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Rokkantnyugdíj: a többség az átalakítás mellett 

 
A magyarok kétharmada támogatja a rokkantnyugdíjrendszer átalakítását – derül ki a 

Századvég legfrissebb felméréséből. A kormánypárti szavazók ugyan kedvezőbben 

fogadták, de a baloldaliak többsége is egyetért a felülvizsgálattal.                     

                   

A Magyar Nemzet csütörtöki számában ismertette az intézet felmérését. Az összegzés szerint 

a felnőttek 57,3 százaléka értett egyet azzal, hogy a rendszer átalakítása elodázhatatlanná vált, 

és kevesebb mint a megkérdezettek egyharmada látta szükségtelennek az intézkedést. A 

Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett Demokratikus Koalíció választóinak több mint 

kétharmada és az MSZP-re voksolók többsége is az átalakítás mellett volt. 

 

A többség mellette 

 

A Századvég emlékeztetett arra, hogy az elindított kormányzati átalakítások egyik legnagyobb 

horderejű döntése a rokkantnyugdíjazási rendszer átalakítása volt. Mint írják, a rendszerváltás 

környékén rendkívül sokan menekültek nyugdíjba, amelyet a szocialista kormányzatok 

hallgatólagosan ösztönöztek is, ezzel szerezve politikai tőkét. A rendszer pazarló volt és 

feltarthatatlan – tette hozzá az intézet. 

 

Az átalakítás módjával, amely a munkaképes ellátottak munkaerőpiacra való visszavezetését 

célozza, a megkérdezettek 63 százaléka értett egyet teljes mértékben. A leginkább érintett 40–

59 éves lakosság körében voltak a legtöbben, akik nem értettek egyet az intézkedéssel, de a 

többség még ebben a korosztályban is helyeselte az átalakítást.  

 

A Fidesz–KDNP pártszövetség szavazóinak több mint háromnegyede teljes mértékben vagy 

inkább egyetértett az átalakítás módjával. A Jobbik szavazóinak 59 százaléka is jónak tartotta 

az intézkedés irányát, és a kérdés támogatottsága csak az LMP, a Demokratikus Koalíció és 

az MSZP szavazóinak körében maradt valamivel 50 százalék alatt. 

 

Sikeres a kommunikáció 

 

A Századvég azt is felmérte, milyen hatással volt a magyar lakosságra a lépés. Az intézkedés 

a megkérdezettek 72,3 százalékát egyáltalán nem érintette. Az összes megkérdezett 8,6 

százaléka érzi nagyon kedvezőtlennek az átalakítás következményeit magára nézve, „csupán” 

kedvezőtlennek 15,1 százalék. A válaszolók legnagyobb része, csaknem egyharmaduk az 

ellátást jogosulatlanul igénybe vevők kiszűrését vélte a legfőbb kormányzati szándéknak, ami 

azt mutatja, hogy a kormányzat sikeresen kommunikálta az átalakítás célját. Az átalakításnál 



világos cél volt az is, hogy az állami kiadásokat csökkentse a kormányzat, amit a válaszolók 

29 százaléka tartott fontos kormányzati szándéknak. 

 

2010-ben Magyarországon körülbelül 725 ezer rokkant volt, ennek majdnem fele, 340 ezer fő 

még aktív korú rokkantnyugdíjas. A legutóbbi OECD-országjelentés szerint az OECD-

országok közül nálunk volt a második legmagasabb a rokkantnyugdíjasok aránya – olvasható 

a Magyar Nemzetben. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

Tétlenségre kárhoztatva? 

 

 
 A munkanélküliségi mutatók alapján megyénkben jóval meghaladja az országos átlagot 

az állástalanok száma. Halmozottan hátrányos helyzetű térségünkben még a dolgozni 

vágyó egészségesek se nagyon találnak munkát, a fogyatékkal élőknek még rosszabbak a 

foglalkoztatási és elhelyezkedési esélyeik. 

 
Hány százalékuk tud dolgozni, s milyen területeken? Kik alkalmazzák őket előszeretettel 

megyénkben? Milyen esélyekkel érvényesülhet manapság a munkaerőpiacon egy fogyatékkal 

élő fiatal, illetve aktív korú, részben munkaképesnek nyilvánított személy? 

Többek között ezekre a kérdésekre igyekezett választ adni a Regionális Érdekvédelem (RÉV) 

Alapítvány kedden, Nyíregyházán rendezett „Újra dolgozni fogok!” konferenciája, melyen 

egy munkaerőpiacra visszasegítő komplex támogató programot ismerhettek meg a 

megyénkben élők. 

