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Munka rokkantsági mellett 
 

A rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás melletti munkavégzés szabályai 2016. 

május 1-jétől egységessé váltak, idén viszont a minimálbér és a garantált bérminimum 

jelentős emelése következtében kedvezően változtak a jövedelemkorlát összegei. 

 

E jövedelemkorlát szerint a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha az 

ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő 

hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, idén a 15 százalékkal, 127 ezer 

500 forintra emelkedett minimálbér másfélszeresét, azaz a 191 ezer 250 forintot. 

 

Nagyon lényeges elem, hogy csak akkor kell az ellátást megszüntetni, ha három egymást 

követő hónap mindegyikében magasabb lenne a kereset, mint a fent megjelölt összeg. 

Ha például valaki májusban és júniusban többet keres, de júliusban kevesebbet, mint a 

minimálbér másfélszerese, akkor nem kell megszüntetni az ellátását. Ha augusztusban és 

szeptemberben ismét többet keres, de októberben megint kevesebbet, akkor továbbra sem kell 

megszüntetni az ellátását. Ha viszont novemberben, decemberben és a következő év 

januárjában egyaránt többet keres a minimálbér másfélszeresénél, akkor az ellátását meg kell 

szüntetni. 

 Erre tehát nagyon figyeljen a megváltozott munkaképességű munkavállaló! 

Egyéni és társas vállalkozó esetén a minimálbér a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre 

érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett fő 

tevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget 

igényel. 

A garantált bérminimum idén 25 százalékkal, 161 ezer forintra emelkedett, tehát a 

rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás mellett dolgozó vállalkozó ennek a másfélszeresénél, 

241 500 forintnál nem kereshet többet három egymást követő hónap mindegyikében. 
 

forrás: https://www.lokal.hu/2017-03-munka-rokkantsagi-mellett/ 

 

 

 

Ismét lesz Napló Állásbörze - Itt biztosan állást talál! 
 

Második alkalommal szervez állásbörzét a Napló Veszprémben. A március 29-i 

programon több, mint 2500 álláshely vár majd betöltésre. A Pannon Lapok 

Társaságának ez már az 5. ilyen jellegű rendezvénye lesz a területén. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Közelebb hozni egymáshoz a munkaadókat és az álláskeresőket, megoldást kínálni a 

foglalkoztatóknál jelentkező munkaerőhiányt – ez is a célja a rendezvénynek, ismertette a 

szervező Ódor Péter. Március 29-én szerdán a Veszprém Arénában 10 és 17.00 között várja 

majd az érdeklődőket az állásbörze, ahol remélhetőleg több, mint 40 cég 2500-nál is több 

álláshelyet ajánl. 

 
Ódor Péter 

A kínálat az álláslehetőségek széles spektrumára terjed ki: szakképzettséget nem igénylő, 

illetve konkrét végzettséghez nem kötött munkakörök egyaránt betöltésre várnak, és diákok, 

valamint megváltozott munkaképességűek részére is készülnek ajánlatokkal a foglalkoztatók. 

Kiállítók közt kis-, közép-, és nagyvállalatok képviselői ugyanúgy megtalálhatók lesznek, 

mint a fegyveres erők szervei, akik határvadász toborzóval és életpályamodellel csábítják az 

álláskeresőket. 

 
Fotó: Balogh Ákos 



 
Érdemes készülni, mert a börzén akár azonnal álláshoz lehet jutni, ugyanis sok esetben 

felvételire, interjúra is lehetőség nyílik. Kiegészítő szolgáltatásként fénymásolási és 

nyomtatási lehetőség is rendelkezésre áll az álláskeresők részére. 

Cégeknek az állásbörzére Ugray Adriánnál lehet jelentkezni a 06-20/591-6996  telefonszámon 

vagy  az ugray.adrian@plt.hu email címen. Mivel a kiállítói helyek korlátozott számban 

elérhetőek, így ha nem akarnak lemaradni a munkaerő toborzási lehetőségről, jelentkezzenek 

minél előbb! 

 
forrás: https://veol.hu/gazdasag/ii-naplo-allasborze-1821012 

 

 

 

 

 

 

SÁRKÖZI SZABOLCS ÉSA világ legkisebb állatkertje 
 

Bár kezeit és lábait sem tudja használni, mégis maga a büszke igazgató, Sárközi 

Szabolcs gondoskodik a világ legkisebb állatkertjének lakóiról. A 27 éves üllési 

fiatalember maga tervezi és építi meg a díszes kakasok, parókás galambok, 

ékszerteknősök élőhelyét az aprócska Csongrád megyei település tanyájának hátsó 

udvarában. Naponta órákat tölt itt, csinosítgatja az Óceán palotát és a növényházat, 

dolgozik serényen. 

