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Új gépjármû Egyesületünknél
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
2017 nyarán új gépjármû megvásárlásához segítségként támogatási
kérelemmel fordult a Magyar Nemzeti Bank Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság elnökéhez.
2017. szeptemberében a Támogatási Bizottság pozitív elbírálásban
részesítette kérelmünket, melynek keretében 8.600.000 Ft vissza nem
térítendõ támogatást biztosított, karitatív célból, egy 9 fõs gépjármû
megvásárlásához Egyesületünknek. Számunkra nagy örömet jelentett a
támogatás, hiszen az eddig sikertelenül elbírálásban részesülõ pályázatok után végre sikerül egy új gépjármûvet mnegvásárolnunk, amellyel
tovább biztosíthatjuk a mozgáskorlátozott, kerekesszéket használók és
egyéb fogyatékossággal élõk számára, a speciális személyszállítás keretében, a mindennapi életvitelük elõsegítését.
Hálásak vagyunk a Magyar Nemzeti Banknak, aki nagyfokú társadalmi felelõsség vállalásával, támogatási
politikájával, elsõdleges céljának tekinti és lehetõségeihez mérten igyekszik támogatás nyújtani a hozzá támogatási célú megkereséssel forduló
személyeknek és szervezeteknek.
A támogatott, speciálisan kialakított Ford tranzit típusú gépjármû megvásárlásra került. A gépjármû speciális átalakítását a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége anyagi támogatásával segítette.
Az Egyesület elnöksége

Segítô önkormányzatok
Egyesületünk köszönetét fejezi ki azoknak az Önkormányzatoknak, amelyek valamelyik helyi csoportunkat
támogatták 2016. évben
(adatok Ft-ban)
Megnevezés / Támogatási cél
Összeg
Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala
/ Fehérgyarmati csoport támogatása
50 000
Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatala
/ Tiszavasvári csoport támogatása
40 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
/ Egyesületi rendezvények támogatása
115 000
Összesen:
205 000

1% FELAJÁNLÁS
SEGÍTHETI
a mozgáskorlátozott és fogyatékossággal élõ emberek
 érdekképviseletét,
 életkörülményeinek javítását,
 az önálló életvitel megvalósítását,

ha személyi jövedelemadójának 1%-át
a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesületének ajánlja fel.

ADÓSZÁMUNK: 19392758-1-15

„ AKI

EGY ÉLETET TESZ SZEBBÉ, EGY VILÁGOT TESZ SZEBBÉ!”

Köszönet az adományozóknak!
Egy ember soha nem magányos,
ha érdekli egy másik ember sorsa.
Segíteni mindig lehet,
mindig lehet egy kicsivel többet adni.
Szepes Mária
Nekünk, mozgássérült és fogyatékossággal élõ embereknek fontos közösségünk, amely az erõt, a bátorságot, az önállóságot, a
lelki nyugalmat teremti meg számunkra.
Fontosak a közös beszélgetések, az általunk szervezett programok és az, hogy lássuk sorstársaink örömteli arcát, mely érzéseinket, hangulatainkat tükrözi.
Apró dolgoknak tûnnek, de ez nem így van! A sérült emberek
sokkal érzékenyebbek, egészségi állapotukból adódóan mindennapi gondjaikat nehezebben élik meg.
Divatos kifejezés ma a „társadalmi szerepvállalás” elnevezése,
de mi tudjuk, hogy azok a magánszemélyek, vállalkozások, cégek,
akik/amelyek évek óta – így 2016. és 2017. évben is támogatásukkal segítették/segítik a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesületének mûködését, rendezvényeinek lebonyolítását – nem ezért teszik, hanem meggyõzõdésbõl, a hátrányos helyzetben lévõ emberek segítése érdekében.

Minden sorstársunk és tagtársunk nevében köszönettel
és hálával tartozunk érte!
Az Egyesület Elnöksége

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a személyi jövedelemadó egy
százalékát a súlyosan mozgáskorlátozott és fogyatékossággal élõ emberek segítésére ajánlották fel
A személyi jövedelemadó meghatározott (1%) részének
az adó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1966.
évi CXXVI. törvény alapján Egyesületünk (2015. adóévi Szja
1%-os összeg) 2016. évben
202.344 Ft támogatást kapott.
Az összeg az alapszabályzatunknak megfelelõen került
felhasználásra.
– Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése (Vox Humana újság nyomtatási és
posta költségei, valamint közüzemi díjak költségei).
Továbbra is várjuk támogatásukat.
Az Egyesület Elnöksége
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KÖZELMÚLT ESEMÉNYEI

Életünk 2016. évben sem volt
könnyebb, mint az elõzõ, de a nehézségek ellenére sikeresnek mondható.
36 évvel ezelõtt, amikor Egyesületünk
megalakult, más társadalmi helyzetben
más körülmények mellett kezdtük meg civil életi munkánkat a megyénkben élõ hátrányos helyzetû mozgássérült, fogyatékos
és megváltozott munkaképességû emberek érdekében. Akkor sem volt minden
„fenékig tejfel”! Tenni kellett a társadalmi
elfogadottságért és az itt élõ emberekért.
A közösségért tenni akarás mindenkiben
benne volt és az eredmények elérése soksok társadalmi munkánkba került.
Céljaink ma sem változtak, csak a körülöttünk lévõ világ. Gyorsuló társadalmunkban
kevésbé fontosak az emberi kapcsolatok (egyegy beszélgetés sorstársunkkal, bekapcsolódni a klubok, helyi csoportok életébe). Nehéz
tagjainkat arra ösztönözni, hogy tevékenyen
részt vegyenek az Egyesület munkájában,
programjaiban. Igaz az is, hogy sok sorstársunk egészségi állapota nem teszi ezt lehetõvé. Szintén igaz az is, hogy vezetõségünk tagjainak is kevesebb az ideje a megnövekedett
adminisztráció miatt illetve a lehetõség tagjainkkal a személyes találkozásra.
De ma sem adjuk fel! Munkánkat folytatjuk 16 helyi csoportunk-, 6 klubunk segítségével. Csenger, Kisvárda, Mátészalka,
Tiszadob és Újfehértó térségében sorstársi tanácsadás mûködik. Feladatainkat éves munkaterv alapján végezzük.
Egyesületünk alapító tagja a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ). A Szövetség tevékenyen képviseli a mozgássérült és fogyatékossággal élõ
embereket a jogalkotásban.

jait valamint elkészítette a 2015. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, továbbá a
MEOSZ Szövetségi Adatszolgáltatást. Döntött
minden olyan kérdésben, amely az egyesület
irányításához, mûködéséhez kapcsolódott.
Az elnökség tevékenysége:
Operatív szervként irányítja az Egyesület
mûködését.
További legfontosabb feldatai: Jelentések,
beszámolók küldöttközgyûlésre való elõterjesztése, szabályzatainak elfogadása, küldöttek számának meghatározása. Programok
szervezésének koordinálása, adománygyûjtés. Jogszabályváltozások, pályázatok figyelése. Vox Humana újság elkészítése. A küldöttközgyûlési és elnökségi határozatok végrehajtása. Rehabilitációs foglalkoztatás szervezése,
irányítása. Intézményeink mûködésének koordinálása. Az éves költségvetés, munkaterv,
közhasznúsági beszámoló és mellékleteinek
elkészítése. A MEOSZ felé beszámolók elõkészítése, megtárgyalása, továbbítása. Jelentések
leadása. Helyi csoportok és klubok mûködésének koordinálása. Kapcsolattartás a tagokkal, tisztségviselõinkkel, a MEOSZ vezetõivel,
a helyi közigazgatási hivatalokkal és önkormányzatokkal, valamint szociális intézményekkel, civil társszervezetekkel.
A Felügyelõ Bizottság tevékenysége:
Feladata az egyesület mûködésének és vagyonkezelésének ellenõrzése. 2016. év mûködésérõl két átfogó ellenõrzést tartottak.

