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A megváltozott munkaképességű embereket segíti a program 
 

 

A keddi nyitórendezvényen ismerhették meg az érdeklődők az Újra Dolgozni Tolnában 

Egyesület 2015 nyaráig tartó programját, amellyel a megváltozott munkaképességű 

embereket támogatják. 

 
 

Minden olyan kezdeményezés nagy jelentőséggel bír, amelyet annak érdekében valósítunk 

meg, hogy munkához jussanak azok az emberek, akik elveszítették az állásukat valamilyen 

okból kifolyólag. Az ilyen jó lépések vezetnek el oda, hogy idővel ezek ők is biztonságban 

lehetnek, és nem érzik magukat feleslegesnek, kiszolgáltatottnak – emelte ki beszédében 

kedden Csillagné Szánthó Polixéna, a szekszárdi közgyűlés humán bizottságának elnöke az 

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület projektnyitó rendezvényén. A civil szervezet „Jó lépés, a 

leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló 

képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál” 

elnevezésű programját ismerhették meg az érdeklődők. 
 

 

Ezen pályázattal a megváltozott munkaképességű embereket tudjuk segíteni: az elsődleges 

munkaerőpiacra való integrálásukat tűztük ki célul – világított rá Weiszné Szabó Magdolna 

projektvezető. A program létjogosultságát az is alátámasztja – folytatta –, hogy míg az EU-

ban jelenleg közel 50 százalékos a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatottsága, 

addig hazánkban ez az arány alig több 20 százaléknál. 

 

Vagyis a közel egymillió embernek több mint háromnegyede nem dolgozik. – Őket 

szeretnénk megszólítani, motiválni és segíteni abban, hogy álláshoz jussanak. Azt vállaltuk a 

pályázatban, hogy a megyéből 250 embert vonunk be az idén július 1-jén indult és 2015. 

június 30-án záruló programba, a szekszárdi központ mellett a bonyhádi, a paksi és a tolnai 

ügyfélfogadó irodákban jelentkezhetnek az érdeklődők – fűzte hozzá Weiszné Szabó 

Magdolna. A projektvezető arra is kitért, hogy a hatékonyság növelése érdekében csatlakoztak 

ahhoz az országos hálózathoz, amelynek tagjai hasonló célú programot hívtak életre 

 
forrás: teol.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uniós forrásból munka 
 

 

Bértámogatás segítik a csökkent munkaképességűeket alkalmazó vállalatokat 
 

Verseny van a piacon a megváltozott munkaképességű emberekért – jelentette ki dr. Vincze 

Imre, a Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal főosztályvezető-helyettese egy szerdai 

debreceni sajtótájékoztatón. Ezt a cégeknek nyújtott rehabilitációs hozzájárulással 

magyarázta. 

A szakember azt mondta, a megyében jelenleg 239 fő vesz részt ebben az uniós programban, 

amely céljának a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációját és 

foglalkoztatásának segítését nevezte, így megélhetéshez juttatva őket. A projektben 

bértámogatással és személyre szabott egyéni szolgáltatásokkal segítik a pályázó cégeket. Az 

érintett személyek és munkaadók jelentkezését a megye négy településén, Debrecen mellett 

Hajdúböszörményben, Püspökladányban és Berettyóújfaluban várják. 

A kezdeményezésnek köszönhetően európai összevetésben is javulhatnak hazánk mutatói e 

téren. Dr. Vincze Imre szerint az ideális helyzet az lenne, ha a foglalkoztatottak 7-10 

százaléka a megváltozott munkaképességűek közül kerülne ki. 

A program megyei megvalósítására 188 millió forint áll rendelkezésre – tudtuk meg a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal főigazgatójától. Dr. Vasas Lászlóné azt monda, a hivatal is 

pályázott, 25 csökkent munkaképességű dolgozót szeretnének alkalmazni, akik elsősorban a 

közigazgatásban megnövekedett adminisztrációs feladatokat vehetnek át, és elsősorban a 

járási hivataloknál dolgozhatnak. Mint fogalmazott, tíz hónapos időtartamra, teljes munkabér-

támogatásban részesülnek, de továbbfoglalkoztatási kötelezettségük nincs. Bíznak viszont 

abban, hogy közülük többen hosszú távon is a hivatal munkatársai lehetnek. 