 

Szabolcs egy gyermekkori kötelező oltás miatt bénult le, amit csak később szabadott volna 

megkapnia, ugyanis az édesanyja ikreket várt, de az orvosok ezt nem látták, és a szüléskor 

derült csak ki, hogy a másik baba elhalt. Mindketten fertőzést kaptak a meg nem született 

csecsemőtől, Szabolcsot pedig egy életre lebénította az oltás. A beszéde is csak nagyon 

nehezen érthető, édesanyja az, aki abban is segíti, hogy megértethesse magát másokkal. 

 

 

 

 

mailto:ugray.adrian@plt.hu


 

videó: https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_intro2.mp4 

 

Így lett a hátsó kertből a világ legkisebb állatkertje 

 

Egy idő után - ahogyan folyamatosan népesült be az udvar - Szabolcs nevezte el a hátsó 

kertjüket a világ legkisebb állatkertjének, amihez még weboldalt is készített. Szabolcs hobbija 

egy tengerimalaccal kezdődött, majd utána sorban jött a többi: hörcsögök, papagájok, 

megannyi kisállat. Azóta került már ide leguán, ékszerteknős, törpenyúl, aranyfácán, kacagó 

gerle - legalább negyven-ötven fajta állat - és még egy mosómedve is, amit az interneten 

vásárolt. Szabolcs ismerősöktől is gyakran kap ajándékba állatokat, most karácsonykor is 

került a fa alá kanári, amerikai mókus és egy tucatnyi új díszhal. 

 

Szabiék csak olyan kiskedvenceket fogadnak magukhoz, akiket el is tudnak látni, mindig van 

a háztartásban a számukra eleség, nem maradékot kapnak. 

 

Még a teknősbékákat is speciális táplálékkal etetik. Amit tudnak, azt a helyi takarmány 

boltban szereznek be, az ott nem kapható eledelekért a szegedi kisállatkereskedéseket keresik 

fel. 

 

Szabolcs naponta több órát tölt az állatkertben, gondozza a kedvenceket, mindig eszkábál 

valamit. Épült már itt Óceán palotának elnevezett hatalmas akvárium, Pálma- és 

növénykertnek keresztelt fóliasátor alatta páfránnyal, törperózsával és citromfával, elektromos 

csobogóval és Tigris ház is, amelynek kövein a tanyához járó macskák nyújtózkodnak a nyári 

melegben. A miniállatkert kapuja pedig éppen olyan, mint a fővárosi állatkert bejárata - csak 

kicsiben. Szabolcs idáig az elektromos kocsijával jut el, de az állatkertben már mindig térdre 

ereszkedve dolgozik és közlekedik. A kisállatok közül, amelyek nem bírják a hideget, azokat 

télire befogadják a házba, így ideiglenesen mindig új lakókkal népesülnek be a szobák. 

 

A munka mellett szívesen beszélget is az állatokkal, Macihoz a mosómedvéhez is mindig van 

néhány kedves szava, pedig az nem igazán hálálja meg a törődést, mindent összerág, többször 

is megszökött már. De nem csak Maci okoz fejfájást Szabolcsnak. Nem is olyan régen róka 

járt az állatok között, vadkacsát és törpekakast is vitt magával. 

Szabolcsot nehezen töri meg az élet, a bajban is próbál pozitív maradni, azt mondja, hogy 

legalább megerősítik minden irányban a kerítéseket és kicsit meg is nagyobbítják a területet, 

mert már túl szűkös a mintegy félszáz különböző állatnak. 

Az első kisállata egy tengerimalac volt, majd egy hörcsög gazdája lett, a többi meg jött 

egymás után. 

