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A közfoglalkoztatás céljairól döntöttek 

 
A felzárkóztató képzések és a munkaerő-piaci szolgáltatások erősítését is szorgalmazza 

legújabb határozatában a kormányzat 

 
A hajléktalanok, a menekültek és a roma nemzetiségű álláskeresők foglalkoztatásának 

növelése is szerepel az idei közfoglalkoztatás céljait megállapító kormányhatározatban. A 

területre az idén mintegy kétszázhetvenmilliárd forint jut. 

közmunka 2015 03 05   Kétszázhetvenmilliárd jut az idén közmunkaprogramokra  

 

Az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan 

hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve 

álláskereséssel összefüggésben egyéb ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai 

végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők – így kiemelten a megváltozott 

munkaképességűek, a hajléktalanok, a menekültek és oltalmazott jogállásúak és a roma 

nemzetiségű álláskeresők – „foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának” növelése – ebben 

jelöli meg az idei közfoglalkoztatási programok célját a kormány minapi, a Magyar 

Közlönyben közzétett határozata.  

 

Az említett célcsoportok felzárkóztatása érdekében szükséges képzéseket, illetve akár 

személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatásokat minél szélesebb körben kell elérhetővé 

tenni. 

 

A kabinet ezen túlmenően támogatja az értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, 

az adott település önfenntartását elősegítő programok indítását, a természeti és épített 

környezet védelmét célzó kezdeményezéseket. További célkitűzés a közfoglalkoztatás 

kapcsán többek között: a vasútipálya-hálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének 

tisztántartása, a Magyarország területén lévő, jelenleg gondozatlan, pusztulóban lévő 

sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára irányuló kormányzati program megvalósításának 

elősegítése, a helyben megtermelt termények felhasználásával a közétkeztetés minőségének 

javítása, akár önfenntartó települések kialakítása, rendezett közösségi terek megvalósítása, a 

roma lakosság lakhatása, társadalmi integrációja vagy éppen a „szociális szövetkezetek 

alakulásához szükséges stabil gazdasági alap megteremtése”. 

 

Megírtuk, az idei költségvetésben a közfoglalkoztatási célok megvalósítására 

kétszázhetvenmilliárd forint szerepel, amely negyvenmilliárddal meghaladja a tavalyi 

előirányzatot. A Belügyminisztérium számításai szerint ezzel a 2015-ben közfoglalkoztatottak 

átlagos havi létszáma kétszázhúszezer fő körül alakulhat. A tárca amúgy rendszeres nyomon 

követéses vizsgálatot végez a programot befejezők körében. Ennek alapján 2013-ban 32 643 



fő dolgozott az elsődleges munkaerőpiacon a befejezést követő száznyolcvanadik napon, s ez 

a vizsgált állomány tizenhárom százalékát jelentette. 

 
forrás: magyarhirlap.hu                   

 

 

 

Tartós betegséggel élők a munka világában 

 
Minden hetedik ember megváltozott munkaképességű Magyarországon, legtöbben szív- 

és érrendszeri, illetve reumatikus és ízületi problémákkal küzdenek, így az emelés, a 

cipelés, valamint a lépcsőn járás okozza számukra a legfőbb nehézséget. A tartós 

betegséggel élőknek tudniuk kell, milyen munkát vállalhatnak. Aki cukorbeteg, nem 

lehet például buszsofőr, tűzoltó vagy mélytengeri búvár, biztosítani kell azonban 

számára, hogy munkaideje alatt rendszeresen mérje vércukrát, inzulint adjon be vagy 

egyen, amikor szükséges – emeli ki Dr. Cseh Károly, a Népegészségtani Intézet 

igazgatója. 

 

 
Bár a kötelező éves munkaalkalmassági vizsgálat során valamennyi munkavállaló aláírja, 

hogy nincs eltitkolt tartós betegsége, sokan mégsem vállalják egészségügyi problémáikat, így 

be sem számolnak róla. Pedig a szakember szerint az esetek többségében nem kellene 

félteniük a munkahelyüket egy krónikus betegség miatt. 

 

Számos rendelkezés szabályozza a különböző fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, 

ráadásul ha arról a közvetlen kollégákat is tájékoztatják, szükség esetén tudnak segíteni. 

Amennyiben a munkatársak tisztában vannak az érintett hátrányos helyzetével, a számára 

nélkülözhetetlen körülményeket is könnyebb megteremteni – mondja Dr. Cseh Károly. 

 

A sérülékeny csoportokra vonatkozó előírások (33/1998 (VI.24.) NM rendelet 10. mellékletei) 

elsősorban kizárók, megszabják tehát, hogy a nők, a terhesek, a szoptatós anyák, a 

fiatalkorúak, betegek és időskorúak mit nem csinálhatnak, és milyen kockázatok értékelése 

szükséges a tevékenységükhöz. 

 

Aki olyan tartós krónikus betegséggel él, ami hirtelen cselekvőképtelenséggel vagy 

eszméletvesztéssel járhat, nem lehet a fegyveres testületek tagja, nem vezethet 

tömegközlekedési, sürgősségi járművet, nehézgépet és vonatot, nem dolgozhat magasban, de 

pilótaként, hivatásos mélytengeri búvárként vagy űrhajósként sem helyezkedhet el. 

 

A cukorbetegek esetében például a váratlan vércukoreséssel járó rosszullét belátási zavarral, 

sőt akár eszméletvesztéssel is járhat, de ugyanezen előírások vonatkoznak az epilepsziával, 

magas vérnyomással, nagyfokú vesefunkció beszűküléssel, illetve kardiovaszkuláris 

betegséggel, ritmuszavarral vagy pacemakerrel élőkre is. A szakember hangsúlyozza: az 

epilepsziás betegek közül még a tartósan rohammentesek sem kaphatnak személyszállításra 

érvényes hivatásos gépjárművezetői jogosítványt. 