Elhangzott továbbá, hogy a programban nyolc órában munkába állók a minimálbér és annak 

kétszerese közötti összeget kereshetnek, míg a négy vagy hat órában foglalkoztatottak 

részarányosan kevesebb fizetéssel számolhatnak. 

Országosan 4200 ember foglalkozási rehabilitációja és támogatása kezdődött meg. 
 

forrás: haon.hu 

 

 

 

Egy klubnapi délután a mozgássérültekkel 

 
Információcserével, baráti beszélgetéssel egybekötött klubnapot szervezett a Csepeli 

Mozgássérültek Önálló Egyesülete (CsMÖE) a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Házban.  
 

A szokásos havi alkalmon aktuális kérdésekről, karácsonyi programszervezésről esett szó. A 

résztvevők olyan számukra fontos témákról beszélgettek, mint a mozgáskorlátozottak 

gépjárműadójának mentességéről, a parkolási nehézségekről, a munkalehetőségek 

felkutatásáról és a november eleji disznótoros vacsora rendezéséről. 

„Fontos számunkra az egymással való kapcsolattartás, az információáramlás, itt kötetlenül 

beszélgethetünk mindennapi gondokról és örömökről. Sokszor egyszerűbb problémáinknál 

egy ötletadás is elegendő, hogy merre menjünk tovább. Például ügyfélszolgálati irodánkban 

sokan még mindig felkeresnek bennünket a LÁT (Lakás Átalakítási Támogatás) ügyintézéssel 

kapcsolatosan, pedig közel harmadik éve a lakásügyet az OTP Bank vette át tőlünk. Fiatalok 

sajnos kevesen érdeklődnek felőlünk, pedig programjainkban szerepel évente egy-egy 

alkalommal múzeum- és színházlátogatás, kirándulás, gyógyfürdők látogatása. Persze ezek 

akkor sikeresek, ha a súlyosan sérült sorstársainkat is el tudjuk vinni speciális autóbusszal” – 



számolt be a Csepel.hu oldalnak Rizmayer Antalné, a CsMÖE elnökhelyettese, majd 

megosztotta velünk apró örömüket is. Váradi Tamás és Kovács Andrea egyesületi tagok a 

közeljövőben Piliscsabán folytatják tovább közös életüket. Egy szociális otthonban kaptak 

lakhatási lehetőséget és a környéken munkát. 

A csepeli önkormányzat legutóbb 250 ezer forinttal támogatta a mozgássérültek nyári 

kirándulását – tájékoztatott képviseletében a rendezvényre ellátogató Szuhai Erika 

önkormányzati képviselő, fogyatékosügyi tanácsnok. Elmondta, hogy az utóbbi években 

társadalmi szinten pozitív változás tapasztalható a fogyatékosokkal szemben, azonban 

továbbra is az esélyek egyenlő megteremtése és a mindennapi munkához való hozzájutás a 

cél. Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatására a közelmúltban felújított foglalkoztatót adott át a Petőfi Sándor utcában, 

ahol jelenleg tizennyolcan dolgoznak. Az épület üzemeltetését a Csepeli Városgazda 

Közhasznú Nonprofit Zrt. végzi, melynek képviseletében a klubnapon megjelent Lihor Balázs 

osztályvezető szólt arról, hogy bővíteni kívánják a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatását. Könnyű fizikai ülőmunkára várják a mozgássérült érdeklődőket. 

A találkozó végén tombolát sorsoltak, melynek befolyt összegéből karácsonyi ajándékokat 

vásárolnak a tagoknak. A nyereményeket a Magyar Vöröskereszt Csepeli Szervezete ajánlotta 

fel az egyesületnek. 