Küldöttközgyûlések:
Rendkívüli: 2016. február 10., és 2016.
április 15. – Alapszabály módosítás
Éves és tisztújító: 2016. május 26. - 2015.
évi beszámoló és közhasznúsági melléklet, FB
beszámoló, 2016. évi munkaterv és költségvetés, a START Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása, Alapszabály módosítás, a vezetõ tisztségviselõk (elnökség tagjai)
tisztújítása.

Helyi csoportok:
Helyi csoportjainknál az ügyfélfogadás folyamatos. A küldöttközgyûlésen szavazati joggal részt vettek.
Feladatuk: Kapcsolattartás az önkormányzatokkal, adománygyûjtés, programok szervezése, pályázatok írása. A fogyatékossággal
élõ vagy megváltozott munkaképességû emberek szociális biztonságának, rehabilitációjának, önálló életvitelének, emberi és állampolgári jogai érvényesülésének és életminõségének javítása. Gyógyászati segédeszközök
ajánlása. Javaslattétel a gépjármû-szerzési támogatás elbírálásához. Sorstársaink részére
tanácsadás, tájékoztatás, esetenként támogatások ügyintézése személyes és telefonos megkeresés alapján. Munkavállalás elõsegítése a
START Nonprofit Kft. közremûködésével.
Csoportvezetõink 36 alkalommal, összesen 541 fõ részvételével tartották meg csoportgyûléseiket, csoportfoglalkozásaikat, rendezvényeiket és vettek részt a térségükben mûködõ helyi civil szervezetekkel közös programokon.

Elnökségi ülések:
január 20., április 01., május 11., június 20.,
október 24., november 25.
Az elnökség ülései alkalmával meghatározta a 2016. évi munkatervet, költségvetést, a
küldöttek létszámát, a küldöttközgyûlések idõpontját, a szociális alapszolgáltatás térítési dí-

Klubok (SM Klub, Reuma Klub, Családi Klub,
Szülõklub, Ifjúsági Csoport, Sakk-szakkör)
A klubvezetõk szervezik saját klubprogramjaikat, de részt vesznek a központi rendezvényeken is. Feladataik ellátása érdekében adományokat gyûjtenek. Klubvezetõink 9 klubfoglalkozást tartottak.

MÛKÖDÉSÜNKKEL

KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

Tagnyilvántartás:
Egyesületünk tagnyilvántartásában 2016.
december 31-én 4097 aktív tag szerepelt. A
tagdíj befizetés évrõl évre csökken annak ellenére, hogy a tagdíj összege nem változott.

Sorstársi tanácsadás:
5 fõ sorstársi tanácsadó – Újfehértó és térségében Bige Lászlóné, Kisvárda és térségében Csire Andrea, Mátészalka és térségében
Katona Ferencné, Csenger és térségében Csernyi Bertalannné, Tiszadob és térségében Szilágyi Józsefné – végezte feladatát.
Cél a mentális segítségnyújtás, az életvezetési tanácsadás, a krízisintervenció, valamint
az egyéb ügyekben felmerülõ információnyújtás és ügyintézés. 102 fõ részére 226 alkalommal adtak tanácsot, nyújtottak segítséget
telefonos és személyes találkozás alkalmával.
Adminisztratív és szolgáltatási tevékenység:
Iktatásunkban 131 fõiktatószám alatt összesen 939 ügyirat szerepel. Egyesületünk központjában és helyi csoportjainknál ügyfélfogadási napokon, telefonon 211 fõ részére,
személyes találkozás alkalmával 481 fõ részére összesen 1274 esetben adtunk tájékoztatást, végeztünk ügyintézést, mely regisztrálásra került a „Szolgáltatások nyilvántartása” formanyomtatványon. Postai úton 496 fõ részére továbbítottuk az érvényesített tagsági igazolványt. Ezen kívül számos megkeresés történik telefonon is. Becsléseink szerint az év
során a regisztrált telefonhívásokon kívül további 512 telefonhívást bonyolítottunk le.
Szociális alapszolgáltatás, intézmények
mûködtetése
– „Önálló Életvitelért” Támogató Szolgálat:
2004. év óta látja el Nyíregyháza közigazgatási
területén a szociálisan rászorult személyeket.
A szolgálat szakmai létszáma: 4 fõ
A személyszállítást egy speciális szállítást
ellátó Ford Tranzit (8+2 fõ) gépjármûvel, valamint kerekesszékes személyek szállítására nem
alkalmas, 6+1 fõs gépjármûvel (Opel Zafira)
szükség szerint végezzük.
2016. évben 40 fõ ellátottal kötöttünk megállapodást.
– „Nefelejcs” Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye: 2008. év óta
mûködik az intézmény Nyíregyházai Kistérség Közigazgatási területén a fogyatékos személyek nappali ellátására. A mûködési engedély 48 fõre, határozatlan idõre szól.
2016. évben 47 fõ ellátottra igényeltünk
támogatást a Magyar Államkincstártól.
Éves átlag létszámunk: 47,5 fõ.
Az Intézmény szakmai létszáma: 9 fõ
Mindkét szociális alapszolgáltatás esetén
100%-os szakképesítési aránnyal rendelkezünk.
2016. év végén indítuttuk el a két intézmény integrálási folyamatát és nyújtottuk be
kérelmünket az integrált formában történõ
mûködés engedélyezésére.
Az elbírálás megtörtént, 2017. január 5.
napjától az integrált formában történõ továbbmûködésre az engedélyt megkaptuk „ NEFELEJCS” SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT néven.
További szolgáltatásaink:
– Egyesületünk 2013. évtõl akkreditált foglalkoztatóként, teljesen akadálymentes környezetben, a megfelelõ személyi és tárgyi feltéte-
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lek mellett biztosít rehabilitációs foglalkoztatást 25 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló részére. Figyelemmel vagyunk a
mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékossággal
élõ, hallássérült és megváltozott munkaképességû személyek egyéni igényeire a munkakörülmények és a munkaköri feladatok kialakításánál. Éves feladatainkat a foglalkozási rehabilitációs szakmai program tartalmazza. A
szakmai munkát rehabilitációs tanácsadó,
mentor és segítõ személy segíti, mely a megváltozott munkaképességû munkavállalók
képességeinek fejlesztését, személyes gondjaik megoldását, mindennapjaik könnyítését
igyekszik megoldani.
– Támogatások ügyintézése:
Lakás akadálymentesítési támogatás: 2011.
május 2-án jogszabályváltozás következtében
az ügyintézés átkerült az OTP hatáskörébe,
de a támogatás igénylésérõl személyesen 217,
telefonon 97 alkalommal kértek tájékoztatást
ügyfeleink. 13 alkalommal végeztek ügyintézést munkatársaink.
Gépjármû-szerzési és átalakítási támogatás:
2016. évben Egyesületünk felé 3 fõ súlyosan
mozgássérült sorstársunk nyújtotta be kérelmet javaslattételre.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatal munkatársaival. A
MEOSZ megbízása alapján részt vettünk a bizottság munkájában. 2016. év során összesen
134 utalvány kiosztásában mûködtünk közre.
2017. február 1. napjától a szerzési támogatás ügyintézét a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala végzi (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.).
– Gyógyászati segédeszköz biztosítása:
Folyamatosan biztosítjuk tagjaink, sorstársaink számára a jó állapotban lévõ használt
gyógyászati segédeszközöket. 2016. évben a
rászorulók részére közel 322 eszközt javítottunk meg és raktunk össze. Az év során 141
db eszköz került kiadásra, melybõl 136 db
életvitelt segítõ eszköz (pl. speciális betegágy,
kerekesszék, rolátor, kádlift, gyermek állítógép,
betegemelõ, szoba WC stb). A kiadott eszközökbõl véglegesen átadásra került 28 db.
– Vox Humana újság: 2016. évben 4.600
példányban ismét megjelentettük Vox
Humana újságunkat. A postán történõ eljuttatás mellett nagy segítség volt számunkra, hogy
helyi csoportvezetõink irányításával és aktív
szervezõ munkájának köszönhetõen nem
csak tagjaink, aktív összekötõink, önkénteseink, hanem a helyi önkormányzatok és szociális intézmények is segítettek kiadványunk tagjainkhoz történõ eljuttatásában.

