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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten ,– az Országgyűlésrő l szóló törvény 28 . § (4) bekezdése alapján - benyújtjuk „A
2017-es év Ápolók Evének nyilvánításáról” szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2016 . november 9 .

r. u s László György
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határozata

A 2017-es év Ápolók Évének nyilvánításáró l

1. Az Országgyűlés a 2017-es évet – Kossuth Zsuzsanna születésének 200 . évfordulój a
alkalmából, egyúttal felhívva a figyelmet az ápolók munkájának és megbecsüléséne k
igényére – az Apolók Évének nyilvánítja .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

az Ápolók Évére felkészülve támogassa az emlékév megvalósításán dolgoz ó
Magyar Apolási Egyesületet ;

február 17-ét nyilvánítsa az egészségügyi és szociális szférában dolgoz ó
munkavállalók számára munkaszüneti nappá, tovább á

teremtse meg annak lehet őségét, hogy a Magyar Posta 2017-ben emlékbélye g
kiadásával tiszteleghessen Kossuth Zsuzsanna születésének 200 . évfordulój a
alkalmából az emléke és az ápolók megbecsülése előtt.

3. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza, hogy az egészségügyi és szociáli s
intézmények az emlékév alkalmából szervezzenek . olyan rendezvényeket,
megemlékezéseket, amelyek .kapcsolatosak Kossuth Zsuzsanna munkásságával é s
ápolók mindennapi munkájának elismerésével .

4. Az Országgyűlés úgy határoz, hogy 2017 . február 19-éről ünnepi ülés keretében
emlékezik meg .

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 1-3 . pontok figyelembevételével állapíts a
meg az Apolók Évéhez kapcsolódó egyes feladatokat, és azok megvalósítás a
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket .

6. E határozat a közzétételének napján lép hatályba .



Indokolá s

Kossuth Zsuzsanna 1817 . február 19-én született Sátoraljaújhelyen. Élete során áldozato s
tevékenységgel végezte ápolói hivatását, amely az 1848-49-es szabadságharcok alatti főnővéri

hivatásában csúcsosodott ki .

Jelen határozati javaslat célja, hogy a társadalom széles körben megismerhesse a magya r

ápolók példaképét, a magyar történelem azon n őalakját, aki az 1848-49-es forradalom é s
szabadságharc idején az események véres káoszában, mint országos főápolónő olyan
minőségű , előremutató változást hozott létre, ami a világo n - elsőként hazánkban valósult meg .

A határozati javaslat által megteremteni kívánt emlékév lehetőséget nyújt arra, hogy a
társadalom ne csak Kossuth Zsuzsanna személyét, hanem az ápolói hivatást is jobban
megismerhesse, valamint az ápolók is méltóságteljesen ünnepelhessék hivatásuk vívmányait ,
értékeit.

Kossuth Zsuzsanna személye mindenkor példakép az egész magyar társadalom, a magya r

ápolók és a jövő generációja számára . Jelen határozati javaslat a 2017-es év emlékévv é
nyilvánításával felhívja a figyelmet az ápolói hivatás szépségeire és nehézségeire, valamint a z
ápolókat megillet ő társadalmi megbecsülés megteremtésére és meger ősítésére .
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