A közhasznú szervezet 1982 szeptemberében csepeli mozgássérültek klubjaként nyolc fővel 

alakult meg, élen Kun Gáborné, Szabóné Szőke Hajnalka jelenlegi elnök és néhai Rumi 

Jánosné alapító tagokkal. A 2000. évtől önálló egyesületté alakulva folytatták működésüket. 

Az idén 31 éves szervezet 300 tagot számlál, ebből közel 130 személy aktív, évente 

rendszeresen befizetik kétezer forintos tagdíjukat. A korábbi Posztógyár utcai iroda 

megszűnése után a Támogató Szolgálat által működtetett Völgy utcai épületben kaptak helyet. 

 

Bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségen: 

Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete 

1212 Budapest, Völgy u. 82. 

Telefon: 278 2274 

Fax/üzenetrögzítő: 278 2275 

E-mail:  csmoe[kukac]freemail.hu 

Ügyfélfogadás: 

hétfő: 14.00 – 17.00 

csütörtök: 9.00 – 12.00 

 

Antal Zsuzsa 

fotó: Tóth Beáta 

 
 

forrás: mti.hu 

 

 

 

 

Nőhet a nyugdíjpénztári adókedvezmény 
 

Jövőre emelkedhet az önkéntes nyugdíjpénztári, illetve egészségpénztári egyéni befizetések 

után igénybe vehető adókedvezmény felső határa. Erről Lehoczky László, a Stabilitás 

Pénztárszövetség elnöke beszélt kedden Budapesten, egy szakmai konferencián. 

 



A visszaigényelhető összeg felső határa 150 ezer forintra emelkedne az eddigi maximum 130 

ezer forintról, és ehhez elegendő lenne egyetlen pénztári tagság is. Eddig ugyanis a maximális 

kedvezmény eléréséhez két típusú pénztárban - nyugdíj- és egészségpénztárban - kellett 

tagnak lenni, illetve a nyugdíjhoz közel állók esetében létezett csak - két pénztári tagság 

esetén - a 150 ezer forintos kedvezmény - fejtette ki a szövetség elnöke az OTP - Portfolio.hu 

Öngondoskodás az egészség jegyében konferencia 2013 elnevezésű szakmai tanácskozáson. 
 

 

Lehoczky László elmondta azt is, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapjára fölkerült 

a pénztárak működését szabályozó törvény módosítását célzó tervezet, amelynek egyik 

legmarkánsabb eleme, hogy egy új pénztári formát hoz létre, a foglalkoztatói pénztárat. Ez 

egy olyan zárt pénztártípus, amelyet a munkáltató hoz létre. Hozzátette, hogy véleménye 

szerint az ilyen típusú pénztárak akkor lesznek működőképesek, ha a munkáltató nemcsak a 

befizetéseket, hanem a működésüket is támogatja.  

 

Jelentős változásként említette azt is, hogy a tervezet szerint a pénztártag, aki 2012 után 

rokkant minősítést szerzett - azaz rokkantsági ellátásban részesül -, az önkéntes 

nyugdíjpénztárban olyannak minősül, mintha elment volna nyugdíjba, és így kiegészítő 

nyugdíjszolgáltatásban részesülhet. 
 

forrás: adozona.hu 

 

 

 

Munkáltatók tanultak egymástól a fogyatékos emberek érdekében 
 

 

"Munkáltatók az Esélyegyenlőségért" elnevezéssel nyilvános szakmai konferenciát 

tartott a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület (MEF). A MEF nem titkolt 

célja, hogy hazai és külföldi jó gyakorlatok bemutatásával átélhetővé tegye a 

munkáltatóknak: érdemes fogyatékos munkavállalókat alkalmazniuk. Az előadók között 

egy nemzetközileg elismert szaktekintély - Susan Scott-Parker, a londoni székhelyű 

Business Disability Forum alapítója és vezérigazgatója - számolt be az Angliában elért 

eredményekről. A konferenciát Fülöp Attila, család és esélyteremtési politikáért felelős 

helyettes államtitkár nyitotta meg. 

