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Segélyalapú helyett munkalapú társadalom 
 

 

Segélyre alapuló társadalom helyett munkaalapúra van szükség Magyarországon. Ezt 

emelték ki egy szerdai konferencián, amelyen a szociális és rehabilitációs rendszer 

átalakításáról volt szó. Szakértők szerint életbevágó a megváltozott munkaképességűek 

visszavezetése a munkaerőpiacra.  

Szőke Balázsnak hét éve volt autóbalesete. Azt mondja: elég súlyosan megsérült. A lábai sem 

mozognak. Ezért is van százalékolva. Négy éve így, 45 százalékos rokkantan foglalkoztatják 

egy cégnél. Korábban napi 7 órában dolgozott, hétfőtől azonban csak 4 órában, mert csak így 

kaphat rehabilitációs ellátást. 

 

Ebben a kaposvári kft-ben több mint 80 megváltozott munkaképességű dolgozót 

foglalkoztatnak. Mentőmellényeket, postás egyenruhákat varrnak, biztosítékot szerelnek. A 

kormány a fogyatékkal élők közül egyre több embert szeretne visszavezetni a munka 

világába. 

 

- Tavaly a megváltozott munkaépességűekről hozott törvény elsődleges célja az volt, hogy a 

rendszert úgy alakítsuk át, hogy aki képes és tud dolgozni, az utat találjon a munkaerőpiacra - 

mondja Fülöp Attila, helyettes államtitkár, az Emberi Erőforrások Minisztériumából. 

 

Az államtitkár szerint a felülvizsgálaton részt vettek döntő többsége továbbra is kap 

valamilyen ellátást. Az újbóli elbírálás után országosan 22 százalék azok aránya, akik 

semmilyen ellátást nem kapnak, Somogyban pedig 16 százalék ez az arány. Kevesebb, mint 4 

évvel ezelőtt. Kaposvár több mint 1 milliárd forintot fordít szociális támogatásokra. 

 

- Ennek alapja most már másfél évtizede a munka. Akik önhibájukon kívül kerülnek nehéz 

helyzetbe, mert elvesztették a munkájukat, nincs keresetük, kiemelt erkölcsi kötelességünk, 

hogy támogassuk őket - tett hozzá Szita Károly, Kaposvár polgármestere. 

Szita Károly szerint törekedni kell arra, hogy a segélyezésben különbséget tegyenek azok 

között akik önhibájukból vagy önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe. 

- Utóbbiakat kötelessége segíteni a társadalomnak. Így tesz Kaposvár is. A város több mint 

egymilliárd forintot fordít különböző szociális támogatásokra, köztük tíz önként vállalt 

támogatási formára: mint a gyógyszertámogatás, a rezsitámogatás, a fiataloknak szóló 

ösztöndíjak, a kismamák bérlettámogatása vagy a méhnyakrák elleni védőoltás – mondta a 

polgármester. 

Szita Károly kiemelte: azok esetében, akik önhibájukból kerültek nehezebb helyzetbe, azt 

alapelvet valljuk, hogy munka van, segély nincs. Akik fizikailag erősek ám mégsem vállalnak 

munkát, azoknak elsősorban a munka lehetőségét kínáljuk fel a segélyek helyett. 



A megváltozott munkaképességűek ellátórendszerének átalakításának tapasztalatairól az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára számolt be. Fülöp Attila 

elmondta: az átalakítás célja az volt, hogy az kapjon ellátást, aki valóban rászorul, aki pedig 

képes a munkavégzésre, az kapjon erre lehetőséget. Az államtitkár hangsúlyozta: a 

felülvizsgálatokon részt vettek 90 százaléka továbbra is kap valamilyen ellátást, s kevesebb az 

elutasítottak száma, mint négy évvel korábban. Az újonnan vizsgálatra jelentkezők közül 

országosan csupán 22 százalék azoknak az aránya, akik nem jogosultak támogatásra, ez az 

arány Somogyban 16 százalék. A rehabilitálhatók száma országosan 24, a megyében 21, a 

rokkantellátást kapók aránya országosan 54, Somogyban pedig 63 százalék. 