Az új lakókat rendszerint az interneten vagy a kereskedésekben vásárolja meg, de olykor az 

ismerősök is meglepik valamilyen különleges példánnyal - sokan tudnak a környéken a 

hobbijáról. Most éppen egy cukormókusra vágyik - de ahogy mondja, az igen drága jószág, 

15-20 ezer forintot is elkérnek érte. 

 
videó: https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_allatkert.mp4 

 
Szabolcs alig egyéves lehetett, amikor kiderült, hogy gyermekbénulásban szenved. - Egy 

héten kétszer vittük Szegedre gyógytornára, de 6 év után kiderült, hogy nem tudnak rajta 

segíteni az orvosok. Az agyközpontjának az a része sérült meg, ami a mozgást irányítaná - 

magyarázza Szabolcs édesanyja, Erika. A nap 24 órájában a fia mellett van, mert Szabolcs 

egyedül nem tudná ellátni magát. Azon túl, hogy a végtagjait sem tudja rendesen használni, 

még cukorbeteg is, naponta háromszor kell beoltani inzulinnal. 

Erika igyekezett úgy felnevelni, hogy semmiben ne szenvedjen hiányt, olyan életet élhessen, 

mint a hasonló korú, de ép társai. 

https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_intro2.mp4
https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_allatkert.mp4


 

Szabolcsnak nehezen érthető a beszéde, de szellemileg teljesen ép: verseket ír, weboldalakat 

szerkeszt, igazi polihisztor. 

 

A helyi mozgássérült egyesület honlapját is ő készítette el. - Kisiskolásként eltérő tantervű 

iskolába járt, akkor még működött ilyen a településünkön. Soha nem bántották vagy csúfolták 

a helyiek, sőt, előre köszönnek neki az utcán, segítenek neki, mindig mondogatják, hogy 

milyen rendes fiú, még a polgármesternek is jó barátja - bizonygatja Erika. De nem is kell 

mondania, magunk is megtapasztaljuk, mennyire szeretik a helybeliek Szabolcsot, amikor 

elkísérjük a mozgássérült fiút egy bevásárlásra. 

 
 

 
Mielőtt Szabi elindul az elektromos kocsijával, az édesanyja egy cetlire felírja a bevásárló 

listát, egy szatyorba csomagolja a rávalóval, majd a guruló kocsi kosarába helyezi a pakkot. 

Egy csókot nyom a fia feje búbjára búcsúzóul, majd útnak ereszti. Szabolcs pedig már fordul 

is ki a kapun nagy örömittasan, mindig odáig van a boldogságtól, ha fontosnak érezheti 

magát, mikor az édesanyja rábíz valamit. Erika eleinte mindig a fia után osont, hogy meglesse 

boldogul-e egyedül, de most már nem aggódik érte, Szabolcs amennyire csak lehet feltalálja 

magát egyedül is, ráadásul a településen az iskola, a hivatalok és a boltok is 

akadálymentesítettek. 

 

 
 
A kerekes kocsija nélkül még inkább magatehetetlen lenne, ezért is érte őket újabb 

sorscsapásként, amikor az idén felmondta a szolgálatot a régi. De ez csak az újabb kálváriájuk 

kezdete volt. 

 

                     

 

 

 



 
                    
Nincs olyan nap, hogy ne ülne bele. Itt halad a kerékpárút előttünk egészen a település 

központjába, azon szokott begurulni a boltig. A közeli halastónál nyílt egy büfé, oda meg hot-

dogért szokott átgurulni. Egyedül persze nem tudja megenni, becsomagolják neki és itthon 

segítek neki befalatozni - árulja el Erika. 

 

Az orvosok azzal védekeztek, hogy az állásukkal játszanak, ha felírják az elektromos kocsit, 

mert szerintük nem tudná vezetni Szabolcs. 

 

Sem a klinikán, sem pedig egy másik orvosnál nem volt rá lehetőségük, hogy Szabolcs 

bizonyítsa, igenis tudja vezetni. Végül Erika háziorvosa segített rajtuk, az ő közbenjárásával 

kaptak egy újat. 

 

videó: https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_kocsi.mp4 

 

 

Olyan vagyok, mint a kamion! - viccelődik Szabolcs, miközben hátrafelé araszol a 

kocsijával, ami éppen olyan hangot ad, mint egy tolató furgon. A régi kocsi magasabb 

volt, erősebb is, de ez is megteszi - mondja az édesanyja. Az új járműre még 

telefontartót is szereltek. Szabi a nővérétől kapott egy okos mobilt a névnapjára. Mindig 

magánál tartja, és fel is hívja vele az anyukáját, addig nyomkodja az orrával a 

telefonkönyv egyetlen bejegyzését, amíg ki nem csörög. A mobilba épített GPS is nagy 

kedvence, élvezi, ahogy egy hang arra utasítja, hogy hol, merre forduljon. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_kocsi.mp4


 

Szabi rokkantjáradéka 34 ezer forint, az ő kiemelt 

ápolási segélyét néhány éve emelték bruttó 53 ezer 100 

forintra. Ezen kívül kapnak még 25 ezer forint 

fogyatékossági segélyt, ennyiből kell megélniük. 

