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Akiket már vizsgáltak, szinte mindenkit visszaminősítettek 
 

Nyíregyháza. – A vizsgálatokra most csak jelentkezni kell, az újraminősítést 2013 végéig 

végzik el. A felülvizsgálat eredményeképpen lesznek, akik tovább kapják a mostani 

ellátást, lesznek, akik csökkentett ellátást kapnak, és olyanok is, akikről azt állapítják 

meg, hogy rehabilitálhatóak. Nekik a rehabilitáció után vissza kell térniük a 

munkaerőpiacra, és igaz ez azokra is, akikről kiderül, hogy munkaképesek. 

                     
– Ismereteim szerint, szinte minden érdekelt visszaküldte a nyomtatványt. Mi is felhívtuk a 

figyelmüket erre többször is – fogalmazott Balogh Zoltánné, a Mozgáskorlátozottak Szabolcs 

megyei egyesületének elnöke. – Sajnos rossz a tapasztalatunk, akiket már vizsgáltak, szinte 

mindenkit visszaminősítettek. Érdekes módon a súlyos sérültek, születési rendellenességgel 

élők, most egyszerre meggyógyultak? Legalábbis a jogszabály szerint! Az emberek 

kilátástalannak látják a jövőjüket. 

Gyermekbénulásban szenved, de semmiféle egészségügyi rehabilitáció nincs 

Van olyan 55 éves egyesületi csoportvezetőnk, aki gyermekbénulásban (Heine-Medin-

kórban) szenved. Számára semmiféle egészségügyi rehabilitáció nincs. Orvosi papírokat nem 

tud felmutatni, bár csak gyógycipőben és segédeszközzel képes járni. Most, hogy fogják 

elbírálni? A másik sorstársunk csípőficamos. Kétségek között él ő is. 

Három év után a rehabilitációs üzemeknek is „ki kell engedni a nyílt munkaerő piacra” az 

illetőt. Hiába tevékenykedett már ott 10-15 éve. Kinek kell egy sérült, esetleg járógépes, 

csípőficamos, 50-55 év közötti munkavállaló, mikor még az egészségeseknek sincs helyük? 

Pedig szívesen dolgozna is, hisz kell a pénz gyógyszerre, fizetni kell a hitelt. Marad számukra 

– mivel megszűnik még a járadék is – a munkanélküli segély. Kinek jó ez? 

 Vannak, akik megkapták az alkoholizmusra 

– Ismerek olyanokat, akik az alkoholizmusuk miatt megkapták véglegesre aleszázalékolást. 

Nekem is rengeteg betegségem van, egyiket sem vettem pénzért, de ezekre az önpusztító 

dolgokra csak azért nem fogok rászokni, hogy nagyobb legyen az esélyem. Úgy érzem, 

mintha be lenne állítva a szám, hogy ennyi ember repül, ennyi maradhat. Akik megalkották 

ezeket a jogszabályokat, gondolkodás nélkül nyomorba döntenek bennünket – mondta 

Zsuzsanna. 

– Arra gondoltam, kellene egy nyílt levelet írni, mert szerintem előrevinné a rokkantak 

foglalkoztatását. A terv, hogy aki III. csoportú rokkant, menjen és dolgozzon, nem fog 

működni. Szerintem ha valaki beteg, nem kellene állandóan bizottság elé citálni, és azzal 

rettegésben tartani, hogy a megalázóan kevés ellátását is elvesztheti. Hallani, a tömegesen 

munkára alkalmasnak ítélt betegek közül az ellátásuk elvesztése miatt egyesek  



öngyilkosságba menekülnek. Ez nem lehet cél! mondja István, aki egy balesetben elvesztette 

a bal lábát. 

 

forrás: szon.hu 

 

 

Fertőd és Fertőszentmiklós rászorulóit is fogadnák 

Fertőd és Fertőszentmiklós irányába is „nyit” a kapuvári Nyitott Kapu-Vár szociális 

központ. Az intézményvezető szerint a kistérségben mintegy kétszáz rászoruló lehet 

potenciális ellátott. 