– A jelenlegi kormány egyik legnagyobb sikere hogy megújította a 2010-re tönkretett 

nyugdíjrendszert. Európában egyedülálló módon a magyar nyugdíjasok nyugdíja követi az 

inflációt - mondta Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke. 
 

forrás: kapos.hu 

 

 

Megérkezett a COOP élelmiszeradománya Bács-Kiskun megyébe 
 

 

A Coop Segély Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 

idén is közel 6400 különleges ellátást igénylő gyermek étkeztetését támogatja 

országszerte. A Coop Segély kamionja 494 gyermek részére jutatta el 

élelmiszeradományát Bács-Kiskun megyébe. 

A Coop Segély Alapítvány a 2011-ben megkezdett támogatási program folytatásaként, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, idén is közel 6400 „különleges ellátást 

igénylő” gyermek étkeztetését segíti országszerte. Az Alapítvány az adományozási program 

keretében valamennyi, állami gondozásban élő különleges szükségletű gyermeket – három év 

alatti, illetve kortól függetlenül fogyatékos és tartós beteg – támogatja függetlenül attól, hogy 

intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedik. „Bács-Kiskun megyében 494 főt 

támogatunk, 5,434 tonna súlyú, 8 db raklapnyi élelmiszeradománnyal. 

A gyermekközintézmények támogatásával célunk hogy ráirányítsuk a figyelmet a hátrányos 

helyzetű, különleges szükségletű gyermekek támogatásának fontosságára, mellyel példát 

kívánunk nyújtani más vállalatok számára is a további segítségnyújtásra” – emelte ki Makk 

György, a Coop Segély Alapítvány Felügyelőbizottságának elnöke a Bács-Kiskun megyei 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Napsugár Gyermekotthonban tartott, 

adományátadással egybekötött sajtótájékoztatón. 
 

 

A Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálynak Gyermekvédelmi Osztálya a 

TEGYESZ (Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) igazgatóságainak 

közreműködésével szakmai szempontok alapján országosan 6362 főben határozta meg a 

létszámot, amely összesen közel 70 tonna súlyú, 108 raklapnyi, 15 millió forint értékű 

élelmiszeradományt jelent. 

Az eseménysorozat megyei sajtótájékoztatóján Vágóné Balla Eszter, az Alföld Pro-Coop Zrt. 

vezérigazgatója, a CO-OP Hungary Zrt. Igazgatóságának tagja, és Makk György, a Coop 

Segély Alapítvány Felügyelőbizottságának elnöke jelképesen átadta az élelmiszeradományt 



Kovács Andrásnénak, a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatójának, 

aki gondoskodik annak elosztásáról. 

„Az Alapítvány a támogatását COOP saját márkás termékekből összeállított adományokon 

keresztül valósítja meg. Az adománycsomagba hosszú szavatossági idővel rendelkező 

alapélelmiszerek (liszt, cukor, tej, tészta, rizs stb.) kerülnek. A termékek minőségéért a COOP 

üzletlánc felelősséget vállal és egyben gondoskodik az adományok megyei szintű logisztikai 

elosztásáról, ezzel is csökkentve az Alapítvány kiadásait” – mondta Vágóné Balla Eszter. 

László András, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális és Családügyért Felelős 

Államtitkárság kabinetfőnöke a minisztérium nevében köszönetet mondott a COOP 

üzletláncnak, hogy Alapítványa útján rendszeresen segíti a rászorulókat. Ennek egyik 

megnyilvánulása egy országos lefedettséggel rendelkező közintézményrendszer, mégpedig a 

különleges ellátást igénylő gyermekek támogatása. Ezzel az adománnyal tényleg azokon segít 

a Coop Segély Alapítvány, akik a legjobban rászorulnak. Az adományon túl külön értékelte 

magát a gesztust is, amely az üzletlánc mind a 32 000 munkatársának összefogását, törődését 

és szeretetét mutatja. „Ez egy példaértékű szolidaritás egy sikeres gazdasági szereplőtől, mely 

nem csak a hasznára koncentrál” – mondta László András. Hozzátette, hogy az országgyűlés 

által elfogadott határozat értelmében 2014-től nevelőszülőkhöz kerülnek a 12 év alatti 

gyermekek, a családi körülményeket ezzel is biztosítva. „Ám az ennél idősebbek 

gyermekintézményekben is nevelkedhetnek, ezért kiemelten fontos az ott dolgozók további 

áldozatos munkája is” – hangsúlyozta a kabinetfőnök. 