 

Egészségesek számára is vannak olyan előírások, amelyeket érdemes betartani a hatékonyabb 

munkavégzés és a betegségek elkerülése érdekében. Aki például naponta több mint 

négyórányi ülőmunkát végez, óránként tíz percre álljon fel, esetleg tegyen egy kisebb sétát. 



Az ízületek megmozgatását időközönként a székben ülve is végezhetik, váll-, derék-, láb- 

vagy karmozgásokkal. Ha a munkaidőt a számítógép képernyője előtt töltik, húszpercenként 

végezzenek szemtornát, nézzenek időnként távolabbra és ilyenkor pislogjanak többet a 

szemszárazság megelőzése érdekében. 

 
forrás: egeszsegkalauz.hu 

 

 

Egy különleges nyílt nap fogyatékos embereknek 

 
 A Salva Vita Alapítvány idén áprilisban először szervezi meg hazánkban a "Neked 

MUNKA, nekem ÁLOM" napot. 

 

 E különleges nyílt nap célja, hogy a jelentkező fogyatékos emberek megismerhessék azt a 

munkahelyet, munkakört, amiről mindig is álmodtak. A program előkészítése már zajlik, az 

alapítvány várja a programra nyitott munkáltatók és az érdeklődő fogyatékos emberek 

jelentkezését. 

 

Írországban már évek óta sikeresen működik a "Job Shadow Day", amely napon a dolgozni 

vágyó fogyatékos emberek kipróbálhatják magukat "álommunkájukban". 2015-ben először, 

Európa több országában is megrendezésre kerül ez az érzékenyítő program, ugyanazon a 

napon.   2015. áprilisában Magyarországon, "Neked MUNKA, nekem ÁLOM" címmel A 

Salva Vita Alapítvány szervezi a fogyatékos emberek számára ezt a nyílt napot. 

 

A programba bekapcsolódó munkáltatók esetében nem csak a cég mutatkozik be az érdeklődő 

fogyatékos embereknek, hanem mindig egy-egy konkrét munkakört ellátó munkavállaló, egy 

házigazda is. Ő fogadja a fogyatékos munkavállalót, aki az ő munkanapját követheti nyomon. 

Reményeink szerint ezen a napon a napi rutin mellett különböző érdekes, különleges 

tevékenységekbe is betekinthetnek majd a szerencsés résztvevők.  

      

 Kiadó: Salva Vita Alapítvány 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

Pénteken Mórahalmon nyílik kormányablak 

 
Március 6-án, pénteken megkezdi működését Csongrád megye hatodik kormányablaka. 

A teljes körűen akadálymentesített, okmányirodai szolgáltatásokkal is rendelkező új 

ügyfélszolgálat építészeti, technikai kialakítására hazai és uniós forrás biztosított 

fedezetet. Az új kormányablakokban már a március 1-én a járási hivatalhoz került 

szociális ellátásokat is lehet igényelni. 

 
Mórahalmon a Járási Földhivatal épületében, a Millennium sétány 17. szám alatt alakították ki 

a Kormányablakot, ahol péntektől mintegy 265 féle ügykörben várják az ügyfeleket. 

Természetesen nem csak az elintézhető ügyek, az ellátandó feladatok száma nő a 

korszerűsítés által, hanem az ehhez szükséges feltételek is korszerűsödtek az átalakítás hat 

hete alatt. Építészeti, technikai, informatikai fejlesztésen is átestek a korábbi 

ügyfélszolgálatok, ezzel együtt komplex akadálymentesítés történt. Az ügyfelek fogadására 



szolgáló terek fizikai és infokommunikációs szempontból is alkalmassá váltak arra, hogy 

fogyatékos személyek, mozgásukban vagy kommunikációjukban akadályozott emberek, 

illetve babakocsival érkezők is egyenlő eséllyel hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz 

 

 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal még 2013-ban nyert 390 millió forint uniós támogatást 

„A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” 

című pályázat keretében. A megyében összesen 11 helyszínen valósul meg kormányablak 

ebben a konstrukcióban. Tavaly Mindszenten és a Tesco Extra áruház épületében adtak át új 

típusú ügyfélszolgálatot, január végén, Kisteleken és a Szegeden, a Kormányhivatal központi 

épületében, hétfőn pedig Csongrádon. A mórahalmi a hatodik az új típusú kormányablak a 

megyében, amelynek kialakítására 24.5 millió forintot költöttek. Ebből 10.5 millió uniós, 14 

millió forintot meghaladó összeg pedig hazai forrás. 

 

Március 6-án, pénteken, 12:00 órakor kezdődik az ünnepélyes átadás. Az eseményen jelen 

lesz, és köszöntő beszédet mond dr. Baltay Tímea, a Miniszterelnökség Kormányablakokért 

felelős helyettes államtitkára, Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere és dr. Juhász 

Tünde, Csongrád megye kormánymegbízottja. 

 
forrás: promenad.hu 

 

 

 

 
Nevet kaptak a születésnapra! 

 
Rendhagyó módon ünnepelte fennállásának első évfordulóját a Kazincbarcikai Szociális 

Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Ellátását Szolgáló 

Intézményegysége.      

 
A jeles napon ugyanis egy névadó ceremónia részesei lehetettek a meghívottak és az egység 

gondozottjai.  

Az esemény bensőséges hangulatban zajlott; először István Zsolt, a KSzSzK igazgatója 

köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, annyi szeretet és törődés van az egység falai 

között, hogy ide mindig jó eljönni és az itt gondozottakkal, munkatársakkal együtt lenni, 

feltöltődni.  

Klimon István alpolgármester tovább folytatva ezt a gondolatsort azt emelte ki, hogy a 

szociális szolgáltató maga az, ami megtestesíti a gondoskodást. S csakúgy, mint a város, a 

központ szolgáltatásai is nagyon színesek, hiszen a hajléktalanok problémáitól kezdve a 

bölcsiseken és a fogyatékkal élőkön át az idősekig, minden szakterületen köszönet jár a 

munkatársaknak.  

„ Kívánom, hogy a kincseket leljük meg a hétköznapokban is!” – így zárta az alpolgármester 

a gondolatait, melyek egy kicsit már utaltak az egység közösen választott új elnevezésére.  