núsági melléklete, 2016. évi költségvetés és
munkaterv.
MEOSZ felé továbbított jelentések: Szövetségi adatszolgáltatás az Egyesület 2016. évi
tevékenységérõl. 2016. évben a MEOSZ és
az Egyesület között létrejött támogatási szerzõdések alapján készítettük el a beszámolókat: érdekérvényesítõ tevékenység, mûködési
támogatás, érdekérvényesítõ csoporttevékenység, mozgalmi továbbképzés, ifjúsági csoport
mûködési támogatása, sorstársi tanácsadás,
intézmény fenntartási támogatás.
Társadalmi munka: Tisztségviselõink és
munkatársaink, alkalmanként egyesületi aktíváink, tagjaink rendszeresen segítették tevékenységünket, rendezvényeink szervezését és
lebonyolítását, valamint Vox Humana újságunk terjesztését.

Pályázatok:
Egyesületünk nonprofit szervezetként programjai megvalósításához, a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához 2016. évben is aktívan figyelemmel kísérte a pályázati lehetõségeket. 8 pályázatot
nyújtottunk be, ebbõl 6 pályázat eredményesen zárult. Foglalkoztatásra 27.968.888 Ft,
egyéb pályázatokon összesen 615.000 Ft
pénzbeli támogatást nyertünk.

Képzések:
Terepintézményi tevékenység: Egyesületünk 1990-tõl terepintézménye a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar alap- és
mesterszakos szociális munkás hallgatóinak.
Egyesületünk által szervezett képzés:
– Egyesületi tisztségviselõk képzése – 2016.
január 20.
– „Szülõsegítõ szolgáltatások támogatása”
az FSZK pályázata alapján. A program során
3 alkalommal fejlesztõ tréninget tartottunk
szakember vezetésével, 1 alkalommal kirándulást szerveztünk Lillafüredre.
MEOSZ által szervezett program, képzés:
– 2016. május 03-06. közötti idõpontban
a MEOSZ által Hajdúszoboszlón megtartott
éves küldöttközgyûlésén és 35 éves jubileumi rendezvényén, továbbá a képzésen 12 fõ
volt jelen. A képzésen ismertetésre kerültek
az aktuális jogszabályi változások; a pályázati
lehetõségek 2016-2020 között, valamint a
fogyatékosságügy emberjogi megközelítésének trendjei Európában, különös tekintettel a
mozgáskorlátozott embereket érintõ kérdésekre témakörökben.
– 2016. december 01.-jén került megrendezésre a MEOSZ Ifjúsági Tagozata Közgyûlésére a MEOSZ székházában, Budapesten. A
közgyûlést Kovács Ágnes MEOSZ elnök nyitotta meg, aki tájékoztatta a jelenlévõket az elnökség munkájáról és elképzeléseirõl beszélt
az ifjúsági tagoknak. Egyesületünktõl 3 fõ (2
küldött és 1 kísérõ) vett részt a programon.
Külsõ szervezetek képzései, konferenciái:
– 2016. március 02. Hallássérültek kommunikációja – Nemzetközi konferencián Egyesületünktõl 3 fõ vett részt.
– 2016. november 24. Életvitelt segítõ eszközök bemutatása, szakmai tanácskozás az
NRSZH GySE Logisztikai és Oktatási Központjában (Atkár). A program során a résztvevõk
speciális, életvitelt segítõ gyógyászati eszközöket, speciális építészeti megoldásokat (rehabilitációs konyhabútor, speciális fürdõszoba) tekinthettek meg és kérdéseket tehettek fel
használatukkal kapcsolatban. A tanácskozáson 5 fõ volt jelen.

Jelentések, beszámolók elkészítése, továbbítása:
Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó anyagok: 2015. évi beszámoló és közhasz-

Kultúrális és szabadidõs rogramok:
Megyei szintû programjainkat, rendezvényeinket elsõsorban a hátrányos szociális
helyzetû csoportok, a fogyatékossággal élõk