Több céggel, vállalattal is tartják a kapcsolatot 

Fogyatékkal élő fiatalok képzésével foglalkozik Nyíregyházán a Ridens Szakképző Iskola, 

Speciális Szakiskola és Kollégium. Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek éppúgy tanulnak 

ebben az oktatási intézményben, mint testi fogyatékosok vagy érzékszervi és mozgásszervi 

betegek. Az iskola elvégzése után lehetnek parkgondozók, számítógép-szerelők és 

karbantartók, irodai asszisztensek, számítógépes adatrögzítők. 

– A fiataljaink elhelyezése érdekében több céggel, vállalattal is tartjuk a kapcsolatot – mondta 

el érdeklődésünkre Főfai Félix tagintézmény-vezető. – A diákok számára az üzemek, a 

hivatalok gyakorlati lehetőséget is nyújtanak, s ez két szempontból is jó: egyrészt a diákok 

belelátnak a mindennapi munka menetébe, másrészt az adott munkahelyek is megismerik a 

fiatalok munkáját, s a tanulmányok befejezése után nyugodt szívvel alkalmazzák is őket. 

Dolgoznak fiataljaink így a földhivatalnál, a Nyír-Flop Kft.nél, a Baumaxnál, de a legtöbben 

védett munkahelyre, például a Start Vállalathoz kerülnek. A tiszaújvárosi Jabillal is 

kapcsolatban állunk, az üzemben betanított munkát tudnak végezni a nálunk tanulók. 

– Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket is, hogy a cégek bértámogatással 

alkalmazzák tanítványainkat. Sok szülő a gyermekét 25 éves koráig nálunk hagyja, aki két 

szakmát is megtanulhat addig ingyen, a szülő pedig kapja a családi pótlékot. Van olyan fiatal, 

akit az iskolaelvégzése után a szülei beadnak egy nappali ellátó intézetbe, s így nem kell a 

számára munkahelyet keresniük – tette hozzá Főfai Félix. 



 
forrás: szon.hu 

 

ArtVentura utazó kiállítás 
 

Egy rendkívül izgalmas környezetvédelmi interaktív kiállítást 

nyitnak meg május 26-án, szombaton 18 órakor a Művészetek 

Háza konferenciatermében. Az ArtVentura utazó kiállítás az 

energiatakarékosság, a klímatudatosság és a megújuló energiák 

felhasználásának jegyében jött létre a fenntarthatóság, a 

művészet és a fogyatékosok integrációjának hármas jelszavával. 

 

Az egyedülállónak tekinthető kiállítás célja a művészet eszközeivel felhívni a társadalom 

figyelmét a fenntartható, környezettudatos és egészséges életforma fontosságára. A kiállítás 

kortárs művészek provokatív műtárgyainak bemutatását vállalta fel. A tárlat műtárgyainak 

megvilágítását bioerőművek, állványokra szerelt kerékpárok által előállított elektromos 

energia biztosítja. Az ArtVentura kiemelten törekszik arra, hogy fogyatékos emberek is aktív 

résztvevői legyenek a programoknak, ezért a vak és gyengénlátó emberek tapintás útján is 

„megnézhetik” a műtárgyakat. Számukra a tájékozódást vezetőrendszerek alkalmazása segíti. 

A megnyitó alkalmával rendhagyó vak tárlatvezetést tart dr. Varga Szabolcs. A tapintható 

kiállítás a látó emberek számára is maradandó élményt nyújt. 

 

forrás: onkormanyzat.mti.hu 

 

 

Szakmaiságból, emberségből vizsgáztak 

 
Dáka - A dákai otthon tizedik éve rendezi meg a szakmai vetélkedőt. A rendezvénynek 

több célja is van. Az egyik, hogy a megyei (fenntartótól független) szociális 

intézményekben dolgozó kollégáknak szakmai tapasztalatcserét biztosítsanak. A másik 

oldal a tudáshoz kötött: a szakmaiságról, az ellátottak gondozásáról, a szükségletekhez 

igazodó gondozásról szól. 

 

A hagyományos, szerdán megtartott szakmai vetélkedőre idén tizenkét intézmény (Dáka, 

Veszprém két intézménye, Lesencetomaj, Nyírlak, Kamond, Devecser, Pápakovácsi, 

Külsővat, Peremarton, Szőc, Sümeg) csapata nevezett. Munkatársaikat az igazgatók is 

elkísérték Dákára. A versenyzőket és a meghívott vendégeket Hanich Ferenc, a vendéglátó 

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált 

Intézménye igazgatója köszöntötte. 

A nemes vetélkedést dr. Kovács Zoltán, a megyei kormányhivatal vezetője nyitotta meg, 

méltatva a versenysorozat szakmai jelentőségét. A verseny több fordulóban zajlott, jó 

hangulatát már az első feladat - az intézmények, csapatok mókás bemutatkozása - 

megteremtette. Ezt forgószínpadszerűen követte a többi: a résztvevők felváltva adtak számot a 

szakmai tudásról az írásbeli kérdéssor kitöltésével, a szóbeli vizsga alapján, illetve az ápolási- 

és mentálhigiénés gyorskérdések megválaszolásával. Mint minden vetélkedőn, itt is a 

gyakorlati feladatok megoldása volt a leglátványosabb, ezek a komplett újraélesztés, vagy az 

artériás vérzéscsillapítás nyomópontjainak bemutatásától a parittyakötés készítésén át az 

erősen spriccelő, vérző sérülés ellátásáig terjedtek. 