Nem is kellett sokáig várni a pillanatra, amíg ez kiderült, hiszen a város kabalafigurája, 

Kabarci és segítői egy zenés-táncos műsorszám keretében behozták az új névtáblát, melyen ez 

állt: Kincsem Napközi.  

 

Március 5-étől tehát ezt a nevet viseli a fogyatékosokat gondozó nappali ellátó, ahol naponta 

22-24 fő tölti aktívan és szeretetben a hétköznapokat. Edelényből, Berentéről, Múcsonyból, 



Ormosbányáról, Bánhorvátiból és sokan Kazincbarcikáról járnak ide éppen napra pontosan 

egy éve.  

A születésnapot különleges kulturális programmal, majd stílszerűen közös tortázással zárták a 

névadó ünnepség résztvevői. 

 
forrás: onkormanyzat.mti.hu 

 

 

365 éve gyógyít Magyarországon a Betegápoló Irgalmasrend 

 
A Betegápoló Irgalmasrend alapítója, Istenes Szent János 520 esztendeje született és 465 

esztendeje március 8-án hunyt el. 

 
Az újkori betegápolás előfutáráról, a keresztény szellemiségű gyógyítás fontosságáról a 

Betegápoló Irgalmasrend alapítójáról, március 8-án Istenes Szent Jánosról emlékeznek meg 

világszerte. Kozma Imre atya, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke március 8-án, az irgalmasrend legnagyobb ünnepén 9 

órakor szentmisét tart a Szent István Kápolnában. (1023; Budapest, Frankel Leó út 54.) Idén 

immár 365 esztendeje annak, hogy Magyarországon is gyógyít a Betegápoló Irgalmasrend, 

amely ma hazánkban a Budai Irgalmasrendi Kórházat, a Pécsi Irgalmasrendi Kórházat, a Váci 

Irgalmasrendi Kórházat, az Érdi Szent József Otthont valamint a Pilisvörösvári Szent Erzsébet 

Otthont működteti. 

 

Magyarországon az intézményesített gyógyítás úttörői az irgalmasrendi szerzetesek voltak 

még a tizenhetedik században. A Betegápoló Irgalmasrendet Istenes Szent János szellemében 

alapították Spanyolországban, 1571-ben, Magyarországon már 1650-ben megalakult az első 

kórház Szepesváralján, 365 esztendővel ezelőtt. Néhány évtized múlva a történelmi 

Magyarország területén nyolc rendházban és ispotályban tevékenykedtek az irgalmasok, a 

trianoni békediktátumot megelőzően összesen 13 kórházat működtettek. A kórházakat 1950-

ben államosították, az irgalmas szellemiségű gyógyítás 1990-ben kezdődhetett újra 

hazánkban. A „minőség, spiritualitás, elfogadás, felelősség és hospitalitás”, azaz az 

Irgalmasrend küldetésének alapértékeivel összhangban működnek a rend magyarországi 

kórházai ma is Kozma Imre atya, a rend magyarországi vezetője, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat alapító elnöke vezetésével. Kozma Imre atya a szeretetszolgálat 

bölcsőjeként számon tartott zugligeti egyházközösség felvirágoztatása után, 1996-ban döntött 

úgy, hogy maradék életét irgalmasrendi szerzetesként a szegény betegek szolgálatának, az 

irgalmas szellemiség és gyógyítás újjáélesztésének szenteli. „A máltai szolgálat során szerzett 

tapasztalatok döbbentettek rá, hogy egyre többen vannak a szegények és hogy mennyivel 

betegebbek ők, mint azok, akik jobb körülmények között élnek. Ez a felismerés fordította 

figyelmemet a Betegápoló Irgalmasrend felé, s azért léptem be a rendbe, hogy még többet 

tehessek értük”- mondta Kozma Imre atya. Az irgalmasrendi kórházak azt a keresztény 

gyógyító-kultúrát szeretnék megőrizni, amire ugyanakkora szüksége van az emberiségnek ma, 

mint ötszáz évvel ezelőtt, a rend alapításakor. 

 

„Sokszor nehéz szembesülni azzal, amit az ember tapasztal, nehéz küzdeni a hiányokkal, de 

éppen elég hivatkozásom van arra nézve, hogy kimondjam: nincs reménytelen helyzet. A 

magyar egészségügyi ellátás sem reménytelen, mert a kórházakban, és egyéb gyógyító 

intézményekben orvosok, nővérek, és más szakemberek létben tartják. A gyógyító munka 

szolgálat. Akikről beszélek, azok a gyógyító szolgálat jegyében tevékenykednek. Nekik 



köszönhetjük, hogy működik a rendszer. Büszkévé tesz az is, hogy a szervezett gyógyító 

szolgálat kialakítása magyar földön az irgalmasrendi szerzeteseknek köszönhető. Az 

irgalmasrendi tesvérek, Buda visszafoglalásakor, 1686-ban jelentek meg Pest-Budán. A 

sebesültek gyógyításával, ápolásával foglalkoztak. Itt is maradtak, Pesten letelepedtek. A rend 

első kórháza ugyanakkor nem itt, hanem Szepesváralján épült fel 1650-ben. Majd egymásután 

épültek a szerzetesházak és kórházak. Először Pozsonyban, ezt követően az összes jelentősebb 

városban.”– emlékeztetett Kozma Imre atya. 

 

A rendi jelmondat jegyében - „Kapunk tárva, a szívünk még inkább” - a Budai Irgalmasrendi 

Kórház a Pécsi Irgalmasrendi Kórház és a Váci Irgalmasrendi Kórház fogadja a betegeket. 

„Van e nagyobb lehetősége a szegénynek, a betegnek az irgalmasok ajándékánál, akik Istenes 

Szent János példájára irgalmas szeretettel szolgálnak. Szeretettel, amely kiszolgáltatja magát, 

irgalommal, amely védettséget is garantál?”- fogalmazott Kozma Imre atya. 