 
A kapuvári önkormányzat képviselő-testületének januári ülésén arról is döntött, hogy a 

Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ működési területét kiterjesztik a 

kistérségen túlra: Fertőd és Fertőszentmiklós jelezte is csatlakozási szándékát. 

 
Egy korábbi felmérés szerint csak a Kapuvár–beledi kistérségben közel kétszáz sérült vagy 

halmozottan sérült ember lehet potenciális ellátott. Az intézmény ellátottjainak szociális 

foglalkoztatás bevezetését tervezi. 

 

A kistérségi központ 2010 óta létezik az egykori családsegítő intézet jogutódjaként. A térségi 

szociális központ keretein belül működik a sérült vagy halmozottan sérült emberek 

fejlesztését (is) végző fogyatékos-napközi. Ehhez készítettek felmérést a kistérség sérült 

lakosairól. A statisztikák szerint csak a kistérségben több mint 900 rászoruló van, több mint 

fele 65 év feletti.  

 

– Mivel intézményünkbe csak 3–6 évesig és 18–62 éves korig várunk rászorulókat, a 65 év 

feletti és 3 év alatti korosztályt leszámítva közel 200 embernek tudnánk segítséget nyújtani, 

ha a rászorulók igénylik – mondta Garabné Gulyás Mária intézményvezető. Mindenféle 

fogyatékkal élőt tudnak fogadni, mivel az épület erre alkalmas.  

 

A Nyitott Kapu-Vár keretében működő fogyatékosok napközije 35 ellátottat tud fogadni, 

akiknek nemcsak a napközbeni felügyeletét látják el, de a szükséges fejlesztéseket is elvégzik. 

Eddig a legtöbb ellátott 30 fő volt, jelenleg húszan járnak be nap mint nap. Ellátottjaik 

szállítását is megszervezik, ha szükséges, az újonnan belépett két kisvárosból is. 

 

Az otthon állami normatívából és önkormányzati támogatásból működik.  

 

Az intézményi térítési díj napi nyolcszáz forint, ám a vezető hangsúlyozta, a személyi térítési 

díj az ellátott jövedelmének legfeljebb 15 százalékáig terjedhet. A felügyelet naponta fél 

nyolctól délután fél ötig tart, ám igény esetén eltérhetnek ettől.  

 

– Ellátottjaink felügyeletével megkönnyítjük a családok dolgát. Így a napokban induló 

szociális foglalkoztatóval is. Ennek keretében gondozottjaink az intézmény fenntartási 

munkáiban vagy a szociális mosoda teendőiben vehetnek részt önkéntes alapon. Munkájukért 

némi fizetést is kapnak – tette hozzá Garabné Gulyás Mária.  

 
forrás: kisalfold.hu 

 



„De egyben-másban hasonlítunk” 

 
Három éve vártak rá, kedden avatták két államtitkár jelenlétében: tizennyolc település 

fogyatékkal élő lakóját és családtagjait szolgálja a Napsugár Szociális Intézmény 

Csurgón. 

 

"Akiben él a szellem, repülni vágyik. Nem azért, hogy elhagyja a Föld vonzáskörzetét, hanem 

hogy mindenkit magával vigyen a magasba."-  e Müller Péter sorokkal hívta össze 2009-ben 

egy down-kóros fiú édesanyja a szülőtársakat Csurgón, hogy beszéljék meg miként lehetne 

egy fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt létrehozni. Hiszen mi lesz vele, ha én 

már nem leszek, fogalmazódik meg idősödő szülők fejében a kérdés, meg az is: miként 

tudnák tartalmasabbá tenni gyermekük mindennapjait, hogy hasznos tagja legyen a 

társadalomnak. S míg a gyerek elfoglalja magát, szusszanásnyi időhöz juthasson az is, aki a 

nap 24 órájában áll helyt mellette.  

 
A kezdeményezést tettek és összefogás követte, civilek, szülők, fogyatékos fiatalok és 

önkormányzatok részéről, így indulhatott el március 1-én a fogyatékkal élők nappali ellátását 

biztosító Napsugár Szociális Intézmény a családsegítő épületének egy átalakított szárnyában. 