Erika mégis optimista: azt mondja vidáman telik az életük, csak a kívülálló számára tűnhet 

keserűnek a sorsuk. 
 

 

Szabolcs nővére, a három műszakban telefonos operátorként dolgozó 33 éves Erika is sokat 

segít az édesanyjának, a háztartásba is besegít, és a testvérével is törődik, másra nem is 

számíthatnak, az édesapjukat öt éve veszítették el. Szabi a nővérének köszönheti, hogy 

életében először fürödhetett a Balatonban. A fonyódi hegyeket is megmászták, hattyúkkal, 

vadkacsákkal fogócskázott a vízben. Miközben mutatja a képeket a számítógépen, csillog a 

szeme. Elmeséli, ahogy egy nagy öreg fűzfa alatt szárítkozott és ahogy a sárga úszógumijával 

oda is bemerészkedett, ahol már nem ért le a lába. 
 

 

videó: https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_balaton.mp4 

 

Ha éppen nem az állatai között tüsténkedik, akkor egy másik hobbijának, a festésnek hódol 

Szabolcs. A végtagjai mellett a szájával sem tudja megragadni az ecsetet, de számára ez sem 

jelentett akadályt: még kisiskolásként kezdett el az orrával pingálni. 10 éves volt, amikor 

felfigyeltek a "művészi hajlamára". - Anyák napjára készültek a gyerekek, a tanárnéni 

Szabolcs szájába próbát ecsetet adni, de úgy nem sikerült festenie. Nem adta fel, belemártotta 

az orrát a festékbe, így készítette el az első alkotását, egy szívecskét - elevenítette fel Erika. 

Azt mondja, soha nem kapott még ahhoz fogható ajándékot. 

 

Szabolcs rákapott a festegetésre és az elismerések sem maradtak el. Egy sérült gyerekeknek 

kiírt pályázaton első helyezést ért el, oklevéllel jutalmazták. Azóta több kiállítása is volt, 

megfordultak a képei Szegeden, Orosházán, Mórahalmon és a Duna TV székházában is. 
 

 

Mi készül, Szabikám? - kérdezi szelíden az édesanyja a kanapé előtt térdeplő fiút. - A 

Balaton! - vágja rá Szabolcs az idegen számára furcsa, nehezen érthető hangon, miközben 

hosszú kezeivel úgy kalimpál, mintha csak az egyensúlyára vigyázna, hogy hátra ne dőljön. 

Az egész teste görcsbe rándul, megmerevedik, majd a festék fölé hajol és ügyesen belemártja 

az orrát. Előtte papírlap, oda viszi fel a színt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_balaton.mp4


 

Éppen kérdeznénk, hogyan látja így azt, amit fest, de Szabolcs anyukája megelőz bennünket 

és magától mondja: ott van bent a fejében! Alig negyedóra alatt elkészül a mű, a végén Erika 

szivaccsal gyengéden letörli a fia orrát és együtt gyönyörködnek az alkotásban. 
 

videó: https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_festes.mp4 

 

Szabi rengeteget mosolyog, a környezetét is igyekszik mindig jókedvre deríteni, pedig 

tisztában van a helyzetével, 

nehezen fogadja el, hogy sérült emberként kevesebb barátja van, pedig nagyon szeretne társat 

is találni magának. 

Meg is kérdezzük, hogy ez maradt-e még a legfőbb vágya? Bólogat, de mindjárt utána már 

nem is magára gondol. Azt mondja egy napkollektor nagyon jól jönne a pávaház fűtése miatt. 

 

 
 

Amikor nagyon magányos, akkor a verseibe temetkezik, hogy kitárja a világ előtt 

érzelemgazdag belső világát. A strófákat is az orrával klampírozza a számítógépbe. A 

költeményekben gyakran jelen van Isten, megszólítja, elbeszélget vele. Azt mondja, hogy 

nem csak a versek születésekor társalognak, de hogy miről, arról már nem szívesen beszél, 

szerinte az a kettejük dolga. 
 