 

A Betegápoló Irgalmasrend kórházai, mint közfeladatot ellátó intézmények az 

egészségpénztárral kötött szerződés értelmében az elvégzett munkáért kapják a pénzt, állami 

támogatást azonban sohasem kaptak. A magyar kórházfinanszírozás sajátossága, hogy a 

gyógyító tevékenység során elavuló berendezések és épületek pótlását a kórház tulajdonosára 

hagyja, erre a befizetett járulékokból fedezetet nem nyújt. Míg a legtöbb magyarországi 

kórház állami tulajdonban működik, így ezt a forrást közpénzből biztosítják, addig a rendi 

kórházak esetében ennek előteremtése a működtető Betegápoló Irgalmasrend feladata. A 

Rend – a nagylelkű támogatóknak és az adományozóknak hála - a közelmúltban számos olyan 

fejlesztést hajthatott végre, amelyek hozzájárultak a kórházak által nyújtott szolgáltatások 

javulásához. 

 

„Meggyőződésem, hogy a gyógyító kultúrában az irgalmasrendi szellemiségre szükség van. 

Az irgalmas karizma, a hospitalitás lényege, hogy a beteg várt és szeretettel látott vendég a 

gyógyító intézményben. Addig, amíg a jó Isten akarja, szeretném előmozdítani a Betegápoló 

Irgalmasrend részvételét az átalakulásban lévő magyar gyógyító rendszerben, sőt eleinkhez 

méltóan rendünk karizmáját (hospitalitas) megjeleníteni a gyógyító kultúrában” – emelte ki 

Kozma Imre atya. 

 

A Betegápoló Irgalmasrend alapítója, Istenes Szent János 520 esztendeje született és 465 

esztendeje március 8-án hunyt el 

 

Istenes Szent János 1495. március 8-án egy portugál városkában látta meg a napvilágot. 

Nyolcévesen tisztázatlan körülmények között eltűnt otthonról. Járta a világot, a 

legkülönfélébb szakmákban dolgozott, mindenféle munkát elvállalt. Élete értelmét 44 éves 

korára találta meg. Megtérését a bűnbánat olyan jelei kísérték, melyek elmeháborodottságra 

utaltak, ezért tébolydába vitették. Az egyhónapos „kezelést”, mely főként ütlegelésből állt, 

csodával határos módon túlélte, sőt – egészen egyedülálló esetként – gyógyultnak 

nyilvánították. A kínzások hatására érlelődött meg benne az elhatározás: magára vállalja 

beteg, fogyatékos és a társadalom peremére szorult embertársai ügyét. Sikátorokban élő 

nyomorultakat karolt fel. Egy jómódú polgár, akit meggyőzött, hogy tevékenysége a város 

érdekeit szolgálja, házának egy részét a rendelkezésére bocsátotta. Végre megnyitotta 

ispotályát, melyet a saját elképzelései alapján rendezett be. 

 

Kórházfilozófiáját így fogalmazta meg: „A test által a lélekhez”. Ebben a szellemben 

gondozta szegényeit, akiket mindig tiszta takaró fogadott, és akiket – hogy elejét vegye a 

ragálynak – betegségcsoportok szerint helyezett el. Maga gyűjtötte a tűzifát, vállon cipelte le a 



városba, élelmet, ruhát és pénzt koldult, mosott, takarított, főzött, és sok időt szentelt a 

betegeivel való beszélgetésre. Felkérésére egy pap rendszeresen látogatta és a szentségekben 

részesítette őket. Mindenki bebocsátást nyert nála. 

 

Míg szegényeinek mindent megadott, maga szigorú mértékletességben élt. A munka lassan 

felőrölte egészségét, és legendás ereje egyre apadt. 55 évesen, 1550. március 8-án, 

tüdőgyulladásban halt meg. A feszületet kezében tartva, térdeplő helyzetben találtak rá. 1630. 

szeptember 21-én VIII. Orbán pápa boldoggá, 1690. október 16-án VIII. Sándor pápa pedig 

szentté avatta. Ereklyéi Granadában találhatók, az Istenes Szent János-bazilikában. 1886-ban 

XIII. Leó pápa a betegek, 1930-ban XI. Pius pápa az egészségügyi dolgozók védőszentjévé 

avatta. 

 

A Betegápoló Irgalmasrendet Istenes Szent János szellemében 1571-ben alapították 

Spanyolországban. A Betegápoló Irgalmasrend mind az öt kontinensen, a világ 51 országában 

236 szerzetesközösséggel van jelen, és több mint ezer irgalmasrendi testvér tartozik soraiba. 

Közel 300 gyógyító-ápoló intézményben, 40 000 munkatárssal és majd 8000 önkéntes 

segítővel áll a betegek és a szegények szolgálatában. Az Irgalmasrend Spanyolországból ered, 

alapítója Juán de Ciudad, (Istenes Szent János) aki beteg, fogyatékos és a társadalom 

peremére szorult embertársai gyógyítására, ápolására szegődött. E tevékenység halála után 

misszióként tovább élt, majd V. Sixtus pápa laikus szerzetesrenddé nyilvánította a közösséget. 

Istenes Jánost XIII. Leó pápa a katolikus kórházak védőszentjévé tette, s nevét belefoglalta a 

haldoklók egyházi imájába. Istenes Szent János örökségének jegyében a Betegápoló 

Irgalmasrend világszerte egészségügyi és szociális intézményeket működtet, irgalmas 

szolgálattal segíti a rászorulókat.  