VassnéHuszics Bernadett intézményvezető elmondta: két fiatal jár hozzájuk, további négy 

integrációja folyamatban van és nyolc családdal napi kapcsolatban állnak. Sokan közülük még 

az utcára sem mentek ki eddig, az integráció hosszabb folyamat lesz. 

A keddi ünnepélyes avatáson Szászfalvi László a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

államtitkára arról beszélt: az intézmény létrehozása bizonyítja, hogy Csurgón és térségében 

képesek rá az emberek, hogy megfogják egymás kezét. Mindig érdemes összefogni egy jó ügy 

érdekében. Ezúttal a fogyatékkal élők és családjaik életét teszik jobbá. 

 

- A nappali ellátás sokkal fenntarthatóbb és nem szakítja ki honfitársainkat a családból, nem 

úgy mintha egy bentlakásos intézménybe viszik sokszor véglegesen - mondta Soltész Miklós, 

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára. S azt is: a nagyobb beruházások tükrében ez 

talán picinek tűnik, de minden apró lépés amely a legelesettebbeket és családjaikat szolgálja, 

óriási segítség. "Mindannyian mások vagyunk, de egyben-másban hasonlítunk" énekelték 

végül fogyatékkal élők és épek közösen Bródy dalát, majd a történelmi egyházak képviselői 

megáldották az intézményt. 

 
forrás: sonline.hu 

 

 

Több sportágban is megmérkőztek a fiatalok az V. Speciális Olimpián 

 
Ötödik alkalommal rendezett Speciális Olimpiát a Szatmárnémeti Langdon Down 

Transilvania Egyesület a sérült gyerekek és fiatalok számára. Az eseménynek a Traian 

Vuia Líceum sportterme adott otthont április 4-én. 

 

Több mint száz fiatal, valamint önkéntesek és szülők gyűltek össze szerda délelőtt a Traian 

Vuia Líceum sporttermében, amely immár harmadik alkalommal ad otthont a 

fogyatékossággal élő fiatalok és gyerekek Speciális Olimpiájának.  

 

A Szatmárnémeti Langdon Down Transilvania Egyesület ötödik alkalommal szervezte meg a 

rendezvényt, melynek célja, hogy a rendszeres edzések mellett lehetőséget adjon a fiataloknak 



sportrendezvényen való részvételre különböző sportágakban, fejlesztve fizikai képességeiket, 

bátorságukat. Az olimpia megjeleníti a sérültek jó viszonyát a családjukkal, más gyerekekkel 

és általában a közösségükkel.  

 

„Az értelmi fogyatékos személyekre mély hatást gyakorolnak a sportok illetve a gyakorlás. A 

rendszeres mozgás nagy segítség egészségük megőrzésében és könnyíti a társadalomba való 

beilleszkedést. Az egészséges diákokkal, önkéntesekkel való közös programok a családokra 

és a közösségekre nézve is eredményesek." -magyarázta a Szatmár.ro-nak Méhes Gyöngyi, a 

szatmári Langdon Down Transilvania Egyesület elnöke.  

 

Az idei Speciális Olimpia a 10. Számú Általános Iskola mazsorett-csapatának produkciójával 

kezdődött. A fiatalok atlétikában, kosárlabdában és futballban mérhették össze tudásukat, 

majd Cserey Csaba hangszeres bemutatóján lazíthattak.  

 

"Az idei Speciális Olimpián hatvan sportoló és hetven önkéntes vett részt. Úgy érezzük 

érdemes évről évre megrendezni a versenyt, mert egyre többen csatlakoznak hozzánk és 

érdeklődnek tevékenységeink iránt." - mondta el Méhes.  

 

A díjkiosztó ünnepségre 15 órától került sor szintén a líceum sporttermében. Az okleveleket 

és érmeket az elmúlt évekhez hasonlóan idén is városunk polgármestere, Ilyés Gyula adta át a 

sérült fiataloknak. 

