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Újraindítás-megújulás
Megnyílt a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem

A politikus a „reStart-reNewal 
– Újraindítás-megújulás” 
mottóval megtartott, nem-

zetpolitikai tematikájú rendezvé-
nyen azt mondta: Közép-Európában 
megvan a lehetőség arra, hogy a 
járványt követően „Mercedesként” 
induljon újra, és olyan sikertörté-
netté váljon, amelynek építésében 
a magyarok is szerepet vállalnak. A 
20. század arról szólt, hogyan lehet 
szétverni Közép-Európát, amelynek 
„összerakása” a magyar nemzetpo-
litikának és külpolitikának nagyon 
fontos célkitűzése – fogalmazott 
Németh Zsolt.

A hagyományos Tusnádfürdő 
helyett a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Sátoraljaújhelyen, a határ 
menti kisvárosban megtartott ese-
mény megnyitóján Németh Zsolt 
közölte: az újraindítás elsődleges 
feladata, hogy elindítsák a két évvel 
ezelőtt „lerobbant” járművet, vala-
mint megoldják, hogy az újraindítás 
egyben megújulás is legyen. Az „Új-
raindítjuk Európát” mottó a magyar 
V4-elnökség jelszava is egyben – 
emlékeztetett.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke arról be-
szélt, hogy a magyarok történelme 

örökös újrakezdések láncolata, a 
magyaroknak Trianon és a kom-
munista diktatúra bukását 
követő rendszerváltozás 
után újra kellett kezdeniük 
mindent, és a három évti-
zede elindított bálványosi 
folyamat is ennek jegyében 
kezdődött. „Ma ugyanezért 
a célért szervezkedünk, a 
munkába már-már bele-
rokkanunk, egyet azonban 
soha nem feledünk, Déva várának 
fel kell épülnie, erre vállalkozunk 
és szövetkezünk” – mondta Tőkés 
László. (MTI)

A képviselőház munka- és szoci-
ális ügyekért felelős szakbizott-

ságának alelnökeként Csép Andrea 
csütörtöki sajtótájékoztatóján arról  
beszélt, hogy munkája során tapasz-
talta: általában a közösség, de még 
inkább a sérült, fogyatékkal élő gyer-
meket nevelő, illetve idős szülőkre is 
gondot viselő családok nem kapnak 
megfelelő tájékoztatást arról, hogy 
milyen kedvezményeket, támogatá-
sokat igényelhetnek. Kihangsúlyoz-
ta: a megyei gyermekjogvédelmi 
igazgatóságok, de a polgármesteri hi-
vatalok szociális munkásai is ponto-
san tudják, hogy az állam milyen mó-
don próbálja támogatni a fogyatékkal 
élőket, segíteni családjaikat, ezek az 
információk azonban nem mindig 
jutnak el az érintettekhez, ezen a té-
ren még fejlődésre van szükség.

Kis lépések a normalitás felé

A szociális ügyekkel foglalkozó par-
lamenti képviselő beszámolt arról, 
hogy elfogadták azt a rendeletet, 
amely kimondja, hogy a súlyos fo-
gyatékkal élő gyermekek esetében ha 
két egymás utáni ellenőrzésen a hely-
zetük nem változott, akkor 18 éves 
korig kaphassák meg a fogyatékossá-
got igazoló iratot. Eddig ugyanis két-
évente a bizottság elé kellett vonulni-
uk, hogy megnézzék, javult-e esetleg 
az állapotuk. Ez a rendelet július 5-én 
lépett életbe, és szeptember 3-áig kell 
megjelentetni az alkalmazási előírá-
sait, csak azután alkalmazható. Arról 
is beszélt, hogy szeretnék, ha a fogya-
tékkal élő felnőttek esetében is egy 
hasonló rendeletet fogadnának el, 
hiszen például annak, akinek mind-

két lába le van vágva, nincs miért 
kétévente izgalommal és félelemmel 
a bizottság elé vonulnia, hogy meg-
hosszabbítsák a fogyatékossági be-
sorolását. Hiszen nyilvánvaló, hogy 
állapota nem fog, nem tud javulni. 
De arról is beszélt, hogy az 
elfogadott módosításoknak 
köszönhetően most már a 
fogyatékkal élő személyek, 
akik nem tudják felhasz-
nálni az évente biztosított 
24 vonatjegyet, annak el-
lenértékére üzemanyagot 
számolhatnak el, ha mozgássérültek, 
korlátozottak számára kialakított au-
tóval utaznak.

Aki beköltözött az otthonba, 
jogosult a pótlékra

A Maros megyei parlamenti képvi-
selőtől azt is megtudtuk, hogy az 
állami és magán szociális otthonok 
alkalmazottai, akiknek tavaly a 
szükségállapot idején be kellett köl-
tözniük kéthetes időszakokra az in-
tézményekbe, veszélyességi pótlékra 
jogosultak. Ezt a rendeletet korábban 
elfogadták, de eddig nem vagy nem 
mindenhol ültették gyakorlatba. 
Most azonban van egy határidő is: 
augusztus 26-áig kérhetik a magán 
öregotthonok is, hogy alkalmazotta-
ik részesüljenek a 2500 lejes pótlék-
ban. A munkáltatók a megyei kifi -
zetési és szociális ügynökségekhez 
(AJPIS) kell benyújtsák a pótlékra 
jogosultak névsorát, azon szemé-
lyekét, akik két hétre beköltöztek az 
otthonokba, hogy vigyázhassanak a 
gondozottakra.

