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Békés Megyei Hírlap 

 

Ötvenen dolgoznak a már felújított kétegyházi foglalkoztatóban 

 

Összesen ötven helybeli kap munkát a május elsején útjára indított kétegyházi 

foglalkoztatóban. Kalcsó Istvánné polgármester elmondta, hogy a közelmúltban végeztek a 

Széchenyi utcai épület rendbehozatalával, így minden akadály elhárult, hogy beinduljon az 

élet a helyiségekben. A felújítással a kétegyháziak elsősorban azt igyekeztek elérni, hogy a 

mozgáskorlátozott és fogyatékkal élő helybeli embereknek is legyen munkalehetősége. Az 

említettek elsősorban könnyebb fizikai munkát végeznek részmunkaidőben, így többek között 

varrással, településszépítéssel foglalatoskodnak. 

 

_________________________________________________ 

 

Akadálymentesítés 

 

Akadálymentesítésre pályázik a DARFT-hoz a sarkadi kistérségi projekt részeseként 

Méhkerék. Kedvező elbírálás esetén bruttó 10 millió 526 ezer forintból a művelődési házat, 

illetve a polgármesteri hivatalt akadálymentesítenék. 

 

_________________________________________________ 

 

Uno.hu 

 

Inka kiállítás a Szépművészetiben fogyatékosoknak is - RTL Klub 

 

Látható, hallható és tapintható inka emlékekből nyílik kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. 

Az intézmény legújabb kiállításán Magyarországon még soha nem látott műtárgyakat 

mutatnak be. A különleges hangulatú tárlaton fontos szempont volt, hogy a fogyatékkal élők 

is élvezhessék a kiállítást - számolt be az RTL Klub Híradója. 

 

Felbecsülhetetlen értékű emlékeket is láthatnak a múzeumbarátok a Szépművészeti Múzeum 

hamarosan nyíló kiállításán. A kiállítás azonban nem csak a sosem látott inka ereklyék miatt 

lesz rendhagyó. Egy különleges kabinban térhatású hanggal hallhatnak majd indián mondákat 

a látogatók. Sőt egy hasonló kabint építenek külön a kerekesszékkel közlekedőknek is. A 

vakokat pedig szőnyegek vezetik majd a tapintható műtárgyakhoz. 

 

Egy olyan élményt szeretnének nyújtani a közönségnek, hogy ne pusztán vitrineket 

láthassanak, hanem hangzással, látvánnyal, tapintással is átérezzék - mikor a teremből 

kimennek - a spanyol hódítás előtti dél-amerikai kultúrát - mondta Baán László, a 

Szépművészeti Múzeum főigazgatója az RTL Klub Híradójának. 

 



A kiállítás május 18-tól szeptember végéig lesz látogatható. Mivel egyszerre csak pár százan 

lehetnek a teremben, a szervezők szerint érdemes előre megváltani a jegyeket. 

 

_________________________________________________ 

 

Magyar Nemzet 

 

Kevés a rehabilitációs szakember 

 

Magyarországon a lakosság csaknem egytizede a rokkantnyugdíjas, közülük a legtöbben 62 

éven aluliak, 67 százalékban csökkent munkaképességűek. 

 

Tavaly csaknem 800 milliárd forintot tettek ki a megváltozott munkaképességgel és 

fogyatékossággal járó költségvetési kiadások – értesült a Magyar Nemzet. A szaktárca 

szerint a rokkantnyugdíjasok közül sokan képesek lennének munkába állni, a kormány 

reformra készül a minősítési rendszer és a rehabilitáció területén. Átmenetileg, három éven át 

rehabilitációs járadékot adna a kormány. A cél az, hogy munkába állhassanak a csökkent 

munkaképességűek. 

 

Az egészségügyi reform során lezajlott ágyszámcsökkentéssel 7500-zal megnőtt a hosszú 

ápolási idejű, köztük a rehabilitációs ágyak száma, ezért felvetődik a rendszer 

nyereségorientált átszervezése. A rehabilitációs járadékot jövőre vezetnék be, amivel az 

elképzelések szerint szociális munkások segítségével a megváltozott munkaképességűek 

visszajutását segítenék a munkaerőpiacra. Az új rendszerben előtérbe kerülne a rehabilitációs 

szakemberek szerepe is. Pető Zoltán, aki 14 éve vezeti a Szegedi Tudományegyetem 

rehabilitációs osztályát azt állítja, jelenleg kevés a rehabilitációs szakember Magyarországon, 

egyetemi szinten pedig egyáltalán nincs oktatási rendszere. Véleménye szerint az oktatásban 

szemléletváltásra, az egészségügyben a szakemberképzés felgyorsítására lenne szükség. 

 

A kormány szociális reformjában szerepel az Országos Orvosszakértői Intézet (OOSZI) 

minősítési rendszerének átszervezése is. Az OOSZI végzi azokat a vizsgálatokat, amelyek 

során minősítik, ki milyen rokkantsági csoportba tartozik. Évente kilencvenezer új 

rokkantsági igény érkezik az intézethez. A rehabilitációs rendszer átalakításáról szóló 

tervezetet mától tárgyalja a parlament. 