- Ezen az alkalmon megmutatkoznak mindazok a képességek, amik által magunknak is, a 

külvilágnak is bebizonyíthatjuk, hogy a munkánkat a szakmai tudás alapján végezzük. A 

vetélkedőt megnyerni nagy elismerést jelent. A zsűri tagjai - elismert szakemberek - azt 



kérdezték, hogy mennyire presztízskérdés ez a szakembereink számára. Azt válaszoltam, 

hogy ez egy olyan nemes küzdelem, mint amikor valaki az érettségire készül. Az 

intézményeknek nagy dicsőség, ami olyan szakmai sikert hoz, amivel bátran kiállhatnak a 

külvilág felé. A győzteseket ennek megfelelően igyekszünk honorálni oklevéllel, 

vándorserleggel - fogalmazott Hanich Ferenc. 

A zsűri: Horváth Mária, a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője, dr. 

Szivák Péter, a megyei kormányhivatal szociális- és gyámhivatalának vezetője, Túróczi 

Mária, a hivatal népegészségügyi szakigazgatási szervétől, és Farkasné Farkas Gyöngyi, a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal megbízott főosztályvezetője, nem volt könnyű 

helyzetben a háromfordulós vetélkedő feladatainak elbírálásakor. Végül meghozták a döntést: 

a feladatok összesített végrehajtásában a legjobbnak a dákai csapat bizonyult. A második a 

lesencetomaji, míg a harmadik a nyírlaki intézmény lett. 

 
forrás: naplo-online 

 

 

 

 

Ünnepség 100 nappal a paralimpia rajtja előtt 

Száz nappal a londoni paralimpia előtt a Hungaroringen gyűltek össze a fogyatékkal élő 

legsikeresebb sportolók. 

 
Sors Tamás paralimpiai bajnok is részt vett az ünnepségen 

 
"Nagyon örülünk annak, hogy a Hungaroring Zrt. és vezérigazgatója, Gyulay Zsolt számára 

ennyire fontos a társadalmi szerepvállalás, a fogyatékkal élő emberek integrációja. Pont száz 

nappal London előtt ez a program kiváló lehetőséget nyújt sportolóinknak pár óra 

kikapcsolódásra, amire szükségük is van a rendkívül kemény felkészülés közben - jelentette ki 

a hétfői találkozón Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. - A 

Vezetéstechnikai Centrumba minden autósnak jó lenne akár többször is ellátogatni, aki itt, 

védett környezetben megtanulja egy-egy váratlan helyzet kezelését, az a forgalomban sem 

esik pánikba hasonló szituációban. A kvótát szerzett sportolóink között is vannak olyan 

versenyzők, akik közlekedési balesetben szenvedtek maradandó sérüléseket." 

 

Jonathan Knott brit nagykövet kifejtette: "Nagyon készülünk az olimpiára és a paralimpiára 

is, utóbbi voltaképpen visszatér idén Londonba, hiszen 1948-ban ott rendezték az elsőt." 

 

A résztvevőket Kovács Niki motorversenyző és a többszörös magyar bajnok autóversenyző, 

Kiss Norbert vitte körbe a pályán. 

 

A jelen lévő öt paralimpikon között ott volt Szekeres Pál, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának sportért felelős helyettes államtitkára, paralimpiai, világ- és Európa-bajnok 

tőrvívó és Sors Tamás úszó, a pekingi paralimpia egyetlen magyar aranyérmese is. 



 

"Nagyon örültem, amikor erről a programról hallottam, mert megtöri a felkészülés 

egyhangúságát. Nekem csak rövid ideje van jogosítványom, ezért a nagyobb rutinszerzés 

miatt is rendkívül hasznos volt a látogatásunk a Vezetéstechnikai Centrumban. A ringen 

körözni egészen fantasztikus élmény volt" - mondta Sors Tamás. 

 

Az MPB 41 versenyzőből álló londoni keretet szavazott meg pénteki közgyűlésén. Mivel a 

kvalifikációs időszak júniusban zárul, a 19 biztos résztvevő mellett azok a sportolók is 

megkapták a megelőlegezett bizalmat, akiknek van még kijutási esélyük, de egyelőre nincs 

visszaigazolt kvótájuk. 

 
forrás: sport.hir24 

 

 

 

Gyermeknap Pécs 2012 – városi összefogás a gyermekekért 

 
Felhőtlen szórakozás az egész családnak, és jótékonyság 

 

Nagyszabású és rendhagyó gyereknapot szervezett a Pécs Holding PMJV Önkormányzatával 

és a pécsi önkormányzati tulajdonú cégekkel karöltve május utolsó szombatjára. 

