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Békés Megyei Hírlap 

 

Évfordulóra 

 

Huszadik születésnapját ünnepli Szarvas város legnagyobb civil szervezete, a 2500 tagot 

számláló mozgáskorlátozottak egyesülete. Ebből az alkalomból a napokban ünnepi 

küldöttközgyűlést tartottak, melyen a leköszönő tisztségviselők helyett újakat választottak. A 

titkári posztot ezentúl Feifer Sándorné, a gazdasági vezetői tisztséget pedig Nándoriné 

Blastyak Éva tölti be. 

 

_________________________________________________ 

 

Új Dunántúli Napló 

 

Rengeteg edzés és a tehetség: új világcsúcs 

 

Sors Tamás, a pécsi ANK sportolója, világcsúccsal győzött Sheffieldben, a mozgáskorlátozott 

úszók Világkupáján. 

 

Sors a jövő évi paralimpiára már  kvalifikálta magát, Petrov Iván edzőjével már szorgalmasan 

készülnek a nagy megmérettetésre. 

 

_________________________________________________ 

 

Hírextra 

 

A fogyatékosoknak is egyre kevesebb jut 

 

Újra csökkent - idén már másodszor - a mozgássérült, fogyatékos gyermekek után kapott 

utazási támogatás, ha a szülő nem tömegközlekedéssel szállítja gyermekét iskolába. Tavaly 

még a teljes benzinköltséget megtérítették a szülőknek, most már csak körülbelül 10 

százalékát. Többen azt mondják, hogy nincs pénzük kifizetni a benzint, vonattal vagy busszal 

pedig nem tudják szállítani beteg gyereküket - számolt be az RTL Klub Híradója. 

 

Utazzanak a fogyatékos gyerekek és szüleik tömegközlekedési eszközzel, ezt támogatja az 

állam - májustól 90 százalékkal. A legtöbb mozgássérült gyerek azonban nem tud se buszra, 

se vonatra szállni. 

 

Annak, aki csak autóval tudja szállítani gyermekét, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

(OEP) mindössze a benzinköltség töredékét téríti meg. Ezek a családok valóban rosszabbul 

járnak - ismerte el az egészségbiztosító. 

 



Molnár Barbara, az OEP szóvivője azt mondta: szakmai egyeztetés alatt van a jogszabály-

módosítás, hogy akik nem tömegközlekedést vesznek igénybe, ők is megkapják azokat a 

kedvezményeket, mint tömegközlekedő társaik. 

 

A fogyatékosok utazási költségtérítésének változtatásához a gazdasági, oktatási, szociális és 

egészségügyi tárca egyes rendeleteit is módosítani kell. 

 

_________________________________________________ 

 

Metró.hu 

 

Tovább növelné a romák és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását a 

szaktárca 

 

Áttörést kíván elérni a romák és a megváltozott munkaképességű, valamint fogyatékkal élő 

emberek foglalkoztatásában a szaktárca az elkövetkező években - erről Kiss Péter szociális és 

munkaügyi miniszter beszélt egy szakmai konferencián csütörtökön a fővárosban. 

 

Kiss Péter elmondta, hogy jövő héten indul a Roma Integrációs Évtized program, amely 

komplex választ kíván adni a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi és lakhatási problémákra. 

E célra az Új Magyarország Fejlesztési Tervből 75-80 milliárdot szánnak az elkövetkező 

időszakban. 

 

A fogyatékkal élőknek, illetve megváltozott munkaképességűek számára átfogó rehabilitációs 

programot indítanak, amelyre 60 milliárd forintot különítenek el. Lehetőséget kívánnak 

teremteni továbbá mintegy 54 milliárdos támogatással a "védett foglalkoztatás" segítésére, ez 

az összeg 30-35 ezer megváltozott munkaképességű ember biztonságos munkavállalásának 

kereteit teremtheti meg. 

A tárca vezetője a probléma súlyát érzékeltetve utalt arra, hogy jelenleg a roma fiatalok 

aktivitása 30 százalék körüli, míg a roma nőké ennek csupán a fele. Szólt arról is, hogy 

Magyarországon jelenleg közel 800 ezer a megváltozott munkaképességűek, illetve 

fogyatékkal élők aránya, s közülük 500 ezren aktív korúak. 

 

Az összfoglalkoztatottságot tekintve Magyarország elmarad az európai átlagtól, míg az EU-

ban ez 64-65 százalék, addig nálunk csak 57-58 százalék. Az évtized végére a cél a 70 

százalék elérése - jelölte ki a célt a miniszter. 

Hozzáfűzte: Magyarországon ugyanakkor a foglalkoztatási esélyeket fokozottan befolyásolja 

a tudás és képzettség. A diplomások aktivitási esélyei 80 százalékosak, a szakképzettséggel 

rendelkezőké 67-70 százalékosak, míg akinek nincsen szakképzettsége csupán 25-27 százalék 

esélye van, hogy magának munkát találjon. 

 

Noha az elmúlt évben 40-45 ezerrel csökkent az inaktívak száma, s 30-35 ezerrel bővült a 

foglalkoztatottak köre, ám a vállalkozások 10 százaléka úgy nyilatkozott, hogy nem tud 

megfelelő munkaerőt kapni a munkaerőpiacon - vázolt egy másik problémát a szakminiszter.  

 

Ugyanakkor ha képesek lennének a munkaerőpiacról igényeiket kielégíteni, akár hét 

százalékkal is bővülhetne a foglalkoztatottsági mutató Magyarországon - jegyezte meg Kiss 

Péter. 



A szakminiszter úgy fogalmazott: "jó reformokat" akarnak ezen a területen, amelyek lépésről-

lépésre valósulnak meg, kezdetben pluszforrásokat biztosítanak hozzájuk, s a végeredmény is 

hatékony lesz. 

A miniszter a tanácskozáson kíváló kezdményezésnek minősítette az unió fogyatékkal élő és 

megváltozott munkaképességű emberek képzését célzó EQUAL-programját. Magyarországon 

a képzésben 37-en vettek részt, s a program OKJ-végzettséget nyújtott számukra. 