 

videó:  https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_szabolcs_vers.mp4 

 

 

Magyarországon ma hozzávetőleg 12 ezer családban ápolnak súlyosan fogyatékos 

gyereket vagy felnőttet. Az állandó felügyelet miatt a gondozást felvállaló szülőknek 

esélyük sincs arra, hogy munkát vállaljanak, a legtöbbjük a családjukkal együtt a 

létminimum alatt tengődnek. Ápolási díj akkor jár alanyi jogon a számukra, ha a 

hozzátartozójuk „önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló 

súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek 

gondozását, ápolását végzi”. 

 

 

 

https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_festes.mp4
https://storage.googleapis.com/snowfall/sarkozi/a_szabolcs_vers.mp4


Az ápolási díj összegének alakulása 

(2011-2016-os időszak, bruttó értékek) 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 

200e Ft Átlagkereset 

 

100e Ft Minimálbér 

 

30e Ft Ápolási díj 

Forrás: KSH 

 

Az alapösszeg a költségvetési törvényben meghatározottak szerint 29 500 forint, ha a 

súlyosan fogyatékos személy fokozott ápolást igényel (tehát ha a felsoroltakból egyidejűleg 

három feltétel teljesül: nem képes önállóan étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet 

használni vagy lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni), akkor emelt 

összegű ápolási díjat kap a hozzátartozó, ez az alapösszeg 150 százaléka, azaz bruttó 44 250 

forint. A legsúlyosabb esetere kiemelt ápolási díj jár, ez bruttó 53 100 forint. Az ápolási díj 

összege 2011 és 2016 között változatlan maradt, a 2017-es költségvetés szerint jövőre 1500 

forinttal több lesz, vagyis 31 ezer forint, a kiemelt ápolási díj pedig bruttó 55 800 forintra 

emelkedhet. 

Valójában csak az jelenthetne megoldást, ha munkaviszonyként ismernék el az ápolást, 

amivel ingyenes egészségügyi ellátás járna, táppénzre vagy szabadságra lehetne menni. 
 

 

forrás: vs.hu 

 

 

 

 

Olimpia 2024 - Paralimpiai bizottság: nem változott a cél 
 

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke a budapesti olimpiai pályázat visszavonása 

után is "a magyar társadalom szellemi akadálymentesítését" jelölte meg a szervezet fő 

céljaként. 

Szabó László szerint ebben fontos eszköz lett volna a 2024-es budapesti olimpia, amelynek 

visszavonása miatt igen csalódott. 

 

"A Fővárosi Közgyűlés határozata lezárt egy fejezetet, a 2024-es budapesti olimpiai- és 

paralimpiai pályázat elveszett. A Magyar Paralimpiai Bizottság osztozik azon emberek 

csalódottságában, akik hittek a közös álomban, abban, hogy mi, magyarok vendégül láthatjuk 

a világ legfontosabb eseményén a legjobb sportolókat" - áll Szabó László MTI-hez eljuttatott 

közleményében. 

 

Hozzáteszi, szerinte "a pályázat visszavonása helyes döntés volt, bár nem könnyű azt 

tudomásul venni." 

 

"Az olimpia és paralimpia megrendezése nem cél, hanem eszköz. A cél a befogadó, kreatív, 

derűs, önérzetes és önbecsülő Magyarország, a pályázat ezt a Magyarországot segítette volna, 



ennek lett volna fontos eszköze" - fogalmaz Szabó László, aki szerint fontos, hogy a pályázat 

visszavonása ellenére "legyenek akadálymentes sportlétesítmények, közösségi terek, éttermek 

és szállodák, a tömegközlekedés legyen mindenki számára elérhető", valamint hogy "éljünk 

minél többen egészségesen, sportoljunk minél többet és neveljünk minél több 

sportpéldaképet". Az elnök közleményében külön köszönetet mond a pályázati folyamatban 

részt vett parasportolóknak az elhivatott munkájukért, és azért, hogy Budapest mellé álltak. 

 

"A Magyar Paralimpia Bizottság folytatja a magyar fogyatékos sportolókért végzett munkáját, 

annak érdekében, hogy elérje a magyar társadalom szellemi akadálymentesítését" - zárja a 

közleményt az MPB elnöke. 

 

A Fővárosi Közgyűlés szerdai, rendkívüli döntésén döntött arról, hogy Budapest visszavonja 

a 2024. évi nyári olimpia és paralimpia megrendezésére beadott pályázatát Budapest. 

