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Zalai Hírlap 

 

Előtérben a rehabilitáció 

 

A rehabilitációs járadék bevezetésének legfontosabb célja, hogy növelje a megváltozott 

munkaképességűek munkaerő-piaci esélyeit, és kiküszöbölje az igazságtalanságokat. 

Erről Kiss Ferenc, az MSZP országgyűlési képviselője beszélt zalaegerszegi tájékoztatóján. 

Mint mondta, az állam tavaly 750 milliárd forintot fordított a közel 800 ezer rokkantnyugdíjas 

ellátására. Közülük 460 ezren még nem érték el a nyugdíjkorhatárt, s jóllehet sokan a 

rokkantsági ellátás mellett is teljes értékű munkát tudnának végezni, képtelenek újra 

elhelyezkedni. A jelenlegi ellátás átalakításával, a rehabilitációm előtérbe helyezésével ezen 

kíván változtatni a kormány. A tervek szerint 208. január 1-jétől kiépülő új rendszerben â013 

hároméves ciklusokban â013 úgynevezett rehabilitációs utat kínálnak majd azok számára, 

akiknek egészségkárosodása nem zárja ki a munkavégzést. A munkaügyi központok 

közreműködésével zajló, a foglalkoztatókat is ösztönző programban részt vevők a rokkantsági 

nyugdíj 120 százalékát kapják majd rehabilitációs járadékként. Azok viszont, akik állapotuk 

miatt nem tudnak dolgozni, továbbra is rokkantsági nyugdíjban részesülnek. 
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Békés Megyei Hírlap 

 

Rehabilitáció: egyezség a tárca és a civilek között 

 

Együttműködési megállapodást írt alá a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Budapesten. Kölcsönösen 

kinyilvánították azon szándékukat, hogy a megváltozott munkaképességű és fogyatékos 

emberek társadalmi beilleszkedését segítő rehabilitációs program megvalósításában együtt 

kívánnak működni. 

 

_________________________________________________ 

 

Népszava 

 

Együttműködés a sérültekért 

 

A hátránnyal küzdők emelt fővel éljenek, fontos és hasznos tevékenységet végezzenek: erre 

ad esélyt az új rehabilitációs program. Ezt mondta Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöke, miután a szociális miniszterrel 

együttműködési megállapodást írt alá a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek 

társadalmi beilleszkedését segítő komplex rehabilitációs programról. Kiss Péter kijelentette: a 

program előkészítésében és megvalósításában is együttműködnek a szervezettel. 

 



_________________________________________________ 

 

Hírszerző.hu 

 

Az észak-spanyolországi Narón település autóútján csíptek el a rendőrök egy 95 

százalékban mozgáskorlátozott férfit, aki a helyi éjszakai mulatóba igyekezett 

különleges járművén, egy motorral működtetett hordágyon. 

 

A sofőrök nem hittek a szemüknek, amikor meglátták a 42 éves férfit, aki a szájával 

irányította speciális közlekedőeszközét. Számtalan hívás után a rendőröknek végre sikerült 

elkapni a meglehetősen nagy sebességgel hajtó rendbontót, amikor már több mint tíz 

kilométert megtett az autóúton. 

 

A mozgássérültek intézetéből útnak indult férfi elmondta, hogy a Jade nevű night klubba 

igyekezett, hogy megigyon pár pohárkával, de az egyik körforgalomnál eltévesztette az irányt. 

Amikor ráébredt tévedésére, már nem volt módja korrigálni és visszafordulni, hiszen ezzel – 

véleménye szerint – még jobban veszélyeztette volna saját, és az autósok testi épségét. 

 

Amikor a rendőrök megállásra szólították fel, először még gyorsított is kicsit, de azután 

"megadta" magát, azt viszont kihangsúlyozta, hogy egy csepp alkoholt sem fogyasztott, 

mielőtt útnak indult. A helyiek egyébként jól ismerik a "szökevényt", aki gyakran indul sétára 

sajátos szerkentyűjén, de ilyen veszélyes helyzetbe még sosem sodorta magát. Ezúttal viszont 

kihasználta az alkalmat, hogy panaszt tegyen a település útjainak rendkívül rossz állapota 

miatt. 
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Blikk.hu 

 

Kartalan, féllábú sofőrt üldöztek a rendőrök 

Egyetlen végtagú férfi vezette autót üldöztek a rendőrök Floridában 8 percen át, 

eredménytelenül. És nem először lógott meg előlük a kartalan és pusztán egylábú, 40 éves 

rokkant, aki kiválóan megtanult karcsonkjaival vezetni. "Ő az egyik legjobb sofőr, akit valaha 

is láttam. És az egyik legnagyobb gazember" - mondta egy rendőr. Az erősen végtagtalan férfi 

1998-ben 192 kilométer/órás sebességgel száguldott a rendőrök elől, bár akkor nem városban, 

hanem egy államközi főúton. Most körözést adtak ki ellene, és mivel a jogosítvány nélküli 

gyorshajtások mellett drogdolgok szintén vannak a rovásán, akár öt év börtönt is kaphat. 

 

_________________________________________________ 

 

Hírszerző.hu 

 

Különös tehetség: egy fogyatékos lehet a jövő nagy mérnöke? 

 

A 14 éves Rani hosszas munkával és gyakorlással megtanult olyan jól írni lábbal, hogy 

gimnáziumi írásbeli felvételijét sikerült ezzel a módszerrel teljesítenie. 

 

Az indiai Rani még 8 éves korában egy közúti balesetben elvesztette mind a két kezét. A 

súlyos veszteség azonban nem vette el alkotókedvét, miután nyolc hónap kezelés után kikerült 



a kórházból, úgy határozott, hogy ha törik, ha szakad, ő bizony mindent megtesz azért, hogy 

fogyatékossága ellenére teljes értékű életet élhessen. 

 

Szorgalmasan folytatta a tanulmányait, és bár eleinte mindig tudott szóban vizsgázni, hamar 

rájött, hogy írni is meg kell tanulnia. Mivel csak így tud felvételizni a gimnáziumba, később 

pedig teljes értékű munkát végezni. Ezért aztán egy év gyakorlással megtanult lábbal írni, és 

így most írásbeli gimnáziumi felvételijét a megadott időn belül tudta teljesíteni. A tanárai 

szerint különlegesen tehetséges lány arról álmodik, hogy egy nap mérnök válik belőle, és 

gátakat, hidakat és felhőkarcolókat fog tervezni. 