 

http://www.irgalmas.hu/irgalmasrend 

 
forrás: gondola.hu 

 

 

Két keréken is óriási küzdöttek – kerekes székes rögbi tornát rendezett Szeged 

 
Különleges kerekes székes rögbi versenyt rendeztek péntektől vasárnapig az újszegedi 

sportcsarnokban. A nemzetközi tornán a házigazda magyar válogatott mellett még 

három másik együttes vett részt. A hazai csapatban egy szegedi játékos, Farkas László is 

szerepelt. 

 
video: 

http://vtvszeged.hu/hun/s_!news/i_sport_8/i_ket_kereken_is_oriasi_kuzdottek_kerekesszekes

_rogb_15269/t_K%C3%A9t%20ker%C3%A9ken%20is%20%C3%B3ri%C3%A1si%20k%C

3%BCzd%C3%B6ttek%20%E2%80%93%20kerekessz%C3%A9kes%20r%C3%B6gbitorn%

C3%A1t%20rendezett%20Szeged/ 

 
forrás: vtvszeged.hu 

 

 

 

 

 

http://vtvszeged.hu/hun/s_!news/i_sport_8/i_ket_kereken_is_oriasi_kuzdottek_kerekesszekes_rogb_15269/t_K%C3%A9t%20ker%C3%A9ken%20is%20%C3%B3ri%C3%A1si%20k%C3%BCzd%C3%B6ttek%20%E2%80%93%20kerekessz%C3%A9kes%20r%C3%B6gbitorn%C3%A1t%20rendezett%20Szeged/
http://vtvszeged.hu/hun/s_!news/i_sport_8/i_ket_kereken_is_oriasi_kuzdottek_kerekesszekes_rogb_15269/t_K%C3%A9t%20ker%C3%A9ken%20is%20%C3%B3ri%C3%A1si%20k%C3%BCzd%C3%B6ttek%20%E2%80%93%20kerekessz%C3%A9kes%20r%C3%B6gbitorn%C3%A1t%20rendezett%20Szeged/
http://vtvszeged.hu/hun/s_!news/i_sport_8/i_ket_kereken_is_oriasi_kuzdottek_kerekesszekes_rogb_15269/t_K%C3%A9t%20ker%C3%A9ken%20is%20%C3%B3ri%C3%A1si%20k%C3%BCzd%C3%B6ttek%20%E2%80%93%20kerekessz%C3%A9kes%20r%C3%B6gbitorn%C3%A1t%20rendezett%20Szeged/
http://vtvszeged.hu/hun/s_!news/i_sport_8/i_ket_kereken_is_oriasi_kuzdottek_kerekesszekes_rogb_15269/t_K%C3%A9t%20ker%C3%A9ken%20is%20%C3%B3ri%C3%A1si%20k%C3%BCzd%C3%B6ttek%20%E2%80%93%20kerekessz%C3%A9kes%20r%C3%B6gbitorn%C3%A1t%20rendezett%20Szeged/


 

A svéd külügyminiszter nem avatkozik bele a Fruzsina-ügybe 

 
Csütörtökön késő este telefonon egyeztetett Wilhelm Fruzsina ügyéről Szijjártó Péter, a 

magyar és Margot Wallström, a svéd külügyminiszter, közölte péntek délelőtt az Index 

kérdésére a külügyminisztérium sajtóosztálya. Szijjártó még szerdán jelentette be, hogy 

méltányosságot kér Svédországtól a kiutasítással fenyegetett, értelmi sérült, árva 

magyar lány ügyében, aki szeretne Malmőben maradni a nagynénjével, az utolsó olyan 

rokonával, aki törődik vele. 

 

 
 
Wilhelm Fruzsina 

Fotó: Utvisad, föräldralös och förståndshandikappad / Facebook 

 

 

A csütörtök esti telefonbeszélgetéskor azonban a svéd külügyminiszter a sajtóosztály 

tájékoztatása szerint azt mondta, hogy 

a fennálló svéd jogszabályok alapján külügyminiszterként ezt a folyamatot nem tudja 

befolyásolni. 

A két külügyminiszter közötti egyeztetésnek azonban még nincs vége. Megállapodtak abban, 

hogy a megbeszélést pénteken Rigában személyesen folytatják. Rigában az EU-

külügyminiszterek ülése ad alkalmat a személyes találkozásra. 

Előkerült még egy utolsó jogi lehetőség 

Eközben egy másik vonalon is elindult a megoldáskeresés. A külügyminisztérium 

sajtóosztálya közölte: Szijjártó Péter arra utasította Magyarország stockholmi nagykövetét, 

hogy segítsen Wilhelm Fruzsina családjának  az utolsó jogi lehetőséget megragadni. Ez a 

lehetőség, írták, hogy a család kérelmet nyújthat be a Migrációs Hivatalhoz, annak 

megállapítását kérve, hogy a kiutasítás akadályokba ütközik. "A nagykövetség a családnak 

minden jogi segítséget megad" – állt a sajtóosztály levelében. 

http://dex.hu/x?index_belfold_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2015%2F03%2F05%2Fszemelyesen_beszel_fruzsina-ugyben_a_sved_miniszterrel_szijjarto%2F


 
Kedden tüntettek Fruzsina tartózkodásának meghosszabbításáért 

Fotó: Olvasói fotó 

 

Az említett akadály az lehet, ami miatt kedden is elhalasztották végül a kiutasítási végzés 

átadását Svédországban. A lánynak kedd délutánra volt behívója a svéd bevándorlási 

hivatalba, oda már vinnie kellett volna magával a Magyarországra szóló repülőjegyet is, de az 

utolsó pillanatban a hivatal mégsem adta át a kiutasításról szóló döntést. A nagynéni szerint 

azért történt ez, mert rájöttek, hogy hibát követtek el, nem közölhetnek ilyen döntést egy 

olyan lánnyal, aki értelmi fogyatékossága miatt gyakorlatilag gyereknek számít, amíg nincs 

gondnoka. Fruzsinának pedig egyelőre nincs hivatalos gondnoka. 

Csütörtökön már a Magyarországi Evangélikus Egyház is bekapcsolódott az ügybe, 

megpróbálnak közbenjárni Fruzsina érdekében a testvérkapcsolataikat felhasználva. 

 
forrás: index.hu 

 

 

 

Választójogi reform a tárgyalótermekben? 