 

Kis- és nagyvállalati igazgatók, humánerőforrás-vezetők, profit és non-profit szervezetek, 

valamint állami intézmények humánerőforrás-menedzseléssel foglalkozó munkatársai 

hallgatták meg a konferencián azokat a szakmai előadásokat, melyek a megváltozott 

munkaképességű emberek foglalkoztatásának speciális kérdéseiről, nehézségeiről, de 

leginkább egyértelmű sikereiről szóltak. 

 

Az esemény előadója, Susan Scott-Parker, a Business Disability Forum alapítója és 

vezérigazgatója beszélt azokról az Angliában bevált ösztönzőkről, melyek az ottani üzleti 

világot segítik a fogyatékos emberek foglalkoztatásában. A BDF eddig is komoly segítséget 

jelentett azoknak a hazai cégeknek, akik a fogyatékos emberek foglalkoztatásával tudatosan 

és felkészülten kívántak foglalkozni. Három évvel ezelőtt néhány munkaadó tudatosan 

kereste, hogyan tudnának a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 

kérdésében együttműködni, egymást segíteni, ekkor a Fórum mintájára jött létre a MEF. Az 

alapítók azt remélik, hogy Susan Scott-Parker magyarországi látogatása, továbbképzéssel 

felérő előadása újabb inspirációt jelent a munkáltatóknak. 

 



Barabás Erika, a MEF elnöke szerint a konferenciával a tapasztalatcserét kívánják elősegíteni: 

ha egy munkáltató látja, milyen jó gyakorlatok működnek másoknál, az sokkal többet ér, 

mintha elméleti előadást hallana a fogyatékos emberek foglakoztatásának előnyeiről. 

Fontosnak tartja azt is, hogy itt szót kapott mind a kormányzati, mind az üzleti és a civil 

szféra. 

 

Az elmúlt években jelentős szemléletváltás történt, egyre több kis és nagy cég foglalkoztat 

megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos embereket. 
 

 

forrás: jobline.hu 

 

 

 

Ezeket a nyugdíjakat és ellátásokat kellene emelni 
 

Hivatalosan már többször is bejelentették a kormány prominensei, hogy január 1-jétől a 

2014-es költségvetési törvényben előirányzott infláció mértékének megfelelően, 2,4 

százalékkal emelkednek majd a nyugdíjak. A januári emelést a hatályos törvények 

szerint nem csak a nyugdíjaknál, hanem más nyugdíjszerű és egyéb ellátásoknál is végre 

kell hajtani. 

 
A szabályok szerint az emelés a 2014. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy 

folyósított ellátásokra vonatkozik.                     

                   
A januárra előírt növelés mértékével emelni kell: 

a) az öregségi nyugdíjat, 

b) a rehabilitációs járadékot, 

c) az özvegyi nyugdíjat, 

d) a szülői nyugdíjat, 

e) az árvaellátást, 

f) a baleseti hozzátartozói nyugellátást, 

g) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, 

h) a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, 

özvegyi járadékát, 

i) a korhatár előtti ellátást, 

j) a szolgálati járandóságot, 

k) az átmeneti bányászjáradékot, 

l) a balettművészeti életjáradékot, 

m) a rokkantsági ellátást, 

n) a rehabilitációs ellátást, 

o) a baleseti járadékot, 

p) a bányászok egészségkárosodási járadékát, 

q) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 

kormányrendelet alapján folyósított ellátást, 

r) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerinti közszolgálati járadékot, és 

s) a katona, illetve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja után járó kiegészítő 

hozzátartozói támogatást.  

Ha egy személy részére egyidejűleg több, a felsoroltak alapján emelendő ellátást folyósítanak, 

az ellátásokat külön-külön kell emelni. 



Több ellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a 

saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan 

összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna 

folyósításra. 

Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni. 

Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján 

megállapított ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell 

emelni. 

 

A  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény idei 

módosítása szerint 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 

törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal 

megegyező mértékben emelni kell a fogyatékossági támogatás összegét is, az újonnan 

megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell 

megállapítani. A fogyatékossági támogatás havi összege jelenleg 19 500 forint, halmozottan 

fogyatékos, továbbá magukat ellátni képtelen személyek esetében 24 ezer forint. 