Dr. Havasi Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal igazgatója elmondta, hogy a 

gyermekvédelmi, gondozási munka rendkívül összetett. „Az intézmények munkatársai 

munkájukkal a szakmai tényezőt, szeretetükkel, törődésükkel az emberi tényezőt teszik hozzá, 

ám ezen felül elengedhetetlen a gondozás költségeinek fedezése is. Ehhez járult hozzá a Coop 

Segély Alapítvány a mintaszerű összefogással nyújtott adományával” – fogalmazott Havasi 

Sándor. Az igazgató véleménye szerint több olyan cég is van ma Magyarországon, vagy akár 

a megyében, amely hasonló segítséget tudna nyújtani, erre jó példa a COOP önzetlensége. 

Mák Kornél, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere egyetértett az elhangzottakkal. 

Mint elmondta mindannyiunk kötelessége minden segítséget megadni a nehéz helyzetben élő 

gyermekeknek, ők igazán megérdemlik. A megyében kiemelten jó az önkormányzat 

kapcsolata a gazdasági szereplőkkel, így a COOP-al is. Ezen túlmenően tiszteletre méltónak 

nevezte az üzletlánc szociális érzékenységét és emberközpontúságát. Végül köszönetet 

mondott a COOP-nak a partnerségért, és kijelentette, hogy mindenben számíthatnak 

önkormányzatuk segítségére, támogatására, főként az ehhez hasonló kezdeményezések 

tekintetében. 

forrás: promenad.hu 

 

 

 

A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációjának közleménye (2. 

rész) 
 
 A megszorítások veszélyeztetik a fogyatékos emberek jogait 

 

    A képviselő hozzátette: "A kormányok csökkentik a nekik járó támogatásokat. 

Magyarországon például a rokkantsági nyugdíjat célzó felülvizsgálat során visszamenőleges 



hatályú jogalkalmazással a rokkantak 50 százalékát tették ki a rendszerből. Mivel nincsenek 

munkahelyek, ők nagyrészt ellátás nélkül maradnak". 

 

"Kérem az Európai Bizottságot, küldjön egyértelmű jelzést a tagállamok felé, hogy a 

fogyatékos személyek ellátását szolgáló költségvetés csökkentése súlyosan veszélyezteti 

jogaik érvényesítését, súlyosan diszkriminatív helyzetet teremtenek. Olyan stratégiákra van 

szükség európai és nemzeti szinten egyaránt, amelyek ezeket a következményeket kivédik és 

visszafordítják" - hangoztatta hozzászólásában Göncz Kinga. 

 
forrás: os.hu 

 

 

 

Munkaruhában tilos a játék 
 

Képzett labrador retriver kutyák vendégeskedtek a kecskeméti Szivárvány óvodában 

tegnap délelőtt. 
 

 

A látványos programra meghívtak még közel száz gyermeket a Mátis Kálmán, a Juhász utcai, 

a Csongrád utcai és az árpádvárosi óvodából. A Kutyás küldetés című három részes 

rendezvénysorozat célja, hogy a segítő- és terápiás kutyák munkáját bemutassa a 

gyermekeknek, közelről, tapasztalva, interaktív helyzetekben, minél színesebben és 

széleskörűen. Bíbor és Bársony terápiás kutyákkal nem először találkozhattak a gyerekek, de 

Kitti és Lulu vakvezető kutyák munkájával első ízben ismerkedhettek meg. 
 

A Vakvezető Kutyakiképzők Országos Egyesülete képviseletében Lakatos Krisztina és 

Paróczai József bemutatták a vakvezető kutyák munkáját a két zsemleszínű labradorral. 