 
Súlyos jogsértés, hogy a fogyatékos személyeket a gondnoksági eljárásokban a bíróságok 

megfoszthatják választójoguktól. Az adatok azt mutatják, hogy a bíróságok egyre 

ritkábban élnek e jogukkal. 2012-2013-ban közel tízezer ember kapta vissza 

választójogát. Mintegy 40 ezren ugyanakkor továbbra sem szavazhatnak. 

 
A gondnokság alá helyezés a fogyatékos embereket sújtó egyik legdurvább jogkorlátozás: ha 

valakit megfosztanak cselekvőképességétől, elveszítheti minden lehetőségét arra, hogy saját 

életéről döntést hozzon. A cselekvőképesség korlátozása Európa számos országában, így 

Magyarországon is együttjárhat a politikai jogok korlátozásával is. Mivel a cselekvőképesség 

korlátozásának eredeti indoka és célja az volt, hogy védje a kiszolgáltatott embereket attól, 

http://dex.hu/x?index_belfold_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2015%2F03%2F04%2Fszijjarto_meltanyossagot_ker_a_svedektol%2F
http://dex.hu/x?index_belfold_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2015%2F03%2F05%2Fszemelyesen_beszel_fruzsina-ugyben_a_sved_miniszterrel_szijjarto%2F


hogy visszaélések áldozatai legyenek, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a választójog 

korlátozása olyan eszköz, amely semmilyen lényegi megalapozottsággal nem bír, hiszen 

szavazata révén az állampolgár nem kerülhet joghátrányba, nem szenvedhet kárt, és 

fogalmilag kizárt, hogy jogi értelemben rossz döntést hozzon. 

 

Az Alaptörvény ennek ellenére úgy rendelkezik, hogy a fogyatékos személyek akkor, ha 

korlátozzák cselekvőképességüket, megfoszthatók választójoguktól. A rendelkezés ellentétes 

az emberi jogok valamennyi nemzetközi szerződésével, és különösen erősen sérti a hazánk 

által 2007-ben kihirdetett Fogyatékosügyi ENSZ egyezményt. Nemzeti jogrendszerünk arra 

kényszeríti a bíróságokat, hogy fontolják meg a választójog korlátozását ezekben az 

ügyekben. 

 
Az elmúlt három év örvendetes fejleménye az, hogy a bíróságok nagyon sok esetben nem 

éltek a korlátozással, és meghagyták a gondnokság alá helyezett személyek választójogát. A 

KSH első alkalommal 2013-ban mérte a gondnokság alá helyezett személyek választójogáról 

hozott döntéseket, és azt találta, hogy közel 10 ezer személy visszanyerte a választáshoz és 

választhatósághoz való jogát. Ha a trend – amit most még nem tudunk – folytatódott 2014-ben 

is, akkor ez azt jelenti, hogy ma legalább 15 ezer gondnokolt szavazhat, és lett egyben 

választható. Ez pedig nagyon jó hír. 

 

 
 
Piros országok: automatikus és általános korlátozás / Sárga országok: egyéni mérlegelés /Zöld 

országok: nincs korlátozás 

 

Magyarország jelenleg azon nemzetek csoportjába tartozik, amelyek ugyan nem 

automatikusan és kivétel nélkül, de korlátozzák a fogyatékos állampolgárok választójogát. 

Ezzel köztes, átmeneti helyet foglalunk el az európai országok között. Az utóbbi évtizedben a 

korlátozást bármilyen formában is alkalmazó országoknak a száma lassan, fokozatosan 

csökken. A korlátozást vagy teljesen eltörölték, vagy voltaképpen nem érvényesítik 

Ausztriában, Cipruson, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Horvátországban, 

Lettországban, Írországban, Olaszországban és Svédországban, valamint Izlandon és 



Norvégiában. Várható, hogy a közeljövőben mind több ország hagy fel a fogyatékos 

állampolgárok választójogának korlátozásával. 

 
forrás: ataszjelenti.blog.hu 

 

 

A magyar társadalom befogadó 

 
Magyarország azért lehet ma erős, mert a magyar társadalom befogadó társadalom - 

jelentette ki a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár 

Bélapátfalván, a helyi fogyatékosok otthona kiváltását célzó egymilliárd forintos uniós 

támogatással megvalósuló beruházás alapkőletételén. 

 
Czibere Károly úgy fogalmazott, hogy az alapkőletétel jelentősége messze túlmutat az 

intézmény és a település határain, egy ilyen beruházás valójában a magyar társadalomról szól. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint Magyarország úgy fogadja be a 

fogyatékossággal élőket, a pszichiátriai és szenvedélybetegeket, hogy szakít azzal a több 

évtizedes megközelítéssel, amely a társadalmi problémákat jól lokalizálható módon 

összegyűjti és kiteszi a település szélére, elrejtve így az elesetteket, nélkülözőket, segítségre 

szorulókat. 

 
forrás: kormany.hu 

 

 

 

Média az önkéntességben, önkéntesség a médiában 

 
A fél világot jótékony célokkal beutazó kerékpárosok, látássérülteket segítő 

telefonalkalmazás, kreativitás a nemzetközi önkéntes napra, a Máltai Lovagrend 

mozgássérült tábora videón... Tíz különböző médiamegjelenést gyűjtöttek össze a 

Budapesti Máltai Fiatalok az önkéntességről. 

 

Február közepén huszonöt fiatal gyűlt össze négy országból Litvániában, hogy az önkéntesség 

médiában való bemutatását elemezze, vizsgálja, fejlessze és bővítse. Az Erasmus+ keretében 

megszervezett ifjúsági csereprogramon a magyar, a litván, az ukrán és a német máltai 

szervezetek fiatal tagjai előzetes kutatás után számos példát gyűjtöttek össze az önkéntesség, a 

European Voluntary Serivce (EVS), a szociális témák és társadalmi akciók 

médiamegjelenésére. A kollekció célja, hogy az önkéntesek a negatív példákat kijavítva, a 

pozitívakból pedig ötletet merítve a jövőben kreatív és figyelemfelkeltő módon hozzanak létre 

cikkeket, plakátokat és videókat projektjeikhez. 