 

Az emelés nem érinti a nem társadalombiztosítási ellátásokat, így nem vonatkozik 

- az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított 

elítéléssel összefüggésben járó emelésre, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékra, 

- az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések 

megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés 

helyébe lépő pótlékra. 

A 2014. évi nyugdíjemelésről ITT is olvashat. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

Kedden indul a Verzió emberi jogi filmfesztivál 

 
Kedden kezdődik a 10. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, 

amelyen 25 ország 62 filmje szerepel. A november 10-ig tartó mustrát Budapesten hat 

helyszínen rendezik meg. 

 
A fesztivál egyik kiemelt programja a francia Chris Marker rendező életművét bemutató 

retrospektív lesz a Budapesti Francia Intézetben. A cinéma vérité filmművészeti irányzat 

megteremtőjének tizennégy alkotása mellett konferencián és előadásokon idézik fel a francia 

művész munkásságát. 

  

 

Okszana Szarkiszova programigazgató az eseményről tartott szerdai sajtótájékoztatón 

elmondta: a fesztivál programjait a Toldi, a Művész, a Cirko-Gejzír mozikban, az Örökmozgó 

Filmmúzeumban, az OSA Archívumban és a francia intézetben tartják meg. A Verziót Térey 

János író nyitja meg a Toldi moziban, majd Alan Berliner Unokabátyám című filmjét vetítik. 

  

 

A Nemzetközi Panoráma szekció 25 filmje között több alkotást először láthat a közönség, 

Okszana Szarkiszova kiemelte a programban szereplő három dán dokumentumfilmet, 

amelyek között szerepel a gyermekvállalás és örökbefogadás problémájáról szóló alkotás is. 

 



A Fókuszban Indonézia című alprogramban három indonéz film lesz látható, ezek között 

Joshua Oppenheimer Az ölés aktusa című alkotásának fesztivál- és rendezői változatát is 

vetítik. A One World visszhangok szekcióban négy olyan filmet játszanak, amelyeket a prágai 

emberi jogi dokumentumfilm-fesztivál szervezőivel közösen választották ki. 

  

 

A magyar panoráma szekció nyolc filmjét Báron György válogatta. Az esztéta a 

sajtótájékoztatón kiemelte Groó Diana több fesztiváldíjjal is jutalmazott Regina című 

dokumentumfilmjét, amely egyetlen korabeli fotó, valamint archív felvételek nyomán meséli 

el az első női rabbi történetét. 

 

Nagy Dénes Másik Magyarország című alkotása Bukta Imre képzőművész szülőfalujába való 

visszatéréséről és a szegény sorban lévő Mezőszemeréről szól. Nagy Viktor Oszkár Felsőbb 

parancsra című dokumentumfilmje a Szerbián keresztül Magyarországra szökő menekültek 

sorsát mutatja be, míg Szelei Dóra 20 perces, Uccu neki! című filmje egy roma oktatási 

program nehézségeiről szól. 

  

 

Kövecsi Anikó, a fesztivál koordinátora elmondta: a Füstjelek - őslakosok a 21. században 

elnevezésű alprogramban ősi kultúrák túlélési erőfeszítéseit mutatják be hat filmen keresztül. 

Szó lesz többek között a szibériai rénszarvaspásztorokról, marokkói berberekről és egy 

alaszkai lazacfüstölő hippiről. 

  

 

A Diákverzió ingyenes programján nyolc előadás és vetítés szerepel. A program alkotásai 

között van a Punk-szindróma című film, amelyben a szellemi fogyatékos finn punkzenészek 

karrierjét követhetik nyomon az érdeklődők. 

  

 

A Verzió filmfesztiválon a közönség által leginkább kedvelt alkotás 2000 dolláros (mintegy 

450 ezer forintos) pénzjutalomban részesül. Emellett az öt tagú nemzetközi diákzsűri is 

odaítéli a 100 ezer forintos jutalmát. A vetítések után közönségtalálkozók várják az 

érdeklődőket, a részletes program a www.verzio.org oldalon érhetők el. 