Szóltak a kiképzésükről és a munkájuk fontosságáról. Felhívták minden gyermek figyelmét 

arra, hogy ha munkaruhába bújtatott vakvezető kutyát látnak, nem szabad vele játszani. Ha 

ruhában vannak, akkor komoly feladatot látnak el, dolgoznak, nem szabad a figyelmüket 

elvonni. Például ha a bolt előtt várakozik gazdájára, és a gyerek szeretné megsimogatni, akkor 

akaratlanul is elmozdulhat a helyéről, és ezzel nagy gondot okoz a nem látó emberek számára. 

A program második részében az Aura Segítő Kutya Alapítvány önkénteseiként Pető Mihály 

és felesége, Dóra a két fekete Labradorral, Bársonnyal és Bíborral játékos feladatokat oldottak 

meg a kicsikkel együtt. Bemutatták az engedelmességet, a különböző trükköket, azzal a céllal, 

hogy a gyerekek lássák, bízhatnak a kutyában. Majd csoportos játékok következtek a 

kutyusokkal, melyek a négylábúakkal való együttlét érzését hangsúlyozták. A játékot végül a 

Juhász utcai óvoda képviseletében Pusztai Aladár Vincent nyerte meg. 

A Kutyás küldetés program a következő hónapokban folytatódik, várhatóan Bársony és Bíbor 

vendége először egy kutató-mentő kutya, majd egy mozgássérült és hallókutya lesz. A 

gyerekek újra élet közeli helyzetekben láthatják majd, hogyan is segítik a négylábúak az 

embertársaik mindennapjait. 
 

forrás: baon.hu 

 

 

 

 



Több a kedvezményezett most, mint az előző kormány idején 
 

 

Az eddig felülvizsgált megváltozott munkaképességűek 90%-a továbbra is kap ellátást, 

míg mintegy 10 százalékuk állapota javult. Sok kétség és félelem volt egy éve, amikor 

változott az ellátási rendszer. Fülöp Attila, helyettes államtitkár ma Kaposváron 

elmondta; az előző kormány időszakához képest ma kevesebb érintettet utasítanak el a 

felülvizsgálatokon, vagyis több a kedvezményezett, mint korábban. 

 

Aki képes és tud dolgozni, az lehetőség szerint találjon utat a foglalkoztatásba - ez volt az egy 

évvel ezelőtti szociális átalakítás célja - mondta Kaposváron Fülöp Attila. A helyettes 

államtitkár a megváltozott munkaképességűek ellátásának változásával kapcsolatban 

hozzátette: az újbóli felülvizsgálatok során nem lett több az elutasítás, mint a korábbi 

években, vagyis nem kerültek többen ki az ellátórendszerből. 

 

Fülöp Attila, helyettes államtitkár, Emmi: 

-  Felülvizsgálaton részt vettek 90 százaléka továbbra is kap valamilyen ellátást, vagy 

rehabilitációs ellátást vagy rokkant ellátást, összesen 10 százalékuk az, aki egészségjavulás 

okán nem kap. Ha ezt összehasonlítjuk az elmúlt 7 év, 8 év adatával, ott ugyanezek a számok 

voltak meg, 9 és 13 százalék között volt minden évben azoknak a száma, akik felülvizsgálat 

során elestek az előbbi ellátásuktól. 

 

Somogyban tavaly mintegy 1300 új felülvizsgálati igény érkezett, 16 százalékuk nem kapott 

ellátást, a többiek viszont részesülnek támogatásban - tette hozzá a helyettes államtitkár. Az 

ellátás-változás része a tartós foglalkoztatási támogatás, amely munkához segíti a rokkantakat, 

fogyatékossággal élőket. Ezért minden munkáltató egységes feltételek mellett 

adókedvezménnyel foglalkoztathatja a megváltozott munkaképességűeket. Ennek 

köszönhetően 320 munkahely 30 ezer dolgozót foglalkoztat már. A jelenlegi kormány 

feladata a támogatások biztosítása - ezt már Gelencsér Attila, megyei közgyűlés elnök mondta 

a sajtótájékoztatón. 