 

forrás: http://webradio.hu/hirek/sport/olimpia_2024_-_paralimpiai_bizottsag_nem_valtozott_a_cel 
 

 

 

 

 

Madarász Isti Hurok és Till Attila Tiszta szívvel című filmje is ott lesz a 

Febiofesten 
 

POZSONY |  

Holnap kezdődik és március 8-ig tart Pozsonyban a filmklubok nemzetközi fesztiválja, a 

24. Febiofest, amelyen 122 alkotást láthat a közönség. Frissen Oscar-díjjal jutalmazott 

film, a Berlinalén díjazott alkotás, 2 magyar nagyjátékfilm és 3 magyar kisfilm is 

szerepel a programban. A szemlén 9 szlovák filmnek tartják a premierjét. 
 

 

Húsz szlovák, cseh, magyar, lengyel és osztrák rövidfilm szerepel a Febiofest Európa közepén 

című versenyprogramjában (Magyarországról Fabricius Gábor Dialógusa, Lichter Péter 

Beyond the Infinites című munkája és Borbás Dávid Wartburgja). A filmek sorsáról 

nemzetközi zsűri dönt, melynek tagja lesz Nemes Gyula, egyebek mellett az Egyetleneim és a 

Zero rendezője. 

 

Az Artfilmek ma szekcióban két magyar nagyjátékfilmet vetítenek. Madarász Isti Hurok című 

thrillerét. A film főhőse az illegális gyógyszerkészítmények csempészésével foglalkozó Ádám 

(Száraz Dénes), aki szorult helyzetében rossz döntést hoz. Tragikus események láncolatát 

indítja el. Amikor már minden veszni látszik, váratlanul új esélyt kap... Till Attila Tiszta 

szívvel című akcióvígjátéka egy kerekesszékes bandáról szól. Két mozgássérült fiatal 

barátságot köt egy kerekesszékes bérgyilkossal, és a maffia szolgálatába áll. 

 

zlovák filmpremierrel nyit a fesztivál, Bohdan Sláma Baba z ľadu című filmjével, amely azt 

mutatja meg, hogy minden életkornak megvan a maga szépsége, és hogy időskorban sem kell 

lemondani az örömökről. Szép példát mutat be a film arra is, hogyan tud ideálisan együtt élni 

három generáció. A mozi főhőse egy özvegyasszony, Hana (Zuzana Kronerová). Miután 

megismerkedik egy jeges vízben rendszeresen úszó sportolóval, beleszeret nemcsak a férfiba, 

hanem a téli úszásba is, amitől új értelmet kap az élete. A nő fiúunokája szintén követi őket a 

Moldva jeges vizébe… 

A Febiofestet Agnieszka Holland Holtak csontjai című új filmjével zárják, amely a 67. 

Berlinalén Alfred Bauer-díjat kapott (az elismerést olyan filmnek ítélik oda, amely új 

perspektívákat nyit a filmnyelvben). A Holtak csontjai főhőse egy állatbarát nyugalmazott 

tanárnő. A történet egy kis településen játszódik, ahol titokzatos gyilkosságok történnek. Az 



áldozatok olyan emberek, akik korábban állatokkal kegyetlenkedtek. A rendőrök hamarosan 

megjelennek a nő lakásán. Agnieszka Holland is részt vesz filmjének szlovákiai premierjén. 

A vasárnap este a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscarral díjazott, Az ügyfél című iráni 

filmdrámát idehaza először a Febiofest közönsége láthatja. Asghar Farhadi mozgóképe egy 

házaspár mindennapjainak a tükre attól a momentumtól indítva, hogy kényszerűen elhagyják 

otthonukat. Kapva kapnak egyik barátjuk segítségén, aki egy közeli ház emeletén ajánl nekik 

albérletet. Az előző lakó azonban nem tűnt el nyomtalanul. 

Pablo Larraín amerikai–chilei– francia életrajzi drámáját, a Jackie-t idehaza szintén a 

Febiofest tűzi először műsorra. A címszerepet, vagyis az amerikai történelem egyik 

legfiatalabb elnökfeleségét alakító Natalie Portman is ott volt az Oscarra jelölt legjobb női 

főszereplők mezőnyében. 
 

 

A román Radu Jude Sebhelyes szívek című munkája a 29 éves korában elhunyt Max Blecher 

román író önéletrajzi ihletésű regényének adaptációja. 1937-ben járunk. A 21 éves 

Emanuelnél csonttuberkulózist diagnosztizáltak, és egy Fekete-tenger melletti szanatóriumba 

utalták be. A film a férfi kezelésének körülményeit, leépülését és az életért való küzdelmét 

járja körül. 