  

 

A fesztiválhoz kapcsolódik a Doclab programsorozata, amelyen kezdő 

dokumentumfilmeseknek, producereknek és fesztiválszervezőknek adnak tanácsokat a 

szakemberek. 

  

 

A részletes program a www.verzio.org oldalon olvasható. 

 
forrás:prae.hu 

 

 

 

 

 

 



Különleges ruhapróba jótékony sztárokkal 

 
Különleges ruhapróbán vettek részt a sztárok: a Mozdulj! Közhasznú Egyesület 

jótékonysági estjének divatbemutatóján fellépő hírességek először találkoztak azokkal a 

ruhakölteményekkel, melyben a gálán vonulnak kifutóra. Vágó Bernadett, Teszári 

Nóra, Krizbai Teca, Demcsák Zsuzsa, Horgas Eszter, Müller Attila és a R. Kárpáti Péter 

izgatottan próbálgatta a népszerű magyar divattervezők által megálmodott 

ruhakölteményeket. 

 
Nem mindennapi eseményre készülnek hazánk hírességei: a Mozdulj! Közhasznú Egyesület 

november 16-ai jótékonysági gálaestjének apropója ugyanis a divat. A rendezvényen hét 

neves hazai divattervező erre az alkalomra készített kollekcióját mutatják be amatőr és profi, 

egészséges és fogyatékossággal élő modellek, köztük ismert emberek. 

A sztárok a napokban találkoztak először azokkal a különleges kollekciókkal, melyeknek egy-

egy darabját a jótékonysági gálaest kifutóján viselnek majd. A hölgyek lelkesedéssel 

válogattak a szebbnél szebb ruhakölteményekből, a divattervezők pedig mértek, alakítgattak, 

igazgattak, hogy a végeredmény tökéletes legyen. 

„Minden olyan kezdeményezés zseniális, amiben fantázia van és, amiből kitűnik az, hogy 

egyek vagyunk – a divat és a szépség pedig önmagában csodálatos dolog. Ezért mondtam 

örömmel igent, amikor felkértek, hogy szerepeljek a divatbemutatón, ráadásul ilyen csodás 

ruhában öröm végigsétálni a kifutón” – mesélte Horgas Eszter fuvolaművész, aki Szépkuti 

Gabriella egyik flitteres, földig érő ruhájában tündökölt a ruhapróbán. 

Teszári Nóra különösen érzékeny az integráció témakörére, ugyanis húga évekkel ezelőtt 

kerekesszékbe kényszerült, így a család saját bőrén tapasztalja meg az elfogadás fontosságát. 

 

 
 

 



„Nagyon örültem, amikor felkértek modellnek, különösen annak, hogy a testvéremmel együtt 

jelenünk meg a kifutón. Nagyon büszke vagyok Eszterre, mert a nehéz helyzet ellenére is 

nagyon derűs és bizakodó egyéniség, aki igazi példakép lehet. A próbán már a ruhámat is 

kiválasztottuk: egy olyan izgalmas alkalmi darabot, melyen a most trendi állatmotívum és 

absztrakt minta keveredik egymással – mindez egy elképesztően elegáns kompozícióban” – 

mesélte lelkesen Nóra, aki Szépligeti Ágnes kollekciójából találta meg a számára tökéletes 

estélyit. 

A jótékonysági est házigazdája R. Kárpáti Péter lesz, aki bár a kifutón nem vonul fel, szívesen 

próbálta fel a divattervezők kollekcióinak egy-egy darabját. 

„Sokan tudják rólam, hogy van egy igen erős karitatív oldalam, így megragadok minden 

alkalmat, amikor számomra fontos és általam jónak tartott ügyek mellé állhatok. Nem hiszem, 

hogy hírességként kötelességem lenne bármilyen jótékonysági eseményen részt venni, de 

hozzám emberileg közel áll az, hogy másokon segítsek” – árulta el a színművész. 

