytatódik a 4M program 

 

167 milliós projektet valósíthat meg több partnerszervezettel közösen az Európai Unió 

HEFOP-pályázatán nyert támogatásból a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete. 

A program Zala megye négy térségében, Nagykanizsa, Keszthely, Zalaszentgrót, Zalalövő-

Zalaegerszeg körzetében néhány évvel ezelőtt indult, s nemrég befejeződött 4M-projekt 

folytatása, vagyis a megváltozott munkaképességűek elsődleges munkaerőpiacra való 

visszajuttatását célozza. Baracskai Józsefné, a megyei szervezet titkára elmondta, a 

programban négy megyéből összesen kétszáz személyt vonnak be, a résztvevők kiválasztása 

napokon belül megkezdődik. 

A brit mintára elindított 4M program igazolta, hogy óriási hiányosságok tapasztalhatók a 

fogyatékkal élők foglalkoztatása terén, nagy szükség lenne a munkába állásukat segítő 

tevékenységekre - fogalmazott a megyei titkár. Az uniós támogatással megvalósuló elképzelés 

célja olyan képzés szervezése, amely álláskeresési technikák elsajátítása mellett például 

javítja a lelki és mentális állapotot. A képzésen részt vevők közül Zala megyében negyven fő 

elhelyezkedését segítenék a program végén, ők személyi tanácsadóként adnák majd tovább a 

hasonló helyzetben lévőknek tapasztalataikat, nyújthatnának térségenként segítséget a 

fogyatékkal élők munkaerőpiacra való visszatéréséhez. 
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Békés Megyei Hírlap 

 

Bizottság 

 

Mezőhegyesen a mozgáskorlátozottak egyesületének, valamint a vakok és gyengénlátók 

csoportjának vezetői egyaránt tagjai az önkormányzat népjóléti bizottságának. A bizottsági 

véleményezés alkalmat ad arra, hogy a nehéz sorsú, szociális gondokkal küzdők problémái 

közvetlenül eljuthassanak a városvezetéshez. A testület lehetőség szerint igyekszik támogatást 

nyújtani a rászorulóknak. 

 

_________________________________________________ 

 

Népszabadság 

 

Megváltozott munkaképességűek munka nélkül 

 

Várhatóan május végére, június elejére kifizetik a felszámolás alá került Jászer’95 Kft. 

dolgozóinak elmaradt bérét. Addigra az elhelyezkedésükhöz szükséges munkaügyi problémák 

is rendeződnek. 



- Mozgáskorlátozottak vagyunk, nem bolondok – fogalmaznak a megváltozott 

munkaképességűeket foglalkoztató Jászer’95 Kft. idén tavasszal elbocsátott dolgozói, akik 

nem kevés indulattal magyarázzák történetüket. Tavaly ősszel hatszázötven megváltozott 

munkaképességű ember került utcára Szolnok megye több településén, valamint a Tolna 

megyei Faddon és a Bács-Kiskun megyei Kiskőrösön – valamennyien az 1995-ben alapított 

és tavaly év végén csődhelyzetbe került Jászer’95 Kft. telephelyein dolgoztak. A cég jelentős 

állami támogatást kapott azért, hogy ötven, hatvanhét, netán száz százalékban megváltozott 

munkaképességűeket foglalkoztasson, akik főként rongyszőnyegeket, apróbb fatárgyakat, 

lábtörlőket, dísztárgyakat készítettek. A hatszázötven dolgozó bérének nagy részét és annak 

járulékait az állam fedezte. A tb-járulékot a cégnek minden hónap tizenkettedikéig kellett 

volna átutalni a társadalombiztosítás számlájára, ám ez csak nyolc nappal később, huszadikán 

történt meg. Az adóhivatal egy vizsgálat során megállapította: jogellenes, hogy a cég 

nyolcnapos késéssel utalja át a társadalombiztosítási járulékot. Az APEH vizsgálata után az 

állam tavaly októberben leállította a Jászer’95 Kft-nek a támogatások kifizetését, így a 

társaság már nem tudott bért fizetni dolgozóinak. 

A csökkent munkaképességűek foglalkoztatása miatt kiemelt állami támogatást élvező 

társaság tavaly októberben adott utoljára fizetést alkalmazottainak. (Később az elmaradt 

járandóságok egy részét kifizették.) A cég ellen január 12-én felszámolás indult – a tartozás az 

első adatok szerint több százmillió forintra rúg. 

- Patthelyzetben vagyunk – fogalmaznak a cég korábbi dolgozói, akik elkeseredésükben a 

nyilvánossághoz fordultak segítségért. Kovácsné Berkó Katalin azt mondja: elmaradt bérük 

kifizetésénél is nagyobb baj, hogy volt munkahelyüktől nem kapták meg azokat a papírokat 

sem, amelyek szükségesek az újabb munkavállaláshoz vagy ahhoz, hogy a munkaügyi 

központban bejelentkezhessenek. Hiába mennek a jászberényi Táncsics utcai kft.-irodába, ott 

mindig mást mondanak nekik. A hatszázötven dolgozó március 9-től tölti felmondási idejét, 

április közepétől a munkaviszonyuk is megszűnt. – Rendezni kellene már végre a 

helyzetünket – mondják az elkeseredett emberek. Nagy István megjegyzi: nemrég volt benn 

az irodában, neki azt mondták, hétfőn lesz pénz, csak azt nem tették hozzá, melyik hétfőn. 

Csia László, a Jászer’95 Kft. felszámolásával megbízott Csabaholding Kft. vezetője elmondta: 

az októberi, novemberi és decemberi elmaradt béreket a bérgarancia-alap segítségével 

márciusban kifizették a dolgozóknak. Most az idei fizetések bérszámfejtését végzik, a januári 

bérek fedezetét már megkérték a bérgarancia-alaptól. 

Csató Ferenc, a felszámoló munkatársa közölte: azoknak a dolgozóknak, akiknek volt esélyük 

az elhelyezkedésre, már kiadták az irataikat. Eddig mintegy száz – százötven embernek 

rendeződött így a sorsa. Akik írásban kérik a cégtől a soron kívüli elszámolást, megkapják a 

papírjaikat. Hozzátette: a felszámoló kötelessége, hogy a vagyont működtesse, így a 

jászberényi faüzemet bérbe adták, ott régi „jászeresek” dolgoznak. A cég valamennyi 

dolgozójának járandóságát várhatóan május végén, június elején kifizetik, és addigra a 

munkaügyi helyzetüket is rendezik – ígérte a felszámoló. 
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Magyar Nemzet 

 

Paralimpia: Szávai Csaba utólag lett bronzérmes 

 

Egy iráni erőemelő doppingmintája pozitív eredményt hozott, így Szávai Csaba utólag 

bronzérmet kapott a tavaly szeptemberi athéni paralimpiai játékokon. 

 

http://www.mno.hu/


A +100 kilogrammosok között a győztes Seyed Habibollah Mousavi bukott le a 

doppingvizsgálaton, ezért kizárták – közölte az nso.hu. 