és mozgássérültek részére szervezzük, de integrált formában az ép ember is részt vehet/
vesz, támogatva programjainkat.
Egyesületünk központja, helyi csoportjaink
és klubjaink megyei szinten összesen 64 programot (ifjúsági, szabadidõs és sportprogram,
csoport és klubfoglalkozás, egyéb közösségi
program) szerveztek a tagok számára.
Legnagyobb rendezvényeink:
Tûzvédelmi Tájékoztató – 2016. január 14.
A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa részletes tájékoztatást adott a tûzmegelõzési/ tûzvédelmi kérdésekrõl, valamint hasznos tanácsokkal látta el a jelenlévõket, Nyíregyházán
és a megyében élõ mozgássérült tagjainkat,
illetve az egyéb fogyatékossággal élõket (értelmi fogyatékos, látás- és hallássérült, autista).
A programra 100 fõ érkezett.
Tájékoztató jellegû szakmai konzultáció a
lakás akadálymentesítési támogatás témakörében – 2016. augusztus 26.
Megkeresésünkre ezen a napon szakmai
konzultációra került sor a súlyos mozgáskorlátozott személyek lakás akadálymentesítése
témakörben felmerülõ problémák megbeszélésére. Vendégünk volt Varga Jánosné az OTP
Bank Nyrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatósága Nyíregyházi Fiókjának lakossági hitelezési vezetõ tanácsadója, valamint a
MEOSZ részérõl Szakály József fõtitkár, akiknek tájékoztatójukat követõen kérdéseket tehettek fel a résztvevõk. A konzultáción 24 fõ
volt jelen.
Nagyon örülünk annak, hogy a konzultáció sikeres volt, és a támogatás ügyintézése
során a problémákat az OTP munkatársai igyekeznek megoldani.
„Az ötlettõl a megvalósításig”- Közösségi
integrált játszótér átadás speciálisan fogyatékkal élõ gyerekek részére Nyíregyházán – 2016.
augusztus 26.
Egyesületünk a Rotary Klub Elnökének felkérésére szakmai véleményt adott a Nyíregyháza központjában kialakított speciális eszközöket tartalmazó játszótér terveihez.
Örültünk az ötletnek, a sok támogatónak,
hiszen a játszótér megvalósítása a társadalmi
befogadás jó példája. Köszönhetjük ezt a
Rotary Klub nyíregyházi szervezetének és
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint azoknak az adományozóknak, akik fontosnak tarották az esélyegyenlõség elõsegítését. Egyesületünk részérõl a megnyitón közel 60 fõ volt jelen.
Tiszta szívvel címû film vetítése – 2016.augusztus 26.
A film akcióvígjáték és érdekessége, hogy
társadalmilag érzékeny látképet mutat a
kerekesszékesek életérõl. A film két
kerekesszékes gengszter fekete humorral vegyített kálváriáját mutatja be. Rendezõje Till
Attila. A vetítés helyszíne az Esély Centrum
teljesen akadálymentesített konferenciaterme
volt. A filmvetítésen 126 fõ jelent meg.
I. Nemzeti Ima a Mozgássérültekért – 2016.
szeptember 16. – Nemzeti Kegyhely
Máriapócs: Az országos imanap Egyesületünk
és a START Nonprofit Kft. aktív közremûködésével a MEOSZ megalakulásának 35. éves évfordulója alkalmából került megrendezésre.
(Folytatás a következõ oldalon.)
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(Folytatás az elõzõ oldalról.)
A szent liturgiát Orosz István atya, kegyhelyigazgató tartotta. Kovács
Ágnes elnök megköszönte a Magyarországi Görögkatolikus Sajátjogú
Metropolitai Egyháznak, a Szabolcs megyei egyesület és a START vezetõinek, munkatársainak a szervezõmunkát.
Az ország minden pontjáról érkeztek mozgássérültek és kísérõik. A
résztvevõk létszáma meghaladta az 1000 fõt. Megyénkbõl 291 sorstársunk volt jelen a rendezvényen.
Turizmus Világnapja – 2016. szeptember 27.
A Turizmus Világnapja alkalmából lehetõség nyílt tagjaink számára
a nyíregyházi Jósa András Múzeumban megtekinteni Benczúr Gyula
„A láthatatlan Benczúr” címû interaktív kiállítását, valamint a múzeumi kelléktárat. A rendezvényen 45 fõ volt jelen.
„Esély” Kulturális programsorozat - Fogyatékossággal Élõk Mûvészeti Csoportjainak Találkozója és társszervezetek közös kreatív kiállítása – 2016. november 23-25.
Programunkra 6 szervezet kapott meghívást, melybõl 5 szervezettõl
voltak jelen az általános iskolás kortól a felnõttkorig. A résztvevõk emléklapot kaptak és szendvics ebédet, ásványvizet, üdítõt biztosítottunk számukra. Helyszínéül az Esély Centrum konferenciaterme szolgált. 154 fõ
jelent meg. A kreatív kiállítást 3 napon át tekinthették meg az érdeklõdõk.
Rendezvényünket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága a Kulturális Alap terhére támogatta.
Fogyatékkal Élõk Megyei Sporttalálkozója – 2016. november 23.
A szabadidõs sporttalálkozóra a mûvészeti programot követõen
rendeztük meg, ahol a fiatalok összemérhették tudásukat az ügyességi
sportágakban, pl. kerekesszékes ügyességi verseny, babzsákdobás,

KIADÁSOK:

BEVÉTELEK:

Az Egyesület 2016. évi Közhasznú
Beszámolójának eredmény-kimutatása
Központi költségvetésbõl
– Nappali Ellátás
– Támogató Szolgálat (TÁSZ)
– Rehabilitációs bértámogatás
– Ágazgati bérpótlék
– Kiegészítõ bérpótlék
– Magyar Államkincstártól
MEOSZ támogatás
Önkormányzati támogatás
Pályázati úton nyert támogatás
Tagdíj
Adó 1%
Intézeti bevételek
– Nappali Ellátás
– Támogató Szolgálat (TÁSZ)
Támogatás, felajánlás
Szolgáltatás
Egyéb bevétel
Pénzügyi mûveletek bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2015. évi pénzmaradvány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Anyagi jellegû ráfordítás
Személyi jellegû kiadások
Szolgáltatások
Intézményi fenntartás
– Nappali Ellátás
– Támogató Szolgálat (TÁSZ)
TÁSZ-ból ágazati bérpótlék
TÁSZ-ból kiegészítõ bérpótlék
Rehab. pályázat
Rehab. egyszeri támogatás
Egyéb pályázat költsége
Egyéb kiadások
Pénzügyi mûveletek
KIADÁSOK ÖSSZESEN
2016. évi pénzmaradvány
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

64.831.308 Ft
23.815.225 Ft
10.012.800 Ft
27.968.888 Ft
1.110.722 Ft
1.326.382 Ft
597.291 Ft
3.565.490 Ft
205.000 Ft
350.000 Ft
3.236.630 Ft
225.000 Ft
1.867.478 Ft
1.489.836 Ft
377.642 Ft
714.150 Ft
3.008.470 Ft
962.718 Ft
1.302 Ft
78.967.546 Ft
14.770.884 Ft
93.738.430 Ft
940.819 Ft
6.284.171 Ft
1.954.093 Ft
38.249.834 Ft
24.774.680 Ft
13.475.154 Ft
1.004.225 Ft
1.282.701 Ft
27.751.083 Ft
815.225 Ft
20.000 Ft
410.532 Ft
417.756 Ft
76.843.513 Ft
16.894.917 Ft
93.738.430 Ft

lengõteke. Kipróbálhatták a lovacskát (Pónicikli), és a mûhelyünk által
elkészített kisautót és riksát. 148 fõ töltötte délutánját sportolással.
Karácsonyi ünnepség – 2016. december 16.
A meghitt hangulatú ünnepségen a Nefelejcs Színjátszó Csoport tagjai és Egyesületünk tagjai adtak színvonalas és megható mûsort, melyben verses összeállítás, tánc és ének is szerepelt. Az ünnepség végén a
jelenlévõket támogatóink jóvoltából tartós élelmiszereket tartalamazó
ajándékcsomaggal leptük meg, melyet a szponzorokon kívül Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága is támogatott. Rendezvényünkre 138 fõ jött el.
A kapcsolatteremtés, más közösségek megismerése fontos számunkra, ezért ifjúsági csoportunk tagjai és intézményünk „Nefelejcs” Színjátszó Csoportjának tagjai aktív résztvevõi a más szervezetek által rendezett kulturális és szabadiõs programoknak. Csak néhány a legfontosabbak közül, ahol átlagban 20 fõ körül voltak jelen tagjaink:
– 2016. április 22.: „Helló Nyíregyháza” program – Nyíregyháza
város a programsorozat során figyelmet fordít a civil szervezetekre is,
így lehetõséget kaptunk, hogy bemutassuk a „Tollfosztók” címú elõadást, továbbá a „Nefelejcs” Nappali Intézmény munkáját, a fiatalok
által készített termékeket. A rendezvényen 60 fõ volt jelen.
– 2016. május 18.: Fogyatékkal Élõk Ifjúsági Mûvészeti Fesztiválja
TEMI Nyíregyháza – Fiataljaink visszatérõ vendégei a fesztiválnak, ahol
komikus jelenetünk elnyerte a közönség tetszését, a zsûri pedig oklevéllel jutalmazta a produkciót. A rendezvényen 17 fõ volt jelen.
– 2016. október 5.: Fogyatékkal Élõk Színjátszó Csoportjainak Találkozója Vásárosnamény – Évek óta meghívást kapunk a találkozóra, ahol
színjátszó csoportunk megmutathatja tudását. A sok gyakorlással tökéletesítettük a „Skót tánc” címû produkciónkat. A zsûri oklevéllel jutalmazta
a „Nefelejcs” Színjátszó Csoport tagjait. A rendezvényen 12 fõ vett részt.