Demcsák Zsuzsa az est fővédnökeként működik közre az eseményen. A TV2 műsorvezetője, 

amikor teheti, szívesen segít, az ismerőseivel létre is hozott egy alapítványt, Társ a bajban 

néven. 

„Hazánkban kevés olyan kezdeményezés van, ahol az ép- és fogyatékos világ találkozhatna 

egymással, pedig ez a kulcsa annak, hogy az emberek elfogadóbbá váljanak. Remek 

kezdeményezésnek tartom az integrált divatbemutatót, hiszen az ilyen eseményeken keresztül 

lehet az egészséges emberekhez közelebb hozni a fogyatékkal élők világát, hogy felhívjuk 

arra a figyelmet, hogy ők is teljes értékű tagjai a társadalmunknak” – mondta Demcsák 

Zsuzsa. 

Az esemény időpontja és helyszíne: 

Jótékonysági gálaest az integráció jegyében 

2013. november 16. (szombat), 19:00 óra 

Duna Palota – Bálterem, Budapest V.ker., Zrínyi u. 5. 

További információ: 

 

http://mozduljegyesulet.blog.hu/ 

 
forrás: elomagazin.com 
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-HÍREK- 

 

 

Emberségesen nem lehetne?-Beszámoló egy felülvizsgálatról 
 

 Felülvizsgálaton vettem részt. Nem, nem engem �szemléztek�, de így is tanulságos volt. 

Egy rehabilitációs járadékos ismerősöm/barátnőm kért meg, kísérjem el a 

felülvizsgálatra. Egyrészt, hogy legyen kibe kapaszkodnia, szó szerint és átvitt 

értelemben is, másrészt tanúnak, harmadrészt, lássam, hogy is megy ez Magyarországon 

2013-ban.  

 

A kapott reggeli időpont előtt negyedórával odaértünk a Thököly útra, bementünk a hivatalba. 

Lifttel fel a második emeletre, és várakoztunk a 204. szoba előtt. Hogy teljen az idő csendben 

beszélgettünk, néztem a vizsgáló számzáras (!) ajtaját, rajta két névvel, 1 főorvos asszonyéval 

és egy ügyintézőnőjével. Ez még később fontos lesz!  

 

Időben szólítottak, bementünk. Barátnőm (a rövidség kedvéért mostantól B.) előre 

figyelmeztetett, hogy én nem szólhatok, de jogom van bent lenni az Ő kérése/hozzájárulása 

nyomán. Ezt a bent lévő fehérköpenyes doktornő kérdésére � miszerint én ki vagyok � 

megerősítette. Ott létem nem tetszett se a doktornőnek, se az ügyintézőnek. Némi fintorgás, 

értetlenkedés után elkérték a személyi igazolványomat, mondván, ott létemet beleírják a 

jegyzőkönyvbe. B. közölte: épp ezt szerette volna kérni, én pedig szó nélkül odaadtam a 

személyimet.  

 

Doktornő megkérte B.-t, mondja el, milyen panaszai vannak, milyen gyógyszert szed. B. 

sorolja, mondja, de érezhetően ideges, izgul, hogy nem jut eszébe minden. Oda akarja adni 

előre megírt jegyzeteit, de a doktornő közli, hogy azt nem veszi el, neki kell szóban 

elmondania. B. mondja, hogy betegségének egyik legkellemetlenebb tünete a feledékenység, 

ezért írta le ezeket. Doktornő legyint. Ezután felszólítja B.-t, hogy vetkőzzön le, bugyi, 

melltartó maradhat. Mindezt egy olyan vizsgálóban, amelynek hatalmas ablakain nincs 

függöny, s a szemben lévő ház - szintén nagy ablakokkal � kb. 25 méterre van!  