 

Rendhagyó, mert nem csak a kicsiknek, hanem a szüleiknek, nagyszülőknek is izgalmas, 

érdekes programokat és időtöltést tartogat a nap, és nagyszabású, mert ekkora rendezvényt 

még nem csináltak a pécsi apróságoknak, mint most. 

 

Barna Béla, a Pécs Holding vezérigazgatója szerint a gyerekek, családok szórakoztatásán túl 

fontos cél, hogy a város támogassa a rászoruló fiatalokat a későbbiekben is. 

 

Az egész napos program, amely 10:00 és 20:00 óra között várja a látogatókat, számos 

izgalmat, érdekességet tartogat nemcsak a gyermekeknek, de a játékos kedvű szülőknek, 

nagyszülőknek is. 

 

Lesz közlekedési nyílt nap és egészségnap, amely a szórakoztatáson túl rámutat az egészséges 

életmód fontosságára és a közlekedésbiztonságra is. Az érdeklődők a kézműves és játszóházas 

programokon kívül találkozhatnak rendőrmotorral, veteránautókkal, de kipróbálhatják akár a 

mini KRESZ parkot, ahol villanyautóval mérhetik fel közlekedési ismeretüket. 

 

Az Expo Center Zsolnay termében Skate Center (zenés görkori) várja az érdeklődőket, ahol 

zenére görkorcsolyázhat minden korosztály. Az Expo Center külső parkolójában pedig a 

Horse Evolution Show fantasztikus lovas produkcióját lehet megtekinteni. 

 

- A gyermekek szórakoztatásán kívül a programok összeállításánál több nevelési, oktatási 

jellegű cél is megvalósul, ahol pozitív módon, szórakoztató formában szeretnénk a gyermekek 

figyelmét ráirányítani a fogyatékkal élők hétköznapi nehézségeire, hogy saját bőrükön 

tapasztalják, fogyatékos társaik kihívásokkal teli, mégis teljes értékű életét, sőt velük közös 

programokon is részt vehetnek – magyarázza Barna Béla. 

 

- A gyermeknapi program a pécsi városi cégek és vállalkozók rendkívüli összefogásának 

köszönhetően jön létre. A példaértékű együttműködés a Pécs Holding Zrt. és az ötletgazda 



Teleky Zoltán (Teleky Bistro) kezdeményezésére és anyagi támogatásával alakult, valamint a 

rendezvények szervezésével, gyermekek szórakoztatásával, játékforgalmazással foglalkozó 

cégek is lelkesen csatlakoztak saját felajánlásaikkal. A jelképes étel-ital bón értékesítéséből a 

befolyó összeget teljes egészében gyermekek támogatására fordítjuk – mondta Barna Béla. 

 
forrás: pecsinapilap.hu 

 

 

Módosul a gyermekvédelmi törvény, a tárca lakásalapot hozna létre 

 
Módosul a szociális és a gyermekvédelmi törvény; a várható törvénymódosítás 

értelmében a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok életkezdésének 

megkönnyítése érdekében lakásalapot hoznak létre, bevezetik a befogadó szülő 

jogintézményét, valamint szigorúbban kezelik majd az igazolatlan iskolai hiányzásokat. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szociális, család- és ifjúságügyért felelős 

államtitkársága az MTI-hez szerdán eljuttatott összegzésében azt írta: a gyermekvédelmi 

törvény a módosításokkal gyermekközpontúbbá válik és hatékonyabban segíti a nevelői 

munkát a hétköznapokban. Jelezték azt is, hogy a törvénymódosítás széleskörű társadalmi 

egyeztetést követően fog megtörténni.  

 

A gyermekvédelmi lakásalap bevezetése kapcsán kiemelték, az állam kötelessége az önálló 

életkezdés küszöbén a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő gyermekek hosszú távú, 

kiszámítható segítése és védelme, és zökkenőmentes beilleszkedésük a társadalomba csak így 

biztosítható. Utaltak arra, hogy a korábbi évek tapasztalatai szerint sok, a gyermekvédelmi 

gondoskodásból kikerülő fiatal nem megfelelően használta fel a számára az állam által 

biztosított otthonteremtési támogatást, az EMMI ezért javasolja a gyermekvédelmi lakásalap 

létrehozását.  

 

Közölték, a költségvetési törvényben jelenleg 1,745 milliárd forint áll rendelkezésre, ez az 

összeg éves szinten 300-400 lakás vásárlását jelentheti. A fiatalok 10 éves időtartamra, 

legfeljebb a 30. életévük eléréséig lakhatáshoz jutnának, ott, ahol számukra a munkavállalás 

lehetőségei adottak. A fiatalok - pályázati úton - bérleti díj nélkül kapnák meg a lakást azzal, 

hogy az ingatlan fenntartása és a karbantartás költségei őket terhelik. A lakásalappal 

összefüggő rendelkezések szeptember 1-jén lépnének hatályba.  