 

„Egy beteg gyermek nagyon nehéz helyzet elé állítja a családot. Ezeknek a családoknak és 

elsősorban gyerekeknek specifikus életmódra, programra van szükségük. Ebben nagyon 

fontos a társadalom támogatására és a családokat összefogó szervezetekre. A Speciális 

Olimpia egyike ezeknek a nemzetközi rendezvényeknek, melyet Szatmárnémetiben 5-ik 

alkalommal szerveznek meg a Langdon Down Transilvania Egyesület. A jelenlegi 

városvezetés különös figyelmet fordít a speciális igényekkel élő gyerekek, emberek jólétére. 

Nagy örömömre szolgál, hogy ma közel száz sérült gyereknek adhatok át érmet és diplomát." 

- mondta el Ilyés. 

A polgármester végezetül köszönetet mondott a szervező egyesületeknek a rendezvényért és a 

folyamatos munkájukért, melyet a speciális igényekkel élő gyerekekért folytatnak. A 

rendezvény zárómomentumaként "Down-Discora" került sor, amelyet minden különösebb 

esemény végén megszerveznek kerül a gyerekek nagy örömére. 

 
forrás: szatmar.ro 

 

 

Új épületben működik a bicskei napközis otthon 

 
Bicske - Négy éve kezdődött a szociális munka a Fogd meg a kezem! napközis otthon 

régi helyén, a baptista gyülekezeti házban. Novemberben felújításokba fogtak az új 

helyen, ahol ma már nyugodtabb, családiasabb légkörben töltheti napjait a város és a 

környék harminc értelmi, vagy halmozottan fogyatékos rászorultja. 

 
A Baptista Szeretetszolgálat az otthon fenntartója, a felújítás pedig Bicske városának 

segítségével valósulhatott meg. Kis ünnepséggel köszöntötték a munkálatok befejezését. 

Debreceni László, az intézmény helyettes vezetője elmondta: ezután nagyobb önállóság 

mellett tudnak majd dolgozni, megélni a mindennapokat. Kézműves és más fejlesztő 



foglalkozások lesznek a falak között. 

Tessely Zoltán polgármester beszámolt róla, hogy örömmel segítettek az otthon helyének 

kiválasztásakor. Az épület a város tulajdona, a testület pedig úgy döntött, hogy a bérleti díjjal 

a felújítás költségének jó része lelakható lesz. Korábban a falugazdász irodája és több cég 

telephelye volt a házban, ők a központba, a polgármesteri hivatalba költöztek. Szenczy 

Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke arról beszélt, élete során sokszor tapasztalta, hogy 

kellő hittel a lehetetlen is képes megvalósulni. Hozzátette, egy várost talán az jellemez a 

legjobban, miként törődik rászorultjaival 

 
forrás: fmh.hu 

 

 

Összefogás és esély napok Sajószentpéteren 

 

 
 

 

 
Sajószentpéter – Március utolsó két napja az összefogásról és a fogyatékkal élők 

elfogadásáról szólt Sajószentpéteren. 

 
A rendezvénysorozat Gyurkota Józsefnek, a bocsa sportág paralimpikonjának előadásával 

vette kezdetét. A résztvevők megismerkedhettek a sportág szabályaival és nehézségeivel, 

betekintést nyerhettek a versenyek izgalmas világába és a versenyzők életébe. A bátrabbak 

egy szett erejéig összemérhették erejüket a sportág kiválóságával. 

Lenyűgöző show 

Az előadás után a Budapestről érkezett Roll Dance Kerekesszékes Kombi Tánccsoport 

szórakoztatta a közönséget. Kerekesszékes és járó partnereik lenyűgöző táncshow-t 

varázsoltak a Művelődési Ház táncparkettjére. Keringő, samba, csárdás, és még sok más 

táncműfaj is szerepel a repertoárjukban. Céljuk, hogy szavak nélkül, pusztán a tánc 

segítségével beszéljenek a másság elfogadásáról, és az esélyegyenlőségéről. A bemutató 

végén közös táncra hívták a közönséget, fergeteges hangulat alakult ki percek alatt. A közös 



vonatozás után pedig kötetlen beszélgetéssel zárult a program. 