 

Gelencsér Attila, elnök, Somogy Megyei Közgyűlés: 

- 2010-re egy teljességgel fenntarthatatlan nyugdíjrendszer és szociális ellátórendszer állt 

össze, amihez az új kormánynak azonnal hozzá kellett látni megújítani. Ennek köszönhetően, 

meg annak, hogy Magyarország ma sokkal jobban teljesít, mint 3 évvel ezelőtt, a kormány 

tudja tartani a nyugdíjasokkal kötött megállapodását, melynek értelmében Európában 

egyedülálló módon a magyar nyugdíjasok nyugdíja az az inflációt követi, nem veszít az 

értékéből. 

 

Kaposvár sem hagyja magára azokat, akik megváltozott munkaképességűek vagy 

önhibájukon kívül nincsen állásuk. 

 

Szita Károly, polgármester, Kaposvár: 

- Mindazok, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe, mert elveszítették a 

munkahelyüket és nincs keresetük, kiemelt erkölcsi kötelességünk, hogy az átmeneti 

időszakban segítsük és támogassuk őket. Vannak olyanok, akik önhibájukból kerültek nehéz 

anyagi helyzetbe, és felkeresik a városházát azzal, hogy nagy a család, munka nincs, segély 

kell, számukra a munka lehetőségét ajánljuk és ezt fogjuk ezt követően is. 

 



Kaposvár egyébként 1 milliárd forintot fordít a megyeszékhely szociális rendszerére. 

Mindennek az alapja azonban a munka, hiszen, ha van munkalehetőség, akkor van az 

embereknek önbecsülése is - fogalmazott Szita Károly, polgármester. 

 
forrás: somogytv.hu 

 

 

A cégek szinte ingyen bővíthetnék kapacitásaikat megváltozott 

munkaképességűekkel 
 

 

A Foglalkozási Rehabilitációs Tudástár elemzése szerint a rehabilitációs hozzájárulás 

2010-es drasztikus emelése 25 százalékkal növelte a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatási arányát, de még 67 ezer ember felvétele helyett inkább fizetnek. Sok 

munkaadó nem ismerte fel, hogy a foglalkoztatással akár jobban is járhat. 
 

 

Az idei évben is 65 milliárd forint rehabilitációs hozzájárulási bevétel várható a 

költségvetésben. Ezt a hozzájárulást azon 25 főnél több embert foglalkoztató cégek fizetik, 

amelyekben a megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az öt százalékot. 

 

Ez a Foglalkozási Rehabilitációs Tudástár elemzése szerint azt jelenti, hogy még mindig 

mintegy 67 ezer ember foglalkoztatása helyett választják a cégek a büntetőadóként is 

emlegetett összeget. 

 

A KSH Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon, 2011 című kiadványa alapján a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rátája tavalyelőtt mindössze 18,1 százalékos 

volt.  

 

A rehabilitációs hozzájárulás a 2010-es évtől lett tényező a munkaadóknál, hiszen az összegét 

közel ötszörösére növelték. Korábban kétszázezer forint alatti összeget kellett évente befizetni 

minden egyes, az előírt 5 százalékból hiányzó megváltozott munkaképességű után. Az 

elemzés szerint az összeg nem volt elég magas ahhoz, hogy megfontolják a kiváltását. 

 

2010. január 1-jétől a rehabilitációs hozzájárulás összege azonban 964 500 forintra nőtt, ami 

azóta nem változott. Ez az összeg már elegendő volt arra, hogy akár négy órában 

megfontolják egy megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását. 

 

Az elemzés azt mérte fel, hogy a Bajnai-kormány által bevezetett megemelt összegű 

hozzájárulás mennyit lendített a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásán. Ehhez 

más adat híján az éves, költségvetésbe befizetett rehabilitációs hozzájárulás összegét és a 

hozzájárulás mértékét használták fel, így 2011 végéig nyertek adatokat. 

 

Az derült ki, hogy a 2010-es drasztikus emelés hatására mintegy 28.000 fővel nőtt a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, amely mintegy 33 százalékos emelkedést 

jelent a rehabilitációs hozzájárulásban érintett munkaadók körénél a foglalkoztatásban az 

előző évhez képest. 2010-ről 2011-re azonban 20 százalékkal nőtt a költségvetésbe befizetett 

rehabilitációs hozzájárulás összege, ám ez nem egyértelműen a romló foglalkoztatási 

adatoknak köszönhető, ugyanis 2011-ben a jogalkotó kibővítette a rehabilitációs hozzájárulást 

fizető munkaadók körét a munkaerő-kölcsönzésben dolgozó munkavállalókat kölcsönbeadó 

vállalkozásokra is. 