 

Az EMMI az új jogintézmény, a gyermekvédelmi gyámság bevezetésével kapcsolatban azt 

írta, hogy a családjából kiemelt gyermek csak akkor részesülhet valóban 

"gyermekvédelemben", ha olyan ember gondoskodik róla, aki teljes joggal és felelősséggel, 

hivatásszerűen tud az ügyében eljárni. 

 

Mint hozzátették, a gyermekvédelmi gondoskodásban a gyermek környezetében számos 

szakember van, indokolt azonban egy olyan szakember foglalkoztatása, akinek a fő hivatása - 

egyéb feladatainak leépítése mellett - a gyermek érdekének következetes képviselete, jogai 

gyakorlásának elősegítése, véleményének megismerése és arról az ellátást nyújtó nevelőszülő 

vagy gyermekotthon, valamint a hatóság tájékoztatása.  

 

A gyermekvédelmi gyámságra vonatkozó rendelkezések 2013. január 1-jén lépnének 

hatályba, azzal a kitétellel, hogy az új szabályokat már a folyamatban lévő ügyekre is 

alkalmazni kell.  



 

 

A törvénymódosítás egy másik új intézményformát is bevezetne, a befogadó szülő 

jogintézményét. A tárca szerint erre azért van szükség, mert a gyermekek a legnagyobb 

odafigyelést és szerető gondoskodást a családban kaphatják meg, ezért indokolt, hogy a 0-12 

éves gyermekeket - kivéve a tartósan beteg, fogyatékos, halmozottan sérülteket - családoknál 

helyezzék el.  

 

Közölték, ezzel a jelenlegi gyermekotthoni struktúra jelentősen átalakul, és nagyobb 

hangsúlyt fektetnek a kamaszkorú és összetett problémákkal küzdő gyermekek, fiatalok 

ellátására, önállóságra nevelésére. Mint írták, ez akkor lehet hatékony, ha a befogadó szülők 

egy egységes, új foglalkoztatási jogviszonyban látják el feladataikat. 

 

Az EMMI ezért tervezi a befogadó szülő jogintézmény bevezetését, amely szolgálati időre 

jogosít. Hozzátették: ez a változás mintegy 3.200, jelenleg semmilyen foglalkoztatási 

jogviszonnyal nem rendelkező befogadó szülőt érint. A befogadó szülői jogintézményre és az 

egységes új nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályok 2013. január 1-jén 

lépnének hatályba.  

 

A minisztérium tájékoztatása szerint a jövőben - a tervezet értelmében - az 50 tanítási órát 

igazolatlanul hiányzó diák iskoláztatási támogatását nem felfüggesztik, hanem szüneteltetik, 

azaz - az eddigi gyakorlattól eltérően - a támogatást később sem kaphatja meg a szülő. A 

közlés szerint a szigorúbb szankciók a gyermekeket és azok családját jobban ösztönzik a 

tanulmányi kötelezettség maradéktalan teljesítésére. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

Tömegközlekedés hajóval Budapesten: ilyen lesz a gyorshajójárat 

 
Az óbudai megállók teljesen kimaradnak a július 1-től induló fővárosi gyorshajójárat 

vonalából. Budán csak a Batthyány téren kötnek ki a hajók, a többi hét megálló Pesten 

lesz - értesült az Index. 

 
A július elején induló fővárosi gyorshajójárat nyolc állomásos lesz, összesen 3 új megállóval 

(Újpest, Árpád híd, Rákóczi híd), és 5 felújított megállóval (Meder utca, Jászai Mari tér, a 

Batthyány tér, Petőfi tér, Boráros tér) - tudta meg az Index Lelkes Mihálytól, a megállókat 

tervező Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. irodavezetőjétől. 

 

Budán csak egyetlen állomás marad a jelenleg érvényes menetrendből (nem megy el a 

gyorsjárat a Rómaifürdőre, Csillaghegyre és Pünkösdfürdőre), kimarad két Margit-szigeti és 

egy Hajógyári-szigeti megálló, valamint Pesten a Dráva utcai. A vonalon napi kétezer utasra 

számítanak - írja a lap. 

 

A BFVT felmérése szerint a Rákóczi hídtól a folyás ellenében haladó hajó 56 perc alatt ér az 

újpesti végállomásra 3 perces megállásokat számítva. Ha ugyanezt az útvonalat 

tömegközlekedéssel szeretné valaki letudni, akkor mindössze 3 percet spórolna a 

szárazföldön. Lefelé, folyásirányban egyébként a hajóút ideje a tervek szerint csak 45 percig 

tart. 