Március utolsó napján másfajta művészeté volt a főszerep, a szájjal-lábbal festők kiállítását 

nézhették meg az érdeklődők. Mozgainé Palotár Mária, Fazekasné Erdélyi Ilona és Nagy 

Ildikó művei láthatók a tárlaton. A közelgő húsvét tiszteletére a kézműves foglalkozáson 

mozgássérült és ép emberek közösen készítették el a húsvéti ajándékokat és a dekorációkat. A 

két napos program célja az volt, hogy mindenki számára természetes legyen, hogy minden 

ember egyenlő, bármilyennek is születtünk. 

 
forrás: boon.hu 

 

 

Minden negyedik megvizsgált ember elbukta a rokkantnyugdíjat 

 
A 200 ezer rokkantnyugdíjas közül eddig több mint 16 ezren nem jelentkeztek 

felülvizsgálatra, ők május elsejétől automatikusan nem kapnak rokkantnyugdíjat - adta 

hírül az MTI Hírcentrum. 

 

A hivatal egyébként már elkezdte a rokkantnyugdíjasok orvosi vizsgálatát. Eddig nyolcezren 

keresték fel a rendelőket. Sokukról már most megállapították: nem rokkantak, így már 

rokkantnyugdíjat sem kapnak. “A felülvizsgálatok eredménye azt mutatja, hogy több mint 

2000 esetben nem minősültek megváltozott munkaképességűeknek a felülvizsgálaton a 

jelentkezők, az ő ellátásuk megszűnik” – mondta Pósfai Gábor, a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal főigazgatója. 

A rehabilitációs és szociális hivatalnál úgy számolnak, hogy a felülvizsgálatokat 2013 végére 

fejezik be. 

forrás: dehir.hu 

 

 

Az igazolási kérelem még benyújtható  

Nyíregyháza – Portálunkon többször olvashattak arról, hogy január elsejétől 

rehabilitációs ellátássá alakultak át a III. csoportos rokkantsági nyugdíjban, rendszeres 

szociális járadékban részesülő azon személyek ellátásai, akik az öregségi 

nyugdíjkorhatárt 5 éven túl töltik be, azaz 1954. december 31-e után születtek.  

 

 

A rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülők pedig nyilatkozatban március 31-éig 

kérhették komplex újraminősítésüket. 

– Jelenleg több, mint 300 ügyben még folyamatban van a nyilatkozatok beszerzése, ezért a 

számok nem véglegesek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 20 343 főt érint a 

nyilatkozattételi kötelezettség, eddig 19 071-en kérték a felülvizsgálatot – tájékoztatta 



lapunkat dr. Ling Norbert, a megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetője. – 

Nyilvántartásunk szerint 7298-an nyújtottak be kérelmet rehabilitációs kártya igénylésre. Aki 

március 31-éig (a hét vége miatt április 2-án éjfélig) nem kérte egészségi állapotának teljes 

újraminősítését, annak az ellátását május elsejével megszüntetik. – A határidő lejárta után 

csak igazolási kérelem benyújtása és elfogadása esetén lehet a nyilatkozatot megtenni. A 

kérelemben az ellátottnak mulasztás okát kell tisztáznia  – tette hozzá az igazgatóság vezetője. 

Amennyiben a hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, a benyújtót eljárásjogi szempontból 

olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem mulasztott volna. Ennek érdekében a hatóság a 

döntését módosítja vagy visszavonja, az eljárást megszüntető döntésének visszavonása esetén 

az eljárást folytatja, illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel. 

forrás: szon.hu 

 

 

16 ezren önként lemondtak a rokkantnyugdíjukról? 

Aki lemaradt a határidőről, annak májustól nem folyósítják az ellátást az elfogadott 

törvény értelmében. Mfor.hu-háttér. 

 

16 ezren nem kérik a rokkantnyugdíjat? 
 