Kedves Tagtársaink! Kedves Érdeklõdõk!
2017. évi munkatervünkbõl év végéig legnagyobb programjaink az alábbiak:
– „Áldozattá válás megelõzése, személy és vagyonvédelem”
címû közbiztonsági program megvalósítása október-november
hónap. Helyszín: Nyíregyháza, Esély Centrum konferenciaterem
– „Esély” Kulturális programsorozat – Fogyatékkal Élõk Mûvészeti
Csoportjainak Találkozója és Közös Kreatív Kiállítása – november
hónap. Helyszín: Nyíregyháza Esély Centrum épületkomplexum
– Megyei szinten karácsonyi ünnepségek megrendezése – december hónapban folyamatosan.
Kérünk mindenkit, hogy rendezvényeink pontos idõpontjáról
és helyszínérõl érdeklõdjenek központi telefonszámainkon, vagy
helyi csoportvezetõink, klubvezetõink elérhetõségein, melyek
megtalálhatóak újságunk külön oldalán.
Balogh Zoltánné Egyesületi Elnök

Csorba Bertalan:

Van egy álmom
(Vers a reményhez)
Van egy álmom: nincs több határ,
Mi saját testembe zár.
Van egy álmom: nem kell a bot,
Segítség nélkül járni tudok.
Van egy álmom: nem kell a szék,
Nincs akadály, nincs nehézség.
Van egy álmom: színeket látok,
Erdõt mezõt, sok-sok virágot.
Van egy álmom: hangokat hallok,
A zenét, a szót, a mondatot.
Van egy álmunk: elfogadnak,
Elkerülnek a bántó szavak.
Van egy álmunk: úgy tisztelnek,
Mint az embert más emberek.
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VÁLTOZÓ VILÁG...
(avagy) Foglalkoztatási lehetõség megváltozottaknak
Lapunk hûséges olvasói évtizedek óta figyelemmel kísérhetik mindazok elhelyezkedési lehetõségeit, akik egészségügyi gondjaik
miatt bizonyos korlátokkal, hátrányokkal kell,
hogy kezelni tudják a nyílt munkaerõpiac kihívásait.
Mintegy harminc évvel ezelõtt – alig néhány olyan munkaadói szervezet tevékenykedett –, amelyek elsõsorban un. megváltozott munkaképességûek foglalkoztatását tûzték ki fõ feladatul.
Az országban hat-nyolc ilyen, egyesület által
létrehozott vállalat, vállalkozás mûködött például: a budapesti „Alfa”, a debreceni Piremon
(Pirehab), a nyíregyházi START Vállalat melyek
összesen még 5 ezer fõt sem foglalkoztattak.
A többiek állami tulajdonú vállalatok voltak.
Természetesen, évtizedekkel ezelõtt is, - ha
nem is tömegesen-, de azért elvétve mégis lehetett találkozni rokkant -, fogyatékossággal
élõ, képzett munkavállalók foglalkoztatásával.
Változik a világ mára a helyzet nálunk is
jelentõsen megváltozott.
Ebben jelentõs szerepet töltöttek, - töltenek, be a fogyatékosügyi szervezetek, közöttük a
MEOSZ és tagszervezetei, a szakterületi állami
-, politikai irányítás, a jogszabályalkotás, nem
utolsósorban az a felsõfokú képzés, mely a
szociális, rehabilitációs területen bekövetkezett!
Az akkori célszervezetek, célvállalatok,
szövetkezetek, szociális foglalkoztatók, mintegy 22-en, 1988-ban szövetséget (VSZOSZ)

hoztak létre, a fogyatékos és hátrányos helyzetû aktív korú állampolgárok foglalkoztatásának elõsegítésére. (Akkor cca 4.500 munkahely állt ezen szervezeteknél rendelkezésre.)
A világ megváltozott…
Jelenleg közel 400 olyan vállalkozást (akkreditált foglalkoztató) tartanak nyilván, amelyek
közvetlen pályázati támogatással, több, mint
30.000 munkahelyet tudnak biztosítani. Számos, egyéb lehetõség, kedvezmény, jogszabályi
feltétel segítségével jelenleg akár minden negyedik, ötödik olyan munkavállaló képes elhelyezkedési lehetõséget találni, akik egészségi állapota, hivatalosan fogalmazva, kevesebb,
mint 60% tehát az elveszített összervi képességei 40%, vagy azt meghaladó.
A mai, un. komplex vizsgálat szerint: B, C,
D, E kategóriába sorolt minõsítést kapnak.
Vélelmezhetõen az így munkaviszonnyal
rendelkezõk száma 60–80.000 fõ lehet!
Változtak tehát a lehetõségek is!
Városunkban, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye székhelyén ma több akkreditált szervezet mûködik – mint alapításakor (1988) a
START Rehabilitációs Vállalat, amelyiket akkor az országban nyolcadikként jegyezték be.
Megyénkben az akkreditált foglalkoztatók
száma meghaladja a VSZOSZ-t akkor alapító
szervezetek számát!
Ma a munkaviszony napi átlagos hossza el
kell, hogy érje a 4 órát.
Jelenleg, -ez, ennél több (napi nyolc óra) is
lehet. Ebben tehát (már) nincs korlát. A korlát

a képesség, az akarat, a munkaidõ alatt elõállítható termék, szolgáltatás értéke. Természetes, hogy munkabér, munkáért, elvégzett tevékenységért, annak akár a hasznosságának
függvényében adható.
A jövedelem – amennyiben a munkavállaló, rehabilitációs vagy rokkantsági pénzbeli
ellátásban részesül, három hónap átlagában
a mindenkori minimálbér 150 %-t, – egy hónapra vetítve –, nem haladhatja meg!
A megváltozott munkaképességû munkavállalókat alkalmazó (egyre növekvõ számú)
munkaadók viszont elvárják, hogy a foglalkoztatásnak kimutatható haszna, hasznossága, értelme legyen.
Ebben jelentõs szerepet tölt, és tölthet be a
munkavállaló felkészültsége, képzettsége.
Az érintetteknek célszerû figyelemmel lenni ezen lehetõségekre és elvárásokra is!
Egyre több un. kompetencia és szakképzettséget (rész-szakképzettséget) biztosító lehetõségeket támogatnak pályázatokon keresztül (is).
Végezetül nem szabad szem elõl téveszteni magának a rehabilitációnak a „célját” sem.
A tranzitfoglalkoztatás nem véletlen! Ezzel
számos esetben el lehet, és el kell érni, hogy
idõvel, újra akár a nyílt munkaerõpiaci foglalkoztatás legyen, lehessen a cél, ez legyen a
kedvezõ kimenet.
A világ pedig amiben élünk egyre gyorsabban változik!
Balogh Zoltán
a VSZOSZ elnöke
c. fõiskolai docens