 



A vízi gyorsjárat összes megállója akadálymentesített, és mozgássérült-parkolóval ellátott, 

ezért Lelkes szerint igazi alternatívát nyújt ennek az utazási csoportnak. Mivel a hajókon lehet 

biciklit szállítani, ideális összeköttetést nyújt azoknak, akik dél felől lusták átkerékpározni a 

városon. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

Pénteken tüntetés lesz a Fidesz székháznál 

 
A kormány rokkantakkal szemben tanúsított embertelen intézkedései miatt 

demonstráció lesz Budapesten. A megmozdulást a  Magyar Szociális Fórum (MSZF) és a 

Szolidaritási Mozgalom is támogatja, amelyet az Összefogás a korhatár alatti rokkantak 

emberi jogaiért csoport szervez. 
  

A menet 2012. május 25-én pénteken 13 órakor indul a Dózsa György útról, a FIDESZ 

Lendvay utcai székháza elé. A rokkantak szervezete azért folyamodott a tüntetés eszközéhez, 

mert a május 2-i megbeszélés a kormány illetékes államtitkárságának vezetőjével 

eredménytelenül zárult. A tárgyalás célja az volt, hogy a 2011. decemberi (CXCI.) törvényt 

vonják vissza. Ez a törvény, ami az „új komplex minősítő vizsgálatok” néven híresült el, a 

rokkantak létét veszélyezteti. Május 4-én Orbán Viktornak írt levelükre sem érkezett válasz, 

amiben azt kérték a miniszterelnöktől, hogy legalább hallgassa meg őket, ne csak a bankokkal 

tárgyaljon, vagy küldjön maga helyett egy olyan felelős politikust, akinek van felhatalmazása 

érdemi tárgyalást folytatni, és döntésképes. 

  

A szervezők a 400 ezer rokkant nevében kérik, hogy az állam ne őket büntesse meg a 

rokkantságukat megvásárló csalók kiszűrése helyett - ne velük azonosítsák őket. 

  

Valamint tiltakoznak az ellen, hogy a kormány által hirdetett: „munka teszi az embert” 

rendeletek az ő érdekükben történnének. A rokkantak azon is felháborodtak, hogy beteg 

embereket minősítettek gyógyultnak, elvéve tőlük a rokkantnyugdíjat, helyette 28500 Ft 

szociális járadékot megítélve. 

  

A szervezők a rokkant társadalom nevében 10 pontból álló petíciót kívánnak átadni a 

kormány képviselőjének, amiben arra kérik a döntéshozókat, hogy vonják vissza az új 

rokkant-ellátási törvényt. 

 
forrás: pestmegyei-hirhatar.hu 

 

 

Berekfürdőn az EVT fogyatékossági érdekképviseleti csoportja 

 
Berekfürdőn tanácskoztak az EDAN munkacsoport tagjai, akik célja, hogy támogassák 

az egyéni, egyházi és egyházi szervezetek által folytatott missziót a fogyatékkal élők 

között és értük világszerte. 

 



A május 14. és 18 közötti tanácskozáson a Kelet-Európában tapasztalható jó megoldások 

felmutatásával igyekezett kitartásra ösztönözni a résztvevő munkacsoport tagokat, akik a világ 

különböző tájairól érkeztek.  

A gyűlés témái között az EDAN előtt álló feladatokat is sorra vették, amelyek mindegyikének 

igyekeztek pontos határidőt adni. Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának 2003-

ban kiadott, a fogyatékkal élők helyzetéről szóló, Interim Statement elnevezésű publikáció 

pontjai szerint haladtak végig a teendőkön, kielemezve, értelmezve, és továbbgondolva 

azokat. A dokumentum a fogyatékkal élők helyzetét taglalja, valamint összefoglalja a 

teológiai és keresztyén megközelítést, mely szerint az Egyház mindenkié és mindenkiért 

működik és minden ember ajándék. 

Az egybegyűltek az egyik legsürgősebb feladatként a dokumentumnak nemzeti nyelvekre 

fordítását ítélték meg. Az is központi kérdéssé lett, hogyan lehet azon országok egyházait, 

képviselőit, akik még nem képviselik magukat az EDAN-ban. Látogatások szervezése, új 

dokumentumok kiadása merült fel ötletnek. 

Az is hangsúlyt kapott a három nap alatt, mi módon történjen a teológiákon a gyakorlati 

fogyatékossági képzés. 

Az Afrikát, Ázsiát, Észak- és Közép-Amerikát, Észak- és Közép Európát képviselő 

résztvevők célkitűzéseit kreatív módon ösztönözte a Debrecen Nagytemplomi gyülekezet 

Immánuel Otthonának meglátogatása, amely a maga nemében egyedülálló intézmény. Arra 

mutatott példát, hogyan lehet a Krisztusba vetett hitet a legmagasabb szakmai színvonalon 

ötvözni a fogyatékos gyermekeket nevelő családok támogatásával. 

