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Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk benyújtani az Emberi Erőforrások
Minisztériumát vezető miniszterhez

,,Miért hajtja végre a kormány a Soros terv részeként ismert, a Soros Alapítvány által
finanszírozott pszichiátriai betegek kitagolását célzó programját?"

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ elektronikusan várjuk.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az utóbbi hónapokban folyamatosan szólnak arról a hírek, hogy miként kaparintják meg
a kastélyokat fideszes oligarchák. Olyan kastélyok is látóterükbe kerültek, amelyekben jelenleg
is pszichiátriai betegeket gondoznak: . Mivel egy Soros Alapítvány által kidolgozott és
finanszírozott program keretein belül óriási támogatás jár a betegek településekre, lakóházakba
történő kiköltöztetésére, és a különféle támogatásokon kívül adókedvezmény is a kastélyok
felújítására, így senkinek sem kérdés mire ez a jól bevált ,,mindenkin átgázolunk" fideszes
módi. Nagy vihart kavart, mikor a nyírlaki kastélyból pszichiátriai betegeket akartak
kiköltöztetni a környező településekre. A helyiek akkor azt beszélték, valamelyik fideszes
oligarchának megtetszett a Tarányi-kastély, ezért lett olyan hirtelen fontos a betegek
kiköltöztetése. A lakosság összefogásával sikeriilt megakadályozni ezt a háttérben meghúzódó
"kastélymutyit". Most Püspökladány került hasonló helyzetbe. Tennék mindezt a megfelelő
szakember, valamint befogadó közeg nélkül, ami senkinek sem lenne jó, maximum annak, aki
szemet vetett a lenyúlható támogatásra és a kastélyra.

A tervezet ellen a szakma is felemelte a hangját: A nyírlaki kitagolás · ügyében tartott
fórumon egyik neurológus, pszichiáter elmondása szerint a pszichiátriai betegek 60%-a

- - .
skizofrén, hasadásos elmezavarral küzd, amely nem gyógyítható, csak tüneti kezelés lehetséges.
Ezek a betegek állandó felügyeletet igényelnek, hiszen hangokat hallanak, téveszméik vannak,
így magukra és másokra is veszélyesek lehetnek. Sok esetben próbálják a betegek kijátszani az
ápolókat, hogy ne kelljen bevenni a gyógyszerük, de egyes betegeknél még a gyógyszerrel sem



múlnak el azok a tünetek, amelyek veszélyt okozhatnak. A pszichiáter vitatta, hogy a családi
otthonokban jobbak lennének az életkörülmények, mint a jelenlegi intézetben, hiszen annak
ellenére, hogy a kastély régi, csodálatosan rendbe van téve, a betegek ott tökéletesen el vannak
helyezve a kritériumoknak megfelelően, és jól is érzik magukat. A doktornő úgy látja, hogy
jogos egy kicsit a félelme azoknak, akik ellenérzéssel vannak az előterjesztés iránt, mivel ilyen
rövid idő alatt nem lehet ilyen kérdésben dönteni. Példaként említette a munkaerőhiány
problémáját, hiszen az intézményekben jelenleg is munkaerőhiány van, annyi dolgozó sincs
mint amennyi most kéne, nemhogy a duplája. Nagy problémának tekinti, hogy gyakran csak
két ápoló jut éjszaka a betegekre, ami nem veszélytelen. Ennek fő okaként az elképesztően
alacsony fizetést jelölte meg. Feltette végül a kérdést: Kinek az érdeke az, hogy kitelepítsék a
betegeket családi házakba egy jól működő intézetből?

Az ÉFOÉSZ elnöke az alapvető jogok biztosához fordult. Az indítványban felsorolásra
kerülnek azok az indokok, amelyek az ÉFOÉSZ szerint aggodalomra adnak okot. A kiváltási
program egyik legnagyobb problémájának a lakók megfelelő felkészítésének hiányát tartja a
szervezet. Egyrészt aggályos az értelmi fogyatékos személyek kiszakítása megszokott
környezetükből megfelelő felkészítés nélkül, másrészt szükséges és fontos a társadalom
érzékenységének növelése, az önkormányzatok támogatásának elnyerése, a szűkebb és tágabb
lakókörnyezet, a lakók felkészítése a kitagolással összefüggő változásokra.

Hiába a lakossági ellenállás, hiába a különféle szakmai érvek és aggályok, hiába a
betegek érdekei, hiába az óriási munkaerőhiány a szociális szférában, a kormány nem tágít. A
pénzlenyúláson, kastélyok bekebelezésén kívül valamiért nagyon meg akar felelni Soros
Györgynek, mivel többek közt az ő alapítványa által finanszírozott programot hajtja végre:
http://www.kka.hu/ Kozossegi Adattar/Azadatt.nsf/02001425b1246fe3 8525664000665c75/d
c78e4072219cb5 l c 12571 aa003f53ac/$FILE/Kiscsoportos%20lak%C3%B3otthonok%20-
%20Hol%20is%20tartunk.pdf

1995-től a Soros Alapítvány kiemelt területként támogatja a fogyatékosságügyi
területet. Az Egészségügyi Rendszerfejlesztési Program keretén belül több program is e célt
szolgálja. Kitagolás Programban elnyerhető támogatási összegek széles körben támogatják a
kitagolás előre mozdítását. E programok keretén belül készült helyzetfelmérő tanulmányokat,
konferenciákat és szakmai programokat és mintaintézmények létrehozását finanszírozza a
Soros Alapítvány. A kormány tehát a kastélymutyi érdekében Soros György kottájából
muzsikál megfogadva Soros ördögi tervét.

Miért hajtja végre a kormány Soros György azon tervét, hogy pszichiátriai betegeket
költöztessen ki a lakók közé családi házakba?
Mióta tanácsadója Soros György és a Soros Alapítvány az EMMI-nek?

Várjuk érdemi válaszát!

Budapest, 2018. november 6.

Tisztelettel,

Dr.~~rgy
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Jobbik Frakció