 

Így arra a következtetésre jutottak, hogy a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatására jótékony hatást gyakorolt a rehabilitációs hozzájárulás drasztikusan 

megemelt összege. Az intézkedés 2011-re mintegy 25 százalékkal, 14 százalékról 38 

százalékra foglalkoztatási rátájukat. Az is megállapítható azonban, hogy idén mintegy 67 ezer 

ember foglalkoztatása helyett inkább fizetni fognak a munkaadók, holott ha akár négy órában 

foglalkoztatnának egy megváltozott munkaképességűt, majdhogynem a hozzájárulás 

összegével megegyező pénzből kifizethetnék az új munkatársat. 
 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

A rendőrség elkobozta tolókocsiját, mert túl gyorsan ment vele 
 

Jó kérdés, hogy jutott haza az a rokkant férfi, akinek kerekesszékét gyorshajtásért 

kobozta el a német rendőrség Brandenburgban. 
 

A 63 éves férfi három ezer font értékben vásárolta elektromos tolókocsiját, miután egy 

szívrohamot követően nehézségek merültek fel közlekedését illetően.  

 

A rendőrség elmondása szerint a férfi a megengedett 6,5 km/h helyett a duplájával vezette 

járművét. 

 

Elkobozták a kulcsokat, teljesen magára hagyva a fogyatékos férfit. 

 

"Nem raknak a tolókocsikba sebességmérőt! Mégis honnan kéne tudnom, hogy átléptem-e a 

6,5 km/h-t?!" - dühöngött - szerintünk jogosan - a férfi. 

 

A rendőrség szóvivője megerősítette, hogy gyorshajtásért kapták el a férfit, ám arról nem 

beszélt, hogy visszajuttatták-e a tolókocsit gazdájának.   

 

"Ha nem tudja milyen gyorsan tud menni a járműve, gondatlanság lenne vezetni hagyni." - 

mondta a szóvivő.  
 

forrás: bevezetem.hu 

 

 

 

 

A test részeként képes kezelni a kerekesszéket az agy 
 

A mozgássérült emberek agya képes lehet a nem működő végtagokat helyettesítő 

kerekesszéket saját testük meghosszabbításaként kezelni, derült ki egy új tanulmány 

eredményeiből. 

                     
 ”A kutatási eredmények rávilágítanak, hogy az agy milyen módon képes kompenzálni az 

olyan szituációkban, amikor valaki például egy kerekesszéket használ segédeszközként. De 

ugyanígy említhetnénk más eszközöket is, például egy kalapácsot, vagy akár egy fogkefét is” 

- mondta Mariella Pazzaglia, a római Sapienza Egyetem docense, a tanulmány szerzője.  

 

Az agy plaszticitása révén képes tanulni és alkalmazkodni új szituációkhoz. ”Ha például 

http://www.bevezetem.hu/cikk/rendorseg-elkobozta-tolokocsijat-mert-tul-gyorsan-ment-vele


megtanulunk zongorázni, vagy megjegyzünk egy útvonalat az autónkkal, az a folyamat is az 

agy plaszticitását tükrözi” - mondta Dr. Alexander Dromerick, a washingtoni Georgetown 

Egyetem rehabilitációs szakembere. Az emberi agy ugyanígy képes a testi változásokra, 

például egy végtag elvesztésére reagálva is kompenzálni. Az agyunk úgy tekint a testünkre, 

mint egy belső térképre, és ha azon a térképen változások állnak be, az agy is képes hozzá 

igazodni, magyarázta Pazzaglia.  

