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Békés Megyei Hírlap 

 

Kiszorítósdi a parkolókban 

 

A mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkezők díjmentesen várakozhatnak az 

önkormányzatok által fenntartott fizetőparkolókban, sőt tiltó tábla hatálya alatt is. Ezzel 

azonban sokan visszaélnek, akik egészségesek és máshol is parkolhatnának. 

 

- Nem tartják tiszteletben a mozgáskorlátozottak számára kijelölt helyeket, ha szóvá tesszük, 

kioktatnak bennünket. Inkább nem szólunk, nehogy kárt tegyenek az autónkban – mondta a 

csorvási Czibere Tünde, aki a parkolók zsúfoltságát sem tartja szerencsésnek, hiszen két autó 

között nincs hely, hogy kerekes székkel be és ki lehessen szállni. Hasonlóan vélekedik Fülöp 

Béla, aki autójára elöl, és hátul felragasztotta az ismert matricát. 

A közterületeken szolgálatot teljesítő rendőrök ismerik a parkolókat. Nem kell az autók alá 

benézniük, hogy melyek a mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyek. Felfestés mellett 

táblák is figyelmeztetnek: aki rokkantkártya nélkül áll be oda, tilosban várakozik, és a rendőr 

a helyszínen megbírságolhatja, vagy feljelentheti. A helyszíni bírság 10 ezer forintig terjedhet, 

a feljelentéssel kiszabható pénzbüntetés 30 ezer forint is lehet – tudtuk meg Szombati 

Andreától, a megyei főkapitányság sajtóreferensétől. 

- Ha valaki parkolási igazolvány nélkül tartózkodik a mozgássérültek számára fenntartott 

helyen, a mi munkatársaink dupla összegű pótdíj befizetésére kötelezhetik. Problémás, amikor 

olyanok parkolnak az ilyen helyeken, akiknek ugyan van igazolványuk, de látszik, hogy 

jogtalanul használják. Nincs mozgásszervi gondjuk, mégis elfoglalják a helyeket – nyilatkozta 

Kozma János, a parkolóőrök munkájáért felelős Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. ügyvezető 

igazgatója. Kiemelte, a mozgássérülteknek biztosított parkolókat úgy alakították ki, hogy az 

érintettek gond nélkül fel tudjanak menni a járdára. Ezt a lehetőséget veszik el tőlük azok, 

akik együttérzés nélkül használják ki a speciális szolgáltatást. 
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Népszabadság 

 

Világhálón érkeznek a tantárgyak 

 

A feladat megoldása után azonnal tesztelhetik tudásukat a számítógépen a borsodbótai diákok. 

Az iskolában, ahol több mint száznegyven diák tanul, 29 számítógépen tizenkét szakképzett 

pedagógus segíti az e-tanulást. 

Borsodbótán, a bükki Hegyház 930 lelkes falujában, a térségben elsők között épült ki a teljes 

infrastruktúra, ám a magas munkanélküliség miatt alacsony a családok életszínvonala. Gulyás 

János polgármester azt mondja: a lakosság 80 százaléka küzd megélhetési gondokkal, és 

ennek hatásai érzékelhetők a helyi oktatásban is. Az általános iskola létszáma jelenleg 143 fő, 

és közülük 63 tanuló roma. Ez az arány tette lehetővé a Borsodbótai Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat számára, hogy pályázzon „A roma gyerekeket tanító pedagógusok felkészítése 



az e-tanulás módszertani és technikai követelményeire” elnevezésű projektre. Előzőleg a 

települési és a cigány kisebbségi önkormányzat közös pályázaton nyert pénzt az iskolaépület 

felújítására, bővítésére, valamint információs és kommunikációs berendezések és eszközök 

beszerzésére. Ezután a tantestület tizenkét pedagógusa elsajátította az e-tanulás programjának 

alapjait, módszertanát és mérését. A borsodbótai tanulók ma már elmondhatják, hogy a 

legtöbb tantárgyat monitorról, a számítógép segítségével tanulják. 

Az amerikai támogatással megvalósult projekt zárásaként rendezett konferenciára a 

településre érkezett az USA magyarországi nagykövete, April H. Foley kifejtette: kevés 

ráfordítással mélyreható változásokat lehet elérni a gyerekeknél olyan iskolában is, ahol a 

tanulók fele roma származású. 

Kriston Béláné iskolaigazgató szerint az e-tanulás bevezetése óta a tanulók nagyobb kedvvel 

járnak az órákra, és az előrehaladásuk, fejlődésük érzékelhető. 

Az új informatikai tanteremben a hatodik osztályosok bebizonyították a vendégnek, hogy 

gyorsan elsajátították a számítógép kezelését. Bárdos Károlyné pedagógus irányításával 

sikeresen oldottak meg különböző feladatokat. 

 

_________________________________________________ 

 

Népszava 

 

Új rehabilitációs rendszer 

 

Támogatja az MSZP országos elnöksége a kormányt az új foglalkoztatási, rehabilitációs 

eljárási és támogatási rendszer kialakításában, amely segíti a nehéz helyzetbe került 

embereket, hogy visszakerüljenek a munkahelyekre – tudatta Nyakó István szóvivő. Az 

országos elnökségnek a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakításáról Kiss Péter szociális és 

munkaügyi miniszter számolt be. Nyakó kiemelte: a társadalmi igazságosság szempontjából 

fontosnak tartják, hogy az új rendszer az egészségkárosodás mellett feltárja a megmaradt 

képességeket, és ezek fejlesztéséhez segítséget vagy munkahelyi támogatást nyújtson. 