Múlt péntekig az érintett 196 ezer ember közül 179 427-en jelentkeztek a nyugdíjbiztosítási 

igazgatóság területi kirendeltségein kötelező felülvizsgálatra. A határidő szombaton lejárt, 

azonban a jelentkezéseket levélben is vissza lehetett küldeni, így a hatóság még nem 

összesítette a létszámot. Azonban a részadatok alapján biztos, hogy több mint tízezer ember 

nem kérte a felülvizsgálatot.  

 

A január elsejétől érvényes jogszabály-módosítás értelmében március 31-ig az 57 évesnél 

fiatalabb, korábban 3-as kategóriájú rokkantnyugdíjasoknak kell bejelentkezniük 

felülvizsgálatra a nyugdíjbiztosítási igazgatóság területi kirendeltségeihez. 

Hogyan fektessünk aranyba? 

A vizsgálatokra most csak jelentkezni kell, az újraminősítést 2013 végéig végzik el. A 

felülvizsgálat eredményeképpen lesznek, akik tovább kapják majd a mostani ellátást, lesznek, 

akik csökkentett ellátást kapnak, és lesznek olyanok is, akikről azt állapítják meg, hogy 

rehabilitálhatóak; nekik a rehabilitáció után, míg azoknak, akikről kiderül, hogy 

munkaképesek, haladéktalanul vissza kell térniük a munkaerőpiacra. 

 

"A jelentkezést elmulasztók nagy száma miatt az LMP szerint meg kell hosszabbítani a 

határidőt vagy törölni kell az értelmetlen adminisztrációs feltételt. A kormány intézkedéseiből 

eddig csak az ellátások összegét csökkentő és a hozzáférést szigorító elemek valósultak meg" 

- írja keddi közleményében az LMP két parlamenti képviselője.  

 

Miért van szükség a felülvizsgálatra? 

A tavaly márciusban meghirdetett Széll Kálmán Tervben a kormány egyik kiemelt célja volt a 

rokkantnyugdíjazás szigorítása és a meglévő ellátások felülvizsgálata. A szigorítás 

http://www.mfor.hu/cikkek/Tobb_mint_szazezren_elbukjak_a_rokkantnyugdijukat_majustol_.html
http://www.mfor.hu/cikkek/Tobb_mint_szazezren_elbukjak_a_rokkantnyugdijukat_majustol_.html
http://www.mfor.hu/cikkek/Tobb_mint_szazezren_elbukjak_a_rokkantnyugdijukat_majustol_.html
http://www.mfor.hu/cikkek/94276.html


megtörtént, hiszen idén januártól a korábbinál keményebb feltételekkel minősíthetnek csak 

valakit rokkantnak. A felülvizsgálatra azért van szükség, mert a kormány szerint hazánkban 

kiugróan magas a rokkantnyugdíjasok aránya a környező országokhoz képest.  

 

Érdekesség, hogy a lépéstől már az idén 88 milliárd forintos megtakarítást vár a kormány, 

miközben a felülvizsgálatok csak 2013 végére fejeződnek be. Az MTI információi szerint a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2012 első két hónapjában 6676 vizsgálatot 

végzett el; 1224 embert minősítettek "nem megváltozott munkaképességűnek", további 1194-

et rehabilitálhatónak. 

 

A fentiekből kiindulva ezzel a tempóval idén összesen mintegy 40 ezer vizsgálatot végezhet el 

az NRSZH, vagyis a 180 ezer embert megvizsgálni sokáig fog tartani, ha csak nem gyorsítják 

fel a tempót. Ez pedig azért probléma, mert az átlagos 73 059 forintos havi ellátással 

számolva már az idén 100 ezer rokkantnyugdíjast kellene visszaterelni a munkaerőpiacra 

ahhoz, hogy megvalósuljon a 88 milliárd forintos kiadáscsökkentés. Viszont ha valóban két 

évig tartanak a felülvizsgálatok, akkor a teljes hatás legkorábban 2014-ban jelentkezhet.  

Mit bukik az, aki nem jelentkezett? 
 