 

A kutatók összesen 55 gerincsérült, kerekesszékes pácienst vizsgáltak meg. Az 

eredményekből többek között kiderült, hogy a felső végtagjukat mozgatni képes emberek 

hatékonyabban tudták kezelni kerekesszéküket, és ez képessé tette őket, hogy beépítsék azt a 

saját testképükbe. A kutatók szerint a páciensek nem csupán végtagjaik 

meghosszabbításaként, hanem saját testük részeként tudták kezelni a kerekesszéket.  

 

A vizsgált páciensek agya egyfajta automatikus üzemmódba kapcsol, miközben 

kerekesszéküket használják, és ennek köszönhetően sokkal hatékonyabban és sikersebben 

kerülik ki például az útjukba kerülő akadályokat, mondta Dr. Dromenick.   

 

A tanulmány a PLoS One című tudományos folyóirat márciusi számában jelent meg.                  

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

 

-HÍREK- 

 

 

Magyarország 10 milliárd forintot fordít a zsúfolt bentlakásos intézmények 

kiváltására 
 

 Kósa Ádám és Pelczné Dr. Gáll Ildikó sajtóközleménye - Az Európai Parlament tegnap 

késő esti strasbourgi plenáris ülése a fogyatékos embereket érintő európai 

megszorításhullámról folytatott vitát Viviane Reding igazságügyi biztos jelenlétében. 

Kósa Ádám, az EP Fogyatékosságügyi Munkacsoportjának elnöke és Pelczné Dr. Gáll 

Ildikó fideszes európai parlamenti képviselők felszólalásaikban kiemelték: tovább nem 

folytatható sem az európai, sem az USA-beli út a fogyatékos emberek ellátásainak 

megnyirbálásában. 

 

Kósa Ádám és Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes képviselők szerint az értelmi fogyatékos 

emberek támogatása mellett a fogyatékos emberek foglalkoztatásának növelésére és 

méltányosabb lakhatási körülmények kialakítására kell összpontosítani. Magyarországon a 

közelmúltban született egy hosszú távú stratégia a fogyatékos emberek számára fenntartott 

nagy létszámú, zsúfolt, intézmények kiváltására. A magyar kormány EU-s források 

felhasználásával közel 10 milliárd forintot fog fordítani csak erre a célra 2013 végéig.  

 

Kósa Ádám jelnyelven elmondott hozzászólásban kiemelte Viviane Reding EB alelnök 

támogató szerepét a jelnyelv elterjesztése érdekében. Kósa ezt követően kijelentette: "A 

védett munkahelyek leépítésével Európában az elbocsátott fogyatékos emberek mindössze 

5%-a tud újra elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Fontos, hogy tagállamok a személyre szabott 

támogatások különböző formáit vezessék be, ne a vállalkozások közvetlen és automatikus 

támogatását folytassák, mint ahogy eddig tették." Kósa emlékezetett arra is, hogy a válság 

éppen a fogyatékos embereket érinti a leginkább. "Vessük vigyázó tekintetünket az Amerikai 

Egyesült Államokra is, ahol az új automatikus költségvetési megszorításoknak (fiscal cliff) 

köszönhetően, nem tévedés, mintegy 370.000 értelmi sérült ellátása szűnhet meg, miközben a 

bankok vezetőinek fizetése újra nő. Ez elfogadhatatlan" - zárta beszédét Kósa Ádám, az EP 

egyetlen siket képviselője.  

 

Pelczné Dr. Gáll Ildikó hozzászólásban kifejtette: "Miközben jól hangzó és valóban 

előremutató a jogalkotás és nemzetközi kötelezettségvállalás a fogyatékos emberek 

befogadásával kapcsolatban, addig betartásuk sajnos rendre késedelmet szenved, esetekben el 

is marad. Úgy vélem, hogy a segélyezés önmagában nem jelenthet megoldást, sőt 

kontraproduktív is lehet, mivel éppen az inaktivitásra ösztönöz, ezáltal növelve a 

kiszolgáltatottságot. Véleményem szerint a lehetőségeket kell inkább megteremteni! Ennek 

pedig számos megnyilvánulása lehet; az akadálymentesítéstől kezdve, a befogadó oktatáson 

és a munkaadók ösztönzésén át, a fogyatékkal élők által előállított termékek közbeszerzési 

eljárásokban való támogatásáig. Másrészről úgy vélem, hogy a fogyatékossággal élők 

alapvető jogainak érvényesülése is elmarad az elvárhatótól, mivel az érintettek sajnos a jogi 

biztosítékok ellenére is hátrányos megkülönböztetésről számolnak be."  