 

B. szó nélkül vetkőzik, felfekszik � nem könnyen � a vizsgálóasztalra és közben válaszol az 

ügyintéző pattogós kérdéseire. Hány kg? Dohányzik? Iszik? Tényleg egészségügyi dolgozó 

volt? B. felel: megmondja a súlyát, nem dohányzik, nem iszik és igen, 9 évvel ezelőtti 

leszázalékolásáig 3 műszakban onkológiai osztályon dolgozott nővérként. Tart a vizsgálat, 

amikor berobban a szobába egy civil ruhás nő, valamit vakkant köszönésként, - mi is 

köszönünk - az ügyintézőtől elveszi B. papírjait. Felém int a fejével, gondolom, az iránt 

érdeklődik, hogy ki vagyok és mit keresek itt. Ügyintéző közli, hogy kísérő vagyok. A nő 

szerint ehhez nincs jogom, de B. neki is elmagyarázza, hogy a törvény értelmében van. Majd 

B. papírjait nézegetve közli, hogy az egészségügyben nagy a kapacitás, lesz majd 

munkahelye, ha visszamegy.  



 

Véget ér a vizsgálat, B. felöltözik � segítek neki � és kéri, hogy kaphassunk valami papírt a 

vizsgálatról. És ekkor elszabadul a pokol. A civil ruhás nő fennhangon üvöltve közli, menjünk 

ki, majd megkapja B. a bizottság döntését, ha véget ért a komplex vizsgálat, és különben is 

mit akadékoskodik itt. Üljön le a folyosón, majd szólnak, ha mehet a következő vizsgálatra. 

Beszáll még az ügyintéző is, aki közli, hogy ellenségesek voltunk. B. annyit tud kinyögni, 

hogy rosszul érzi magát, nem érti, hogy miért kiabál vele, egyébként is kicsoda a civil ruhás 

nő? Dr. X.Y. főorvos � hangzik el üvöltve az a név, ami a számzáras ajtón szerepel a 

névtáblán.  

 

És akkor én kérek szót. Halkan, lefojtott indulattal, minden szót gondosan megrágva 

mondom: �tudom, hogy nekem nincs jogom szólni, de mégis honnan kellene tudnunk, hogy 

ki kicsoda ebben a szobában? Az ajtón két női név, bent 2 nő, egyikük orvosi köpenyben, 

sztetoszkóppal a nyakában, a másik ül az asztalnál és veri a számítógépet. Mivel nem 

mutatkoznak be, azt gondoljuk, hogy a névtábla szereplői. Honnan kellene tudnunk, hogy a 

később érkező civil ruhás, agresszív nő a főorvos? És akkor ki vizsgálta B.-t?�  

 

Ettől észhez térnek, halkabban mondják, hogy végeztünk, menjünk ki. Így teszünk, 

kimegyünk a remegő B-vel és leülünk. A folyosón több páciens is odajön hozzánk és 

megkérdezi, mi történt, miért üvöltöttek úgy velünk, hogy zengett a folyosó? Elmondjuk. 

Bemegy a következő beteg, egyedül, a férje inkább kint marad. Eltelik kb. 10 perc és jön is 

kifelé az időközben orvosi köpenyt felvevő Dr.X.Y. főorvos asszonnyal, aki mézes-mázos 

hangon, halkan (!)közli vele, hogy picit várjon, igyon addig egy finom kávét vagy kakaót a 

büfében. No lám, ilyen stílusban is lehet?  

 

Még félóra és végzünk, miután a foglakoztatási szakértő és a szociális szakértő is feltesz B.-

nek néhány kérdést. Van-e közgyógyellátási igazolványa, kap-e bármilyen önkormányzati 

segélyt, ajánlottak-e neki munkát a munkaügyi központban? Mindhárom kérdésre ugyanaz a 

válasz: nem!  

 

 

 

A történetnek egyelőre itt a vége. B. várja a határozatot, s remegve gondol arra, hogy mi lesz, 

ha elveszik a járadékát. Szándékosan nem írtam B. betegségéről, állapotáról, mert ebben a 

történetben a hivatal munkatársai és azok viselkedése az érdekes, aki döntenek az Ő sorsáról. 

Akik eleve ellenségnek tekintik, és megalázóan bánnak vele, pedig csak törvény adta jogával 

kíván élni.  

 

(A történet folytatását hamarosan közöljük) 
 
  
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 
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