Mint már említettük, azok, akik nem jelentkeztek önként felülvizsgálatra, májustól nem 

kapják a jelenlegi ellátásukat. Aki jelentkezett felülvizsgálatra az rehabilitációs vagy 

rokkantsági ellátást kaphat a jövőben attól függően, hogy az orvosi szakvélemény szerint 

alkalmas-e munkavégzésre. A vizsgálat elvégzéséig mindenki kapná folyamatosan a jelenlegi 

ellátást. 

A rehabilitációs ellátást a jövőben legfeljebb három évre lehet megállapítani, annyi ideje 

lenne a hatóságnak arra, hogy munkát találjon az érintetteknek. Az ellátás havi összege azok 

esetében, akiknek a foglalkoztatása rehabilitációval helyreállítható, a korábbi havi 

átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a minimálbér 30, legfeljebb pedig 40 százaléka lesz. 

Ennek alapján legalább 27 600, legfeljebb pedig 37 200 forintra számíthatnak majd ezek az 

emberek a jövő évre tervezett 99 ezer forintos minimálbér függvényében. Aki tartós 

foglalkoztatási rehabilitációt igényel, az a korábbi átlagjövedelme 45 százalékára, de legalább 

a minimálbér 40, legfeljebb pedig 50 százalékára lehet majd jogosult. Vagyis ők 37 200 és 46 

500 forint közötti összegre lehetnek jogosultak 

 

A fentiek alapján akinél nem rokkantsági, hanem rehabilitációs járadékot állapítanak meg, az 

a jelenlegi átlagos rokkantsági nyugdíjjal számolva havi 30-40 ezer forintot veszít, és nem is 

kapja majd élete végig automatikusan az ellátást. 

 

Beke Károly 

 
forrás: mfor.hu 

 

 

MEGJELENT AZ ERZSÉBET-TÁBOR KIÍRÁS 

 

Az Erzsébet-program második pályázata keretében gyermekek számára szerveznek 

nyári táborokat - jelentette be Soltész Miklós szociális államtitkár Gál András Levente 



kormánybiztossal közösen tartott sajtótájékoztatóján. 

 

Soltész Miklós emlékeztetett arra: januárban a kormány nagyszabású üdültetési és 

táboroztatási programot indított a Nemzeti Üdülési Alapítvány (NÜSZ) segítségével. Első 

körben üdülésre a szociálisan rászoruló családok, időskorúak, fogyatékossággal élők és a 

szociális- és gyermekvédelmi intézmények munkatársai pályázhattak. A rendelkezésre álló 

kétmilliárd forintból 75 ezer olyan ember pihenhet állami üdülőkben, akik egyébként nem 

jutnának hozzá ilyen szolgáltatásokhoz. 

Az Erzsébet-program második elemeként nyári táboroztatásra ír ki pályázatokat az lapítvány - 

jelentette be Soltész Miklós. Először a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, 

nevelőszülőknél élő gyermekek, valamint általános iskolák tanulói számára hirdetnek nyári 

táborozási lehetőséget. A becslések szerint húsz-negyvenezer gyermek – június 18 és 

augusztus 25 között, tíz héten keresztül – elsősorban a Balaton és a Velencei-tó partján 

található állami tulajdonú táborokban nyaralhat egy hetet, szociális 

helyzettől függő ezer, ötezer vagy tízezer forintos önrész vállalása mellett. A pályázati keret 

egymilliárd forint. Soltész hozzátette, hamarosan a határon túli magyar fiatalok számára is 

nyílik lehetőség a programban való részvételre, valamint tematikus és sporttáborok 

szervezését is tervezik. 

Guller Zoltán, az Erzsébet-utalványt kibocsátó társaság ügyvezető igazgatója elmondta, az 

Erzsébet-programot egy tanácsadó testület is segíti. 

Sunyovszky Szilvia, Jászay Mari díjas színésznő a testület elnöke úgy fogalmazott: céljuk, 

hogy hasznos tartalommal töltsék meg a táborozás idejét. A civil tanácsadó testület tagjai: 

Borza Teréz porcelánművész, Balogh Gábor kétszeres világbajnok öttusázó, Németh Anna 

Mária gasztroenterológus, Horváth Ádám operaénekes, Lovas Pál belsőépítész, Csókay 

András idegsebész, Zacher Gábor toxikológus és Kovács István volt ökölvívó. 

forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

Till Attila Pécsen járt! 