Sokszínû tevékenység, változatos munkalehetõség...
Közismert, hogy a Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
mintegy 30 éve célul tûzte ki, hogy segíti –
elsõsorban saját mûködési területén –, de természetesen az ország más térségeiben is,
hogy munkalehetõséget (és képzéseket) biztosítson a rászorultak számára.
A célkitûzés megvalósult.
Az érintettek foglalkoztatási igénye minden
elképzelést meghaladó volt.
A jelenleg (is) ezer fõt meghaladó megváltozott munkaképességû létszám mellett a tranzitrendszerbõl kikerült, illetve már nem megváltozottként foglalkoztatott cégcsoporton belüli létszám közel 1.500 fõ.
A foglalkoztatási, képzési, (de a szociális és
orvosi) rehabilitációban kifejtett tevékenységünk eredményeképpen több mint évtizeden
keresztül a megye legnagyobb létszámot foglalkoztató szervezete voltunk. A fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetek, szövetségek, maguk az érintettek következetes erõfeszítéseit követték az állami intézkedések, jogszabályalkotások – a rehabilitációs foglalkoztatási terület – jelentõs bõvülése.
Közben jelentõsen javult a munkaerõpiac
igénye is. Egyre többen tudnak lakóhelyükhöz közelebb találni munkahelyet, javultak a
kínálati pozíciók, keresik a munkaerõt, az értékteremtõ embereket.

Sokat jelentett ebben, hogy sokszínû lett
vállalkozásunk tevékenysége. Ma is az.
Az egymásra épülõ, egymást (is) kiegészítõ
tevékenységek, mint textil és bõrkonfekcionálás, varroda, bõr és cipõipar, papír és nyomdaipar, tartósító- és vegyipari termékelõállítások,
csomagolás, kiszerelés, élelmiszeripar, közétkeztetés, mezõgazdasági termékelõállítás, szolgáltatások, egészségügyi kezelések, szállás és
alkalmi étkeztetés, létesítmény karbantartás,
parkgondozás, szállítás, és még sok,- sok más,
pl. lakhatás, az alapító egyesületnél az érdekvédelmen túl nappali gondoskodás, támogató
szolgálat, segédeszköz kölcsönzés, vagy társaságunknál orthopéd lábbeli készítés, fizikoterápiás kezelések, gyógytorna, stb.
Összefoglalva: szinte felsorolhatatlanul
sokszínû a tevékenység és ehhez igazodik a
munkalehetõség is!
Mintegy közel 100 fõ további foglalkoztatására nyílt még lehetõségünk. Ezek a munkakörök a legváltozatosabbak.
Szakképzetlen, szakképzett, nõi és férfi, fiatal, idõsebb dolgozóknak, mezõgazdasági,
kvalifikált, irányító, képzettséget, közép és felsõfokú végzettséget igénylõ munkakörök.
Szakmailag elsõdlegesen a megmaradt
munkaképességekhez igazodva, akár újabb
képzésekbe történõ bekapcsolódással igyekszünk további foglalkoztatást biztosítani.
A munkakörök, beosztások, lehetõségek

naponta változnak. Munkaügyi Osztályunk,
Felvételi Irodánk, üzemeink, telepeink részletes tájékoztatást, naprakész információt tudnak nyújtani.
Eddig több tízezer munkavállalója volt társaságunknak.
Sok fiatal szerzett gyakorlatot, tapasztalatot
az Egyesületnél, vállalkozásunknál.
Sokan kerültek az élet egyéb (nem csak a
szociális) területére kimagasló, irányító munkakörökbe, közigazgatásba, önkormányzati,
kormányhivatali, oktatási, közéleti, termelõi,
szolgáltatási területekre.
Büszkék vagyunk rájuk.
Az elmúlt évtizedekben meghatározó módon javult a foglalkoztatási-, képzési rehabilitáció szerte az országban!
Nem csak az egyetemi képzésekben nyílt
lehetõség, nem csak rehabilitációs szakterületek, szakértõk képzése valósul meg, de a
multivállalkozások érdeklõdése is egyre fokozódik a megváltozott munkaképességûek irányába.
Ezért született meg az illetékesek azon döntése is, hogy vagyoni eszközeinket, termelõberendezéseinket, szolgáltatásainkat igazítjuk
az új kihívás elvárásaihoz.
Ennek végrehajtását (is) elkezdtük...
Balogh Zoltán
START Rehabilitációs Kft.
vezérigazgató
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A „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ
– Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
A Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei
Egyesülete fenntartásában mûködõ korábban:
„Nefelejcs” Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye több, mint 10 éve mûködik, 48 engedélyezett férõhellyel. 2017. január 05. napjától integrált formában, változatlan feltételekkel, új néven, mint „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ - nyújt az ellátást igénybevevõk részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelõ napi életritmust
biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelõ közösségi programokat szervez. A nappali ellátás keretében az ellátottak
felügyeletét, szabadidejük hasznos eltöltését,

higiéniai szükségletük ellátását és az étkezés
szervezését biztosítjuk.
Ellátási területünk: Nyíregyháza, Napkor,
Nyírtelek, Nyírtura, Sényõ, Kótaj, Kálmánháza,
Nagycserkesz, Nyírpazony.
A szolgáltatás éves programterv alapján,
heti idõbeosztás szerint történik az intézményben, figyelembe véve az ellátottak aktuális
szükségletét, a szolgáltatási lehetõségeket.
Ennek megfelelõen minden évben a következõ programok kerülnek rendszeresen megrendezésre: hóemberépítés, csocsó-és, boccia
bajnokság, futballmeccs, farsang, megemlékezések Nemzeti Ünnepeink alkalmából –
március 15. és október 23., nõnapi és anyák
napi köszöntés, klubdélutánok, Ki mit tud?,
karaokee, szalonnasütés, szüreti bál,
Halloween-party, Mikulásnapi ünnepség.
2016. évben is számos külsõ programra
kaptunk meghívást és vettünk részt rajtuk

– „Helló Nyíregyháza” – Mosoly utca melynek szervezõje és lebonyolítója Nyíregyháza MJV Önkormányzata.- 2016. április 22.
– Fogyatékkal Élõk Mûvészeti Fesztiválja – a
TEMI Móricz Zsigmond és Ifjúsági Ház Alapítványa szervezésében. Idén a Vasutas Mûvelõdési Házban valósult meg 2016.május 18- án.
– Integrált játszótér alapkõletétel 2016. június 13., majd 2016. augusztus 26. ezen játszótér ünnepélyes átadása a Rotary Club Nyíregyháza kezdeményezésére, a nyíregyházi
önkormányzat támogatásával.
– „Ez a mi napunk” – melyre az ÉFOÉSZ
SZ-SZ-B Megyei Egyesületétõl kaptunk meghívást a Nyíregyházi Vadasparkba.- 2016.
szeptember 19.
– Akadálymentes múzeumi felfedezõ a turizmus Világnapja alkalmából a Jósa András
Múzeum szervezésében 2016. szeptember
27. én.
– Fogyatékkal Élõk Színjátszó Csoportjainak Találkozója – mely a Vásárosnaményi
Balázs József Városi Könyvtár és Mûvelõdési
Központ, valamint a Megoldás Közhasznú
Egyesület közös szervezésében valósult meg
2016. október 05.-én.