Mozgalmas időket dolgoz fel a Keresztszélben című észt történelmi dráma. 1941. június 14-

én a Vörös Hadsereg katonái megkezdték Észtország lakosságának erőszakos kitelepítését. A 

Baltikumból 40 000 embert hurcoltak el túlzsúfolt tehervagonokban Szibériába. A film egy 

férjétől elszakított fiatal nő és kislánya történetét meséli el. 

Több, érdeklődésre számot tartó dokumentumfilmet is bemutatnak a fesztiválon. Köztük Az 

extrémizmus képei című, négy rövidfilmből álló válogatást. Továbbá Zuzana Piussi 

migrációról forgatott filmjét, a Cseh Allahot, vagy Robert Kirchhoff roma holokausztról szóló 

Lyuk a fejben című munkáját. 
 

forrás: http://ujszo.com/online/kultura/2017/03/01/madarasz-isti-hurok-es-till-attila-tiszta-szivvel-cimu-filmje-is-

ott-lesz 

 

 

 

 

Egységes irányítás alatt foglalkoztatja a megváltozott munkaképességűeket 

három állami cég 
 

A 174 telephelyen összesen több mint 8000 megváltozott munkaképességű dolgozót 

foglalkoztat a Kézmű, a Főkefe és az Erfo. A három állami céget a hatékonyabb 

működés érdekében, fél éve egy ügyvezető irányítja, írja a Magyar Idők. 
 

A Főkefénél például egyebek mellett mintegy 400 látássérült is dolgozik. Az Erfo fővárosi 

központjában értelmi fogyatékos emberek fotótasakot hajtogatnak, tollat csomagolnak, másutt 

másfajta betegség- vagy fogyatékosságcsoporthoz tartozó munkatársak elektronikai 

alkatrészeket szerelnek össze vagy a varrodában, a nyomdában dolgoznak. 

 

A korábban egymástól függetlenül működő cégek gyakran azonos tevékenységet végeztek, de 

külön adminisztrációval, logisztikával dolgoztak, írja a Magyar Idők. Becker György 

ügyvezető igazgató fél éve mindhárom céget irányítja, összehangolják a stratégiát, 

megszüntetik a fölösleges párhuzamosságokat, észszerűsítik a szállítást, a termelésirányítást, 

vagyis a működést - mondta a lapnak.  

 

Több mint 2000 megrendelővel dolgoznak, ugyanakkor még nem mindenki ismeri fel, hogy 

márkaépítő lehet a fogyatékos munkavállalók megrendeléssel támogatása, akik az ügyvezető 

szerint egyébként remek munkát végeznek. A fogyatékossággal élők 30 százaléka 

http://magyaridok.hu/belfold/rehabilitacio-es-piaci-helytallas-1449439/


súlyosabban vagy halmozottan sérült, ők nem igazán tudnak máshol elhelyezkedni, csak 

védett munkahelyen, amilyenek ezek a cégek is. 
 

forrás: https://www.hrportal.hu/hr/egyseges-iranyitas-alatt-foglalkoztatja-a-megvaltozott-munkakepessegueket-

harom-allami-ceg-20170301.html 

 

 

 

 

Nem kaphatok rokkantellátást? 

 
2016. augusztusában stroke-ot kaptam, BFK Rehab. Ell. és Szakértői Főoszt. C-2 minősítést 61%-os 

egészségkárosodást állapított meg. Mivel a 5-10-15 éves biztosítottságnak nem felelek meg, elutasítottak. 

Több mint 33 évi munkaviszonyommal 1982-2006 között 2 állásom volt egyszerre (pár évig 3). Köteleztek 

OKJ vizsgára (közel 600000 forint) nem tellett. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nem tudott segíteni, 

mivel feleségem rokkantsági ellátás 77700 forint. (Ebből fizetjük az én TB-m + a gyógyszereinket, 

rezsinket stb.) Még segélyt sem kaphatok. Mitévő legyek? 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. és a 2013. évi CCXXV. törvény alapján a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaira (legyen az rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás) az 

szerezhet jogosultságot, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem benyújtását megelőző 

 

· öt éven belül legalább 1095 napon (három év) át, 

· tíz éven belül legalább 2555 napon (hét év) át, 

· vagy tizenöt éven belül legalább 3650 napon (tíz év) át 

biztosított volt. A biztosítási időbe be kell számítani 

· a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 

csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az 

idejét, 

· a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, 

egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű 

személyek ellátása folyósításának idejét, 

· a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a 

Tbj. 34. §-a szerint kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, amennyiben a 

megállapodást 2011. december 31-éig megkötötték. 