 
Pécsre, a Zsolnay Negyedbe érkezett a KézenFogva Alapítvány – Fogadd el, fogadj el! – 

kampánya.  

A kezdeményezés az ép és fogyatékos emberek közötti kapcsolatot hivatott erősíteni azzal, 

hogy bemutatja a fogyatékos emberek világát a többségi társadalomnak. A szerdai programon 

több száz ép és fogyatékkal élő gyermek, fiatal játszhatott, szórakozhatott együtt. 

 
forrás: pecsma.hu 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

                      A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

 

Szeged, a Napfény városa - Gyermeklánc progrma Mórahalmon 

  
 

Két napos program a mozgásukban tartósan akadályozott gyermekeknek. Az Ifjúsági 

Tagozat tagjai közül 25 fő vesz részt a rendezvényen.  

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap támogatásával  

Szervező: Aranyszöm Rendezvényház, Papp Renáta ifjúsági referens  

 

PROGRAM:  

 

2012. 04. 05.csütörtök  

érkezés 11-12 óra között  

ebéd 12.30 óra  

13.30-17.00 kézműves foglalkozás a Rendezvényházban - húsvéti szokások, tojásfestés, 

tavaszi díszek készítése, korongozás  

17-től szállás elfoglalása az erdei iskolában  

 

2012. 04. 06. péntek  

8.00-8.30 Reggeli a Nagyszéksósi Erdei iskolában  

09.00 -12.00 óráig csapatépítő játékok  

12.00 – 13.00 Ebéd  

13.00 – Fürdőzés a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe  

18.00- Hazautazás.  

  
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

  

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

MEGHÍVÓ KULTURÁLIS RENDEZVÉNYÜNKRE 

Egyesületünk szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2012.április 21-én 16 órakor 

kezdődő Kulturális Rendezvényünkre.  

 

Rendezvény helyszíne: Tállya, Bányatelepi Közösségi Ház  

 

Részvételi díj: 1600 ft/fő.  

 



vacsora, élőzene, tombola  

 

Minden kedves vendégünket szeretettel várunk!  

 

Kellemes szórakozást kívánunk!  

 

Egyesület Vezetősége 

 

Megrendezés dátuma: 2012 április 21. 

 

 
forrás: Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

 

Pályázati felhívás 
 

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évéhez kapcsolódva a 

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete rajzpályázatot hirdet 

„Nagyszüleim és én” címmel  

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás  

európai évéhez kapcsolódva  

a  

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi  

Regionális Egyesülete  

 

rajzpályázatot hirdet  

 

„Nagyszüleim és én” címmel.  

 

A pályázatra beérkezett, legjobbnak ítélt alkotásokból kiállítás nyílik a  

Madách Imre Művelődési Központban,  

2012. június elsején megrendezendő Regionális Esélyegyenlőségi nap keretében.  

 

Minden pályázó legfeljebb kettő darab, A/4-es méretű, bármilyen technikával készült rajzot 

küldjön. A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a készítő nevét, lakcímét, a rajz címét, 

iskolások esetén a rajztanár nevét, valamint az iskola nevét. Diákok alkotásait - két 

kategóriában, 6-12 és 12-18 éves korig - várják a szervezők a következő címre:  

 

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete  

(2600 Vác, Rákóczi u. 36).  

 

A pályázatok beküldési határideje: 2012. május 15.  

 

A beküldött műveket szakértő zsűri bírálja el és az általuk legjobbnak tartott alkotások 



készítőit a június elsejei Esélyegyenlőségi napon díjazzák a szervezők.  

 

Bővebb információ: 06-27/502-660-as telefonszámon Bunna Katalintól.  

 

 

Jelentkezés: mkmore, Vác, Rákóczi út 36., 06-27/502-660, mkmore@invitel.hu 

Jelentkezési határidő: 2012 május 15. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

mailto:mkmore@invitel.hu
http://www.meosz.hu/