– Fogyatékkal Élõk Megyei Sporttalálkozója – 2016. október 14.-én a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit KFT és az Sz.Sz.B. Megyei
Fogyatékos Sportolók Szövetsége szervezésében.
Lehetõségünk volt még ebben az évben
részt venni a Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B

Sajnáljuk
A mozgáskorlátozottak egyesületeinek és országos szövetségüknek folyamatos erõfeszítéseirõl, az elért eredményekrõl ezen
megyei szakmai sajtótermék, de a MEOSZ havi folyóirata, a „Humanitás” c. lap is egyre kiemelkedõbb színvonalon, folyamatosan
tájékoztatást ad.
A mozgalom tevékenysége és munkája, eredményei elvitathatatlanok.
Ezért sajnálatos a helyi egyesületeknél, országos szövetségünknél is minden olyan aktív résztvevõ bármely okból történõ elveszítése, akik tevékenységével szegényebbek lettünk.
Addig becsüljük egymást, amíg lehet...
Balogh Zoltán
MEOSZ Ellenörzõ Bizottság Elnöke

Megyei Egyesülete által szervezett rendezvényeken is.
– Tûzvédelmi tájékoztató- melyet a Sz-Sz-B
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a
Megyei Tûzmegelõzési Bizottság tartott az Esély
Centrumban 2016. január 14.- én.
– Till Attila „Tiszta szívvel” címû filmjének
vetítése 2016. augusztus 26.-án.

– A MEOSZ és a Mozgáskorlátozottak SzSz-B Megyei Egyesülete közös szervezésében
Nemzeti Ima a Mozgássérültekért 2016. szeptember 16-án, Máriapócson.
– Fogyatékkal Élõk Mûvészeti Csoportjainak találkozója – 2016. november 23.-án az
Esély Centrumban került megrendezésre a
kreatív kiállítás és mûvészeti produkciók bemutatója. Intézményünk ellátottjai Skót táncot mutattak be.
– Tradicionális karácsonyi mûsor került
megrendezésre 2016. december 16.-án a
konferenciateremben. Ellátottjaink sok meghitt pillanatot szereztek a vendégeknek karácsonyi hangulatú versekkel és dalokkal, valamint az Angyalok keringõjével.
Fontos feladatunk a személyre szabott bánásmód, a szeretetteljes légkör megteremtése, ahol az egymásra való odafigyelés, a feltétel nélküli elfogadás, az emberi méltóság maximális tiszteletben tartása nyújtják azt a biztonságot, melyben a fogyatékkal élõ ember
képes a tõle elvárható legteljesebb önállóságra, tartalmas, boldog életre.
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„Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ
– Támogató Szolgáltatás
Közel 15 éve mûködik a Mozgáskorlátozottak Sz.Sz. B. megyei Egyesülete fenntartásában, 2017. január 05. napjától integrált
formában a nappali intézmény mellett.
Szolgáltatásainkat valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó, Nyíregyházán élõ (mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) veheti
igénybe. Ellátási területünk: nyíregyháza megyei Jogú Város közigazgatási területe.
Szolgáltatásaink: - Személyi segítségnyújtás
szakmai feladatai: Személyi higiéné biztosítása,
egészségügyi tanácsadás és felügyelet, tájékoztató jelleggel vérnyomás – és vércukormérés,
gyógyszerek felíratása, kiváltása, esetleg adagolása, kizárólag orvosi elõírás szerint. Gyógyászati
segédeszközök kölcsönzésének segítése, használatának betanítása, betegkísérés (háziorvoshoz, egészségügyi szakrendelésekre, szûrõvizsgálatokra, fogászati vizsgálatokra, stb.). Segítségnyújtás a bevásárlásokban, egyéb hivatalos
ügyek intézésében. A személyi segítségnyújtást, szakképzett, gyakorlattal rendelkezõ, nõi
személyi segítõkkel biztosítjuk.
A személyi segítségnyújtás térítési díjai a
korábbi évhez képest változatlan maradt: - Szociálisan rászorultak számára: 0-, Ft/óra. - Szociálisan nem rászorultak számára: 400-, Ft/óra.
Speciális személyszállítás: akadálymentes
gépjármûvünk 8 fõ fogyatékossággal élõ (ezen

belül 2 fõ kerekesszékes) speciális személyszállítását biztosítja, 4+3 pontos biztonsági
övvel, elektromos emelõszerkezettel. Fekvõbeteg biztonságos szállításához is rendelkezünk az ahhoz szükséges tárgyi és személyi
feltételekkel. Ezen kívül egy Opel Zafira típusú személygépjármû is rendelkezésére áll, a
nem súlyosan fogyatékos személyek szállítására. A szállításnál igény szerint, illetve szakorvosi javaslatra személyi segítõt biztosítunk.
A speciális személyszállítási igényt biztosítjuk: - munkahelyre, oktatási intézménybe,
Egészségügyi centrumban történõ kezelésekre, egészségügyi intézményekbe, hivatalokba,
közösségi, kulturális, családi rendezvényekre.
A lift és rámpa nélküli lakóházak, közintézmények esetén, a lépcsõn való biztonságos
le- és feljutás biztosítása érdekében lépcsõjáró szerkezettel nyújtunk segítséget a sorstársaink számára. Szállítási megrendelés esetén
lehetõség szerint elõre szíveskedjenek jelezni,
amennyiben nem akadálymentes az épület.

A speciális személyszállítás térítési díjairól tájékoztatás az intézményvezetõtõl kérhetõ.
Szociálisan rászorult, aki:
– magasabb összegû családi pótlékban vagy
– fogyatékossági támogatásban, vagy
– vakok személyi járadékában részesül.
Információnyújtás: - a fogyatékossággal
élõket érintõ jogszabályokról, speciális rendelkezésekrõl, a fogyatékossággal élõ emberek érdekvédelmi és szolgáltató szervezeteirõl, önkormányzati és egyéb hivatalos ügyekben. Az információnyújtás minden esetben
térítésmentesen vehetõ igénybe. A tájékoztatás módja: az egyesület székhelyén, a hét minden munkanapján, személyesen és telefonon.
Sitkuné Técsy Éva
Intézményvezetõ
Tel.: 06-20/930-8725

Megváltozott munkaképességûek rehabilitációs foglalkoztatása
A megváltozott munkaképességû munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását,
akkreditált munkáltatóként Egyesületünk
2013. január 01. napjától folyamatosan biztosítja. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatallal (NRSZH) megkötött éves Keretszerzõdésében meghatározott 24 fõs létszámtámogatás mellett. A 2017. évben 25 fõ megváltozott munkaképességû és fogyatékossággal élõ – mozgáskorlátozott, értelmileg
akadályozott, hallássérült és látássérült
munkatársunk foglalkoztatására került sor.
A foglalkoztatás formája két formában
valósul meg:
Tartós foglalkoztatás: kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelõ, szolgáltató tevékenység biztosítása
mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történõ megõrzése, fejlesztése a feladata.
Tranzit foglalkoztatás: a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelõ,
szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történõ felkészítése a nyílt munkaerõpiacon történõ foglalkoztatásra. A tranzitálás idõtartama: 36
hónap. Egyesületünknél a nyílt munkaerõ-piacra történõ kihelyezés (tranzitálás) elsõként
a 2018. év II. negyedévében várható.
A munkakörök egyéni betöltése munkavállalók egészségi állapotának, képzettségé-