Nem csak az intézmény spirituális és adminisztratív vezetésébe, a foglalkozásokba való 

betekintés lepte meg a látogatókat, hanem alkalom nyílt arra, hogy terített asztal mellett a 

vendégszeretetet is megízleljék, értesüljenek az országos siketmisszió helyi csoportjának 

munkájáról, és az egyházmegye esperese, Vad Zsigmond személyesen ossza meg missziói 

látását. 

 

Az Egyházak Világtanácsának (WCC) szervezete az EDAN (Ecumenical Disabilities 

Advocates Network). Az EDAN-t 1998-ban alapították azzal a céllal, hogy előmozdítsa a 

fogyatékkal élők helyzetét az egyházban és a társadalomban. Az EDAN központja 

Nairobiban, Kenyában van, a szervezet vezetője maga is kenyai. Éves ülésüket, melyen az 

EVT tagországok képviselhetik magukat, mindig másik tagország látja vendégül. Maguk az 

EDAN tagok is különböző testi fogyatékkal küzdenek. 

 

A legfőbb célkitűzésüket alkotmányukban úgy fogalmazzák meg, hogy munkájuk 

előmozdítani a fogyatékkal élők aktív részvételét betagozódását mind a lelki közösségbe, 

gyülekezeti életbe, mind a társadalmi környezetbe. Az ökumenikus munkacsoport tevékeny 

hálózat kíván lenni, hogy előmozdítsa a fogyatékkal élők helyzetét azzal, hogy teret ad 

közreműködésüknek és ajándékaiknak az ökumenikus mozgalomban. 

 

Következő, az a fegyelem. Látogatásoknál a kérdések nem igazán lelkiek, hanem inkább a 

hrdver dolgokat nézzük meg, azokat pipáljuk ki. Én összegyűjtöttem egy látogatási 

http://www2.wcc-coe.org/ccdocuments2003.nsf/index/plen-1.1-en.html
http://www.oikoumene.org/programmes/unity-mission-evangelism-and-spirituality/just-and-inclusive-communities/people-with-disabilities-edan.html


krédéseket, amik a lelkiek mentén vannak. Én villamosmérnökként szoftvernek hívom. Ez 

mind arra vonatkozik. A lelkipásztroknak a prédikáció vázlatait nézzük meg, az elmúlt év 

vasárnapjaira. A lelkipásztorok átogatási naplóját. Hány kérdést tanulnak meg, tudnak a 

konfirmandusok a kátéból. Miben egítenek a konfeirmandusoik oktatásban a presbiterek a 

lelkipásztornak. Biblia, káté, ének imádság, egyháztörténet, ez a négyes pillér az,a mi vezeti a 

konfirmációs felkészülést? 

Mind az első éveseknek, mind a másodéveseknek a gyülekezet előtti vizsgáját, amire ez erős 

szó, de tanul a gyülekezet is ezekből mindig. 

MI az igeválasztás módja a gyülekezeten belül. Az olvasó szerinti? Eljut-e a printig a 

lelkipásztor, vagyis kiprintelt a prédikáció, amit elküldhetünk betegeknek, vagy azoknak, akik 

nincsenek jelen az istentiszteleten? Presbiterekkel látogat-e a lelkipásztor, tanítja-e őket a 

látogatás módjára? 

Presbiterek adakozási listája, hányad része a tizedet a presbitériumnak? A presbiterek részt 

vesznek-e a képzésben és ez regisztrálva van-e. Egyes megyékben az esperes olvassa fel a 

presbiteri listákat, és erre nagy hangsúlyt helyez, más megyékbe el se megy az esperes. 

Nagyon nagyok ezek a szórások. 

Réteg alkalmak, vagy családi alkalmak határozzák-e meg a gyülekezet életét? A Biblia a 

családi alkalmakat preferálja? 

Van-e presbiteri Bibliaóra, és ott ki szolgál? 

Tanítjuk-e a presbitere4ket arra a tudatra, hogy a presbiteri szolgálat első rendben lelki 

szolgálat, és után jön, amikor szép szerét megcsinálja a hardver ügyeket. 

Biblikus református kegyesség jellemzi-e a gyülekezeteket, Milyen a spiritualistás? Ezt én hét 

pontban fogalmaztam meg, egy személyes hit, kettő, személyes csendesség, három vasárnap 

megszentelése, négy imaközösség, öt bizonyságtétel, hat, esti áhítat, a hetedik, az egyik 

legfontosabb, a diakónia, a rászorultak látogatása, mások támogatása, adakozás. 

Tulajdonképpen nagyon erősen elő jön, különösen ma, hogy amikor az Úr Jézussal 

találkozunk, akkor alapvetően nem dogmatikai fejtegetéseket fog tőlünk kérdezni, hanem azt, 

hogy megláttuk-e a nyomorultakban őt, és hogyan viszonyultunk hozzájuk. 