 

Emellett fontos, hogy az igénylés időpontjában az illető keresőtevékenységet nem végezhet és 

rendszeres pénzellátásban sem részesülhet. Keresőtevékenységnek számít minden olyan 

munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni 

azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki 

gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás 

keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője, 

vagy a társasági szerződésben a közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van 

tüntetve. Lényeges tehát, hogy az igénylés időpontjában nem állhat alkalmazásban. 

 

Sajnos amennyiben Ön a fenti feltételeknek nem felel meg, a jelenleg hatályos jogszabályok 

alapján ellátásra nem válhat jogosulttá. 
 

forrás: https://www.hrportal.hu/hr/nem-kaphatok-rokkantellatast-20170301.html 

 

 

   

 

 

 

https://www.hrportal.hu/hr/egyseges-iranyitas-alatt-foglalkoztatja-a-megvaltozott-munkakepessegueket-harom-allami-ceg-20170301.html
https://www.hrportal.hu/hr/egyseges-iranyitas-alatt-foglalkoztatja-a-megvaltozott-munkakepessegueket-harom-allami-ceg-20170301.html


 

 

 

 

Jár-e közgyógy igazolvány? 

 
Az után érdeklődnék, jár-e részemre alanyi jogon közgyógyigazolvány, mivel D 

kategóriába tartozom. Az orvos szerint igen. Állapotom javulására nincs remény, csak 

rosszabbodhat. Rokkantnyugdíjas vagyok. Az 1994-től nyugdíjam jelenleg 103.000 

forint. Gyógyszereim havi költsége kb. 30.000 forint. 

 

Alanyi jogcímen igényelhet közgyógyellátást az: 

1) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem 

haladja meg a 30%-os mértéket, 

 

2) aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 

 

3) aki rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik az 1-2 pontban említettek közé, és a 

közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították, 

 

4) aki öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, 

baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 
 

 

forrás: https://www.hrportal.hu/hr/jar-e-kozgyogy-igazolvany-20170301.html 

 

 

 

 

Keményen küzd a kerekesszékes Mosolyka, hogy elérje a célját 
 

Hozleiter Fanny, ismertebb nevén Mosolyka egy gyerekkorban diagnosztizált betegsége 

miatt kerekesszékben él, ám sokan merítenek erőt a belőle áradó optimizmusból. 
 

Az izomsorvadással élő lány több könyvet írt, Goldenblog-díjat nyert és motivációs 

előadásokat tart.  

 

Azt vallja, hogy a pozitív hozzáállás a legnehezebb helyzeteken is átsegíti az embert, ezt 

pedig mostani példája is tükrözi: 

 

Itt és most kiválasztok egy konkrét dolgot, és erre invitállak Téged is, hisz együtt könnyebb. 

Kiválasztom, és beépítem az életembe, hogy megy, átírom a gondolatot, és megcsinálom. 

Kicsiben kezdtem, és nagyra fejlesztem 

 

– írta Facebookján a lány, aki egyre komolyabb eredményeket ér el a mozgás és az 

önállósodás terén, amit szerinte csak az elhatározásnak köszönhet. 

 

Az első gondolat, amit átírok TUDATOSAN,- és azt hiszem itt a kulcs –, hogy MEG 

TUDOM EMELNI A FEJEM. Itt és most eldöntöttem, hogy összekapcsolom ezt a váltást, 

egy gyakran ismételt dologgal. Akárhányszor iszom nyelés közben ez fog elhangzani a 

gondolataimban: MEG TUDOM KÖNNYEDÉN EMELNI A FEJEM! Mivel a gondolat 

ereje, tettekkel megerősödik, rágyúrok a fejemelésre, azokra az izmokra, amik ehhez kellenek. 

 

 

http://propeller.hu/itthon/3269388-kemenyen-kuzd-kerekesszekes-mosolyka-hogy-elerje-celjat


 

 

Fejlődését videón is megmutatta.  

https://www.facebook.com/mosolykaaa/videos/1310713128994416/ 

 
 

forrás: http://propeller.hu/itthon/3269388-kemenyen-kuzd-kerekesszekes-mosolyka-hogy-elerje-

celjat?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

 

www.meosz.hu 

 

Videóink rovatában 
 

https://www.facebook.com/mosolykaaa/videos/1310713128994416/
http://www.meosz.hu/