 

video:  http://magyarkurir.hu/hirek/media-az-onkentessegben-onkentesseg-mediaban 

 

 

A civil szervezetek, jótékonysági akciók és önkéntes programok megjelenése kiemelten 

fontos a különböző médiaplatformokon: így irányulhat nagyobb társadalmi figyelem az ügyre, 

ezzel a módszerrel lehet újabb önkénteseket és támogatókat találni. Érdekes videókból és 

http://magyarkurir.hu/hirek/media-az-onkentessegben-onkentesseg-mediaban


kreatív oldalakról szemezgettek a máltai fiatalok a nemzetközi példák közül. A Media in 

Volunteering projekt résztvevőinek gyűjteményéből választották ki tíz kedvencüket. 

 
forrás: Bpfiatalok.máltai.hu 

 

 

Csoda történt! Kerekesszékesek újra tudnak járni 

 
Őssejtes kezelés fordíthatja vissza a szklerózis multiplex (SM) tüneteit: kerekesszékhez 

kötött betegek kezdtek újra járni. 

 

Ez az első terápia, amely a gyógyíthatatlan kórral járó tüneteket vissza tudja fordítani - idézte 

a The Daily Telegraph brit napilap a Journal of the American Medical Association orvosi 

szaklapban megjelent tanulmányt. A kezeléssel az immunrendszerét "indították újra" annak a 

mintegy két tucat pácienseknek, akik a sheffieldi Royal Hallamshire Kórház és a King's 

College Kórház klinikai próbáin vesznek részt. Pontosan nem tudni, mi okozza a szklerózis 

multiplexet, ám egyes orvosok szerint maga az immunrendszer támad az agyra és a 

gerincvelőre, gyulladást és fájdalmat okoz, korlátozza a mozgást és súlyos esetekben halált 

idéz elő. 

 

Az új terápia első lépéseként összegyűjtötték és tárolták a betegek őssejtjeit, majd miután rák 

ellen használt gyógyszerekkel hatástalanították a védekező rendszerüket, visszaültették az 

őssejteket a szervezetükbe. Két héten belül vörösvértestek és fehérvérsejtek kezdtek fejlődni 

belőlük. Egy hónap múlva helyreállt a betegek immunrendszere, ekkor kezdték érezni a 

gyógyulás jeleit. A 25 éves sheffieldi Holly Drewry két éve, gyermeke születése után 

kényszerült kerekesszékbe. A kezelés után három héttel lábra tudott állni, később már kicsit 

futott és újra táncolhatott is, az élete azóta teljesen megváltozott - olvasható a brit napilap 

honlapján. Basil Sharrack, a sheffieldi kórház neurológusa, a kutatás egyik résztvevője arra 

figyelmeztetett, csak az arra alkalmas betegeken segít az új kezelés, amely igen agresszív. "A 

páciensnek el kell viselnie a kemoterápia hatásait, ehhez jó állapotban kell legyen" - 

hangsúlyozta. A kutatásban részt nem vevő szakemberek örültek az eredményeknek, ám több 

egyéb tényezőre is felhívták a figyelmet. Mivel nem volt kontrollcsoport, az eredmények 

erejében sem lehet tökéletesen bízni, ezért nagyobb létszámú, randomizált vizsgálatokra, 

hosszabb követési időre van szükség - vélte Sorrel Bickley, a brit Szklerózis Multiplex 

Társaság munkatársa. "Sehol sem engedélyezték még az SM őssejtes kezelését, tehát nem 

bizonyosodtak meg arról, hogy az ilyen terápiák hatásosak és biztonságosak" - tette hozzá 

Bickley. 

 
forrás: sikerado.hu 
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-HÍREK- 

 

 

Tavasszal felerősödő ízületi fájdalmak 
 

Tavasszal az időjárási változások hatására és a téli, mozgásszegény hónapok után a hirtelen 

megnövekedett fizikai aktivitás és fokozódó igénybevétel miatt sokan panaszkodnak sajgó 

ízületeikre. A fájdalmakat azonban nem minden esetben a gyakori légköri változások vagy a 

fokozatosság és a bemelegítés hiánya okozza, az ízületi panaszok autoimmun betegséget is 

jelezhetnek. 

Nem minden arthritis egyforma  

 

Az ízületi fájdalmak eredete különböző lehet. Az osteoarthritis néven ismert jelenség 

jellemzően az idősebb korúak betegsége: a porcok elhasználódásából, kopásából eredő vagy 

sérülések kapcsán jelentkező fájdalom. Ez esetben nem gyulladás miatt, hanem az ízületek 

elhasználódásából erednek a panaszok, melyek kezelése inkább fizioterápia, gyógytorna és 

mozgásszervi rehabilitáció segítségével valósulhat meg. A rheumatoid arthritis (RA), más 

néven reumás vagy sokízületi gyulladás azonban olyan krónikus, progresszív autoimmun 

betegség, melynek során ismeretlen kiváltó ok következtében a szervezet olyan antitesteket 

állít elő, amelyek aztán a saját szöveteit támadják meg – magyarázza dr. Kádár János 

belgyógyász-immunológus, az Immunközpont főorvosa. A szövetek pusztulása elsődlegesen 

az ízületek területén jelentkezik, a betegség a test egyéb pontjain is tüneteket okozhat: 

idegrendszeri és szemtünetek, szemszárazság, vérképeltérés jelentkezhet.  

 

A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.  