Simon Virág

B A R A B Á S  O R S O L Y A

Egy gyergyószentmiklósi édes-
anya kereste meg panaszával a 

Székelyhont. Arra szeretné 
felhívni a fi gyelmet, hogy 
a gyergyószentmiklósi 
kórházban nem engedték 
befeküdni a kisgyermek 
mellé az édesapát. Az 
egészségügyi intézmény 
vezetősége szerint a kórter-

mek beosztása miatt nem tud-
nak különböző neműeket beutalni.

A szülők nézőpontja

Antal Ramóna két kisgyermek 
édesanyjaként kereste fel szer-

kesztőségünket. „Az apák mellő-
zöttségére szeretném felhívni a 
figyelmet. Sajnálatos incidens el-
szenvedői voltunk a gyergyószent-
miklósi kórház gyermekosztályán. 
Kijelentették ugyanis, hogy csak 
nőt hajlandók felvenni a beteg 
fiam mellé. Én itthon kellett ma-
radjak a négy hónapos, anyatejes 
kicsivel, ezért nem tudtam menni, 
a férjemet viszont nem engedték 
befeküdni. Végül a nagymama, aki 
nem örvend jó egészségi állapot-
nak, vállalta, és ő volt három napig 
a fiammal a kórházban. Mivel nem 
javult a gyermek állapota, a férjem 
saját felelősségre átvitte gyerekün-
ket a csíkszeredai kórházba, ahol 
az apa is befeküdhetett, ott nem je-
lentett ez problémát” – részletezte 
az édesanya.

A kórház álláspontja

Megkerestük a gyergyószentmiklósi 
kórház menedzserét. Fülöp Enikő el-
mondta, hogy sajnálatos az eset, és ő 
megérti, hogy a szülőket kellemetle-
nül érintette ez a helyzet, de az adott 
esetben nehéz döntést kellett az in-
tézmény vezetőségének meghoznia. 
„A gyergyószentmiklósi kórházban 
a kórtermek úgy vannak kialakítva, 
hogy két szobának egy közös tusoló, 
mosdó és WC jut. Minden kórterem-
ben beteg volt, és az osztályon két 
izoláló van, ezek is foglaltak voltak. 
A másik szobában egy tinédzser lány 
volt, kísérő nélkül. Nagyon sokat 
gondolkodtunk a helyzeten, mérle-
geltük, de úgy véltük, hogy egy férfi  
és egy tinédzser lány vagy akár egy 
másik anyuka is nem oszthat meg 
egy mellékhelyiséget. Miután a nagy-
mama, aki egyébként a kórház alkal-
mazásában áll, vállalta és befeküdt a 
kisfi úval, engedményeket is tettünk, 
többek között menedzseri határozat-
tal jóváhagytam, hogy látogató be-

mehessen hozzájuk. Az édesapával 
megpróbáltunk mindkét félnek elfo-
gadható megoldást találni, a kórház 
vezetősége kedden reggel azt javasol-
ta, hogy várjuk meg a hét végét, mert 
addig valószínűleg fel tudunk szaba-
dítani még egy kórtermet, és akkor 
tudjuk az édesapának biztosítani a 
bennfekvést. Ezt nem fogadta el, és 
saját felelősségre távoztak a kórház-
ból. Sajnálatos az eset, de nagyon rit-
kán fordul elő, hogy édesapa feküdne 
be a beteg gyermekkel. Amikor lehe-
tőség van rá, egyértelműen támogat-
juk, hogy az édesapa kísérje a gye-
reket. A júniusi beutaláskor tudtuk 
biztosítani a körülményeket, hogy a 
panaszt tevő édesanya férje legyen a 
beteg gyermek mellett” – ismertette 
Fülöp Enikő, a gyergyószentmiklósi 
kórház menedzsere.

Nem fekhetett be az édesapa a kórházba beteg gyereke mellé
• Nem engedélyezte a Gyergyószentmiklósi Városi Kór-
ház vezetősége, hogy az édesapja is befekhessen néhány 
napra  beteg gyereke mellé. A szülőket az eset felháborí-
totta, a kórház magyarázatot adott a kivételes esetre.

• A sikerekre irányuló nyitottság jelenti a jövőt a magyaroknak és Európának, 
nem az alkalmazkodás a nyugati elvárásokhoz – közölte az Országgyűlés külügyi 
bizottságának fideszes elnöke a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem csütörtö-
ki megnyitóján, a magyarországi Sátoraljaújhelyen.

Jó hírek fogyatékkal élőknek
• Elfogadták azt a rendeletet, amely kimondja, hogy 
a súlyos fogyatékkal élő gyermekek esetében ha két 
egymás utáni ellenőrzésen egészségi állapotuk nem 
változott, akkor 18 éves korig kaphassák meg a fogya-
tékosságot igazoló iratot. Erről és hasonló döntésekről, 
illetve tervekről számolt be a szakpolitikus. 

Állítják: amikor lehetőség van rá, támogatják, 
hogy az édesapa kísérje a gyereket 
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