Ez erről szól. 

forrás: reformatus.hu 

 

 

Euro 2012: Negatív diszkrimináció miatt perelhetik az UEFA-t 

 
Több lengyel fogyatékkal élőnek az Európa-bajnokságra megvásárolt jegyét törölte az 

Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), mert nem igazolták időben a fogyatékosságukat. 

 
A károsultak nevében egy krakkói ügyvédi iroda levélben szólította fel az UEFA-t a 

megvásárolt jegyek azonnali kiadására. 



  

Ellenkező esetben még júniusban csoportos pert indítanak - írta csütörtökön a tvn24 hírportál. 

    

A jegyüktől megfosztott szurkolók azt állítják, hogy senki sem értesítette őket bármilyen 

igazolás bemutatásának kötelességéről. 

  

A hírportál által megkérdezettek között olyan személyek is akadtak, akik szintén nem 

igazolták fogyatékosságukat, ennek ellenére megkapták a megvásárolt jegyeket. 

    

Az ügyvédi iroda szerint eddig közel 50 károsult jelentkezett náluk az egész országból, és 

folyamatosan újabb panaszokat regisztrálnak. A helyzetet megnehezíti, hogy több esetben 

fogyatékkal élő gyerekekről van szó, akiknek szüleik képtelenek megmagyarázni, mi is történt 

valójában.  

    

"Itt az idő, hogy az UEFA által népszerűsített fair play szabályok meg is valósuljanak" - 

mondta Lukasz Majewski, az ügyvédi iroda munkatársa.  

    

Juliusz Gluski, az Eb szóvivője szerint valószínűleg az ukrajnai mérkőzésekre szóló belépők 

"last minute" kiárusításában még elővásárlási jogot tudnak biztosítani a károsultaknak. 

    

A lengyel-ukrán rendezésű torna nyitómeccsét június 8-án játsszák Varsóban. 

 
forrás: sport365.hu 
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                      A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

 

 

Versmondó gála 
 

 

2012. április 11..... 

A költészet napján, 2012. április 11.-én versmondó gálát rendezett a Szövetség az Idős 

Nemzedékért Egyesület,a Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesületével együttműködve. A 

rendezvény a Gárdonyi Géza Művelődési Házban kapott helyet, melyen a megye és Miskolc 

város nyugdíjas klubjai képviseltették magukat 23 fővel.  

Egyesületünk Senior klubjából Molnár Lászlóné vett részt a rendezvényen és méltó módon 

képviselte közösségünket , amit ezúton is köszönünk neki ! 

forrás: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 

  
 
  

-RENDEZVÉNYEK- 
 

 

Mohácsi csoport programja 

 
Kóruspróba, edzés.. 

Kóruspróba,edzés,15 órától 

 

Megrendezés dátuma: 2012 június 18. 

Megrendezés helyszíne: Mohács, Szent János Hotel, Konferencia terem 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

 



-PÁLYÁZATOK- 

 

 

 

Telefonnal a rászorultakért 
 

Telekommal a rászorultakért Alapítvány korlátozott darabszámban ismét fogad 

pályázatokat a Magyar Telekom Nyrt. Súlyosan mozgássérült ügyfeleitől.  

 

A tavalyi és idei 10-10 Millió forintos támogatási összeg csekély, ezért a pályázatot csak 

előzetes egyeztetés után lehet beadni az alapítvány titkárához!  

Ebből a pénzből először a 2011-ben benyújtott, de forrás hiányában el nem bírált közel 300 

pályázat kerül sorra, majd a fennmaradó pénzt osztják szét az idei pályázók közt.  

 

A fenti okok miatt Lőrentei Miklósnét (titkárt) kell megkeresni - beadás előtt - a 06-80-204-

655-ös ingyenesen hívható telefonszámon (kedd, szerda, csüt. 10-13 óráig), esetleg a 06-

20/338-3115-ös mobilszámon vagy a raszorultak@tralapitvany.t-online.hu e-mail címen.  

 

Hozzáfordulnak a vak és siket pályázók is. Ő látja át az eddig benyújtott db-számot. Ez 

alapján küld adatlapot és tájékoztatót az ügyfeleknek.  

 

Feldolgozásra a pályázatok átkerülnek Stéger Krisztinához a MEOSZ-ba, tehát későbbiekben 

tájékoztatás tőle kérhető a 06-1-388-5529-es MEOSZ számon, a 06-20-49-60-479-es mobilon 

vagy a steger.krisztina@meosz.hu e-mail címen. Az idén benyújtott pályázatok elbírálásra a 

torlódás miatt őszre várható!  

 

Jelentkezési határidő: 2012 július 23. 

 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110
http://www.meosz.hu/