 

Középkorúak betegsége  

 

A rheumatoid arthritis világszerte a népesség megközelítőleg 1%-ánál jelentkezik, a legtöbb 

beteg a 30 és 55 év közötti korosztály tagjai közül kerül ki. Az e korban jelentkező ízületi 

fájdalmakat ezért minden esetben komolyan kell venni, azért is, mert a kezeletlen betegség az 

ízületek visszafordíthatatlan károsodása mellett a szív- és érrendszeri panaszok, fertőzések és 

a tüdő kóros elváltozásainak kockázatát is nagymértékben növeli. Kezdeti stádiumban az 

alábbi tünetek hívhatják fel a figyelmet a betegségre:  

 

– fájdalmas, duzzadt ízületek, melyek a test mindkét, jobb- és baloldalán egyaránt 

jelentkeznek, elsőként főleg a kezeken,  

 

– jellegzetes, de ritka tünet az idővel a bőr alatt kialakuló dudorok, főként a kézfejeken: a 

reumás csomók,  

 

– az ízületek reggeli vagy hosszabb ülés után jelentkező merevsége,  

 

– fáradtság  

 

Fontos a korai diagnózis  



 

A betegek problémájukkal első körben rendszerint a háziorvoshoz vagy reumatológushoz 

fordulnak, majd, ha a vérvizsgálat és a röntgenleletek alapján felmerül az autoimmun 

betegség gyanúja, a kezelés immunológus bevonásával folytatódhat. A kezelés egyénre 

szabottan történik, a beteg életkora, általános egészségi állapota és az arthritis súlyosságának 

függvényében. Az RA jelenleg nem gyógyítható betegség, a terápia elsődleges célja a 

gyulladás csökkentése, az állapotromlás és a szövődmények megelőzése. A mai korszerű 

készítményekkel már a betegség következményeként korábban gyakran jelentkező 

mozgáskorlátozottság is kivédhető. A kezelés fontos része az ízületek kímélése, éppúgy, mint 

a rendszeresen végzett, célzott tornagyakorlatok.  

 

Speciális eset: a derékfájás  

 

Gyakorlatilag népbetegségnek számít a főként ülőmunkából, mozgásszegény életmódból 

fakadó panasz, bizonyos esetekben azonban gyulladásos folyamat eredménye is lehet. Az 

immunológiai eredetű derékfájás nem terhelésre, bizonyos testtartásra jelentkezik, hanem 

jellemzően reggel, de az sem ritka, hogy a beteget éjszaka a fájdalom riasztja álmából. 

Emellett előfordulhat hőemelkedés, fáradékonyság, a szegycsont melletti ízületek fájdalma is. 

A felsorolt tünetek az ún. szeronegatív, vagyis immunológiai lelet eltérést nem adó kórkép 

jelei lehetnek, a betegség diagnózisához és a kezeléshez ezért az orvos részéről bizonyos 

jártasság, tapasztalat szükséges. Az elsődleges feladat ez esetben is a gyulladás gátlása, az 

állapotromlás megelőzése. 

  
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

  

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Filmbemutató és pódiumbeszélgetés a fogyatékosság és a design 

összefüggéseiről 
 

A MOME TransferLab és a Center for Ethics and Law in Biomedicine (CELAB) közös 

rendezvénye a 2013 őszi bemutatója óta számos nagy nemzetközi dokumentumfilmes 

szemlén élénk figyelmet keltő és vitákat indító Fixed: The Science/Fiction of Human 

Enhancement című dokumentumfilm vetítéséhez kapcsolódóan azokkal a kérdésekkel 

foglalkozik, hogy a fogyatékkal élő személyek jövőről alkotott elképzeléseiben milyen 

szerepet játszik a normalitáshoz felzárkózás igénye, illetve az akár a normalitástól is 

elrugaszkodó vágy a képességek tökéletesítésére. 

 

Milyen orvostudományi, biotechnológiai és műszaki fejlesztések járulhatnak hozzá az 

idegrendszeri és érzékszervi képességek tökéletesítéséhez? Hogyan tud alkalmazkodni 

mindezekhez az igényekhez a design, a tárgy és a környezettervezés, illetve milyen katalizátor 

szerepet tölthet be ezeknek az igényeknek a kielégítésében és vágyaknak a kiteljesítésében?  

 

A film bemutatása után egy pódiumbeszélgetés következik, melynek résztvevői:  

Bartos Adél - rehabilitációs környezettervező, Mozgásjavító iskola  

dr. Gulyás Attila, agykutató, MTA KOKI  

dr. Kullmann Lajos, orvosprofesszor, ELTE BGGYK  



dr. Sándor Judit, jogászprofesszor, bioetikus, CEU, CELAB  

dr. Varjú Márton, jogász kutató, MTA, DE, CELAB  

Vörös Miklós, kulturális antropológus, MOME  

 

HELYSZÍN:  

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem  

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25  

AUDITÓRIUM  

FIGYELEM! A helyszín nem akadálymentes!  

 

IDŐPONT:  

2015. március 9. 18:00  

 

A belépés ingyenes!  

A filmet magyar felirattal vetítjük! 

 

 
 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 



 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Researcher 
 

Jelige: "RES" 

 

Dán executive search cég CEE régiós központként működő budapesti irodánkba keressük új 

munkatársunkat Researcher pozícióba, kutatói feladatra.  

 

Elvárásunk felsőfokú végzettség, napi szinten használt angolnyelv-tudás, könnyed 

kommunikáció, proaktív gondolkodás és kreativitás.  

 

Skandináv munkáltatói környezet, fejlődési lehetőség, hazai és nemzetközi megbízások 

teljesítésében való aktív részvétel. A feladat komoly és kihívásokkal teli, de érdekes, mindezt 

egy támogatói klassz, környezetben. Nem kérünk stressztűrést, a munkahelyünk ennél sokkal 

emberibb. Viszont légy kitartó és ne ijedj meg a lehetetlen feladatoktól, nálunk csak lehetetlen 

megbízások vannak! Nem hagyunk egyedül, segítünk a tanulásban, a fejlődésben, a 

megoldásban, de ehhez neked is akarnod kell!  

 

Ha vonz a klasszikus fejvadászat és szeretnéd az alapoktól megtanulni azt, várjuk a 

jelentkezésedet!  

 

Részmunkaidőben is gondolkodhatunk, de nem ez az elsődleges célunk. És szeretnénk, ha a 

kiválasztott új munkatársunk akár már holnap kezdhetne is!  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "RES" jeligével. 

Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének továbbküldési 

feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet jelentkezése esetén e-

mailen küldünk meg címére.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 április 4. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET  
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