Strasbourg, 2013. március 13. 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 



-RENDEZVÉNYEK- 

 

VI. ZSÓRY Ultikupa 
 

Mezőkövesd Zsóry-fürdő 2013. május 31 - június 2. A verseny első 3 helyezettje 

díjazásban részesül: 
I. hely: Kupa és két éjszakás ajándékutalvány félpanziós ellátással a Boglárka Panzióban  

II. hely: Kupa és 1 üveg Charmant pezsgő  

III. hely: Kupa és 1 üveg Egri Bikavér  

 

Részvételi díjak:  

Nevezési díj: 1 500,- Ft/fő  

 

Szállás: 5 000,- Ft/fő/éj készpénzfizetés esetén (svédasztalos reggelivel)  

Elhelyezés: kétágyas szobában vagy különálló négyfős apartmanban  

 

Étkezés: A panzióban igény szerint a'la carte étkezésre van lehetőség.  

A szombati versenynapon a déli szünetben kétfogásos menüt (leves + főétel + saláta) 

biztosítunk, melynek ára 1 700,- Ft/fő.  

 

Szolgáltatások:  

Fürdési lehetőség a panziótól 5 perc sétára lévő felújított és közelmúltban átadott Zsóry 

Gyógy- és Strandfürdőben.  

A panzióban lehetőség van térítés ellenében masszázs és szauna igénybevételére.  

 

Programok:  

Május 31. (péntek) Érkezés a délutáni órákban, este élőzene  

Június 1. (szombat) Ultiverseny, eredményhirdetés  

Június 2. (vasárnap) Szabad program � strandolás (Zsóry Gyógy- és Strandfürdő), 

városlátogatás (Matyó Múzeum, Mezőgazdasági Gépmúzeum, Hadas városrész)  

 

Jelentkezés:  

Ádám Mátyás "zsóry"  

Honlap: www.boglarkapanzio.hu  

E-mail: boglarka.panzio@t-online.hu  

Tel/Fax: 49/415-447  

Mobil: 06-30/958-5852 

 

Megrendezés dátuma: 2013 május 31. 

Bővebb 

információ: www.boglarkapanzio.hu/index.php?module=static&target=view&id=153 
  
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.boglarkapanzio.hu/index.php?module=static&target=view&id=153


 

-PÁLYÁZATOK- 

 

Hit, fényképeken  Fotópályázat 

 
 

A fotópályázat célja: A fotópályázatra kiírók a hitet kifejező vagy ezt értelmező 

fényképeket várnak.  

 

Pályázók köre: Magánszemélyek. A felhívás minden fotóművésznek szól, aki a témában 

alkot, vagy akinek a témához kapcsolódó, kapcsolható alkotása van. A pályázat részletei: 

A kiválasztottakat 100 x 70 cm-es keretben kinyomtatva állítjuk ki a Posticumban 

Nagyváradon, a Teiului u. 26 szám alatt. Nyomtatás az egyesület költségén.  

 

A kiállításon feltüntetjük a művész nevét, elérhetőségét, ezáltal lehetőséget adunk az 

érdeklődők számára a mű megvásárlására.  

 

A tárlat leteltével az alkotó megkapja a kinyomtatott képet, illetve eladás esetén a mű árát.  

 

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes 

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 

A pályázat benyújtása  

 

Határidő április 30. éjfél.  

 

A fényképeket emailen kérjük elküldeni az info@posticum.ro címre, illetve a méret 

függvényében fájl-küldő szolgáltatással ugyanerre a címre.  

 

További információ  

 

Az érdeklődőknek bővebb tájékoztatót is adunk: info@posticum.ro  

 

Tovább a teljes pályázati kiírásra  

 

Hit, fényképeken � Fotópályázat 

Jelentkezési határidő: 2013 április 30. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/03/12/hit-

fenykepeken/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3VyeZM5AUmz4mMk 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