nek, képességeinek megfelelõen, valamint a
foglalkozás-egészségügyi szakorvos bevonásával és javaslatának figyelembe vételével lettek kialakítva és betöltve. Évenként megtörténik a megváltozott munkaképességû munkavállalók idõszakos orvosi alkalmassági felülvizsgálata.
A 2017. évben betöltött munkakörök az
alábbiak szerint alakultak, 25 fõ foglalkoztatott tekintetében:
1 fõ számítógép-hálózat felügyelõ 1 fõ ügyfélkapcsolati munkatárs, 2 fõ iratkezelõ,- irattáros, 2 fõ adminisztrátor, 1 fõ gondnok, 3 fõ
szociális gondozó, 1 fõ terápiás munkatárs, 2
fõ segédmunkás, 5 fõ parkgondozó, 3 fõ takarítónõ, 4 fõ portás.
A 25 fõ napi munka ideje a következõ képen alakult:
– 4 órában: 16 fõ
– 5 órában: 4 fõ,
– 6 órában: 5 fõ munkavállaló foglalkoztatására került sor.
A 25 fõ munkavállalóból 9 fõ tranzitálandó munkavállaló nyílt munkaerõ-piaci kihelyezését kell megvalósítani a 2018. évtõl
A rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevõ 4 fõ munkavállalónk napi rendszeres munkába jutását, 1 fõ munkavállalónk eseti szállítását, illetve hazaszállítását az egyesület fenntartásában mûködõ támogató szolgálat teszi
lehetõvé.
A kormányrendelet elõírása szerint biztosít-

juk a segítõ személy, a rehabilitációs tanácsadó és rehabilitációs mentor jelenlétét. Napi
szinten különféle segítõ szolgáltatásokkal állunk a munkavállalók rendelkezésére ezek:
Munkatanácsadás
Rehabilitációs tanácsadás
Életvezetési tanácsadás
Segítõ beszélgetés
Jogsegélyszolgálat
Szociális ügyintézés
Összegezve: a 2017. évben is a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatására
vonatkozóan megvalósult minden foglalkoztatott számára, az egészégi állapotuk, fogyatékosságuk, munkavégzõ képességük és képesítésük figyelembe vételével a megfelelõ
munkakör kiválasztása. A személyre szóló
rehabilitációs tervek, és tranzit foglalkoztatás akciótervei minden esetben elkészültek,
felülvizsgálatuk megtörtént.
A foglalkoztatás helyszínén a személyi és
tárgyi feltételek biztosítottak, melyet az elkövetkezendõkben is fenntartunk. Változás a
korábbi években a felülvizsgálatok során
mutatkozott, hiszen egyre több munkavállaló került át jobbá vált egészségi állapot
során a nyílt munkaerõ-piaci integrálást elõsegítõ tranzit foglalkoztatásba.
Célunk az eddig elért eredmények megtartása és tovább fejlesztése. A sikeres tranzitálások lehetõségének biztosítása, megfelelõ munkahelyek megtalálása a tranzitált
munkavállalóink számára.
Rehabilitációs csoport
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„A munka jutalma”
„Egy mosoly, amit kéretlenül, önzetlenül
adnak, megváltoztathatja a napodat. Akár az
egész életedet is.”
Ara Rauch
Nehéz úgy leírni ezeket a szavakat, ahogy
azok valójában vannak. Elindult egy mozgalom,
amely hiánypótló feladatnak indult, hiszen akkoriban csak a külföldi sajtóból ismerhettük meg
az önálló életvitel, az önrendelkezõ élet lehetõségét. Összefogtunk és közösen tevékenykedtünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mozgássérült emberek érdekében. Felismertük, hogy
fontos véleményünk, ezért létrehoztuk képviseletünkre országos szervezetünket (MEOSZ) és a
tettek sok-sok pozitív lehetõséget igazoltak,
mellyel segítettük mozgássérült sorstársainkat
(pl.lakás akadálymentesítési támogatás, közlekedési kedvezmény, parkolási igazolvány,
gépjármû-szerzési támogatás stb.).
1981-ben, amikor Egyesületünk megalakult nem volt kérdés, hogy mûködési területünkön a tagok érdekvédelme és képviselete,
igényeik felmérése érdekében helyi csoportokat hozzunk létre. Ettõl az idõszaktól folyamatosan, 16 területen jöttek létre a helyi csoportok, ahol képviselõként csoportvezetõket

választott a tagság. Akkoriban nagy volt a tenni akarás, az aktivitás.
Nagy öröm számunkra, hogy az orvostudomány fejlõdésével kevesebb a sérült gyermek és egyre hatékonyabb a mozgássérültek
gyógyítása is, de a változó jogszabályi környezet, a megújuló, más követelmény rendszerekhez igazodó társadalmi helyzet, változást idéz elõ mozgalmunkban is.
Sajnos tagságunk elöregedett és sok esetben
a betegség illetve a romló anyagi helyzet idézi
elõ a társadalmi szerepvállalás, aktivitás hiányát.
Sokszor a megélhetés az, amely egy-egy fiatal
tagtársunkat arra kényszerít, hogy az ország más
területén keressen munkahelyet. Igaz az is, hogy
a mai fiatalok a számítástechnika világában élnek és kevesen vannak, akik motivációt éreznek magukban felelõsségteljes feladatok elvégzésére (természetesen vannak kivételek is).
Jelenleg két területen, Fehérgyarmat és
Gávavencsellõ térségében nincs helyi csoportvezetõnk, ezért olyan tagtársak jelentkezését
várjuk, akik ismerve a helyi viszonyokat vállalják a csoportvezetõi feladatokat.
Nagyon nehéz feladat, de talán meghálálja
a sok munkát, a sokszor indokolatlan hangnemet az, ha egy-egy tagtársunk elismeréssel,

kedves szavakkal jutalmazza segítségünket.
Fehérgyarmat városhoz további 22 település,
Gávavencsellõ városhoz pedig további 6 település tartozik. A térségek listája megtekinthetõ a „tisztségviselõk elérhetõsége és ügyfélfogadási rendje” újságcikkben.
E két térségbõl olyan tagok jelentkezését
várjuk, akik tenni szeretnének az ott élõ sorstársaikért és ismerik a tagságot, igényeiket, a
helyi viszonyokat és az önkormányzati vezetõket.
Jelentkezni Balogh Zoltánné elnök
asszonynál a +36-20/3260-485, illetve Bige
Lászlóné jelölõ bizottsági elnöknél a +36-20/
9308-723 mobilszámon lehet.
A telefonos egyeztetést követõen kérjük,
hogy küldje el szakmai önéletrajzát, iskolai
végzettségérõl bizonyítvány másolatait, valamint motivációs levelét arról, hogy milyen elképzelései vannak a csoport mûködésével
kapcsolatosan.
Levelét az alábbi címre kérjük postázni:
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
Postafiók: 173
Az Egyesület Elnöksége

„Folytatjuk a 35 éve megkezdett munkát”
Beszámoló a Tiszavasvári Helyi csoport 2016. évi munkájáról
„Az egészséges közösség a tagok szeretetén és egymás iránti figyelmén épül fel.”
Millard Dean Fuller
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesületének Tiszavasvári
Helyi Csoportja 1982-ben alakult meg. Az
akkori célok ma sem változtak. Folytatjuk az
elõdeink által 35 éve megkezdett munkát.
2016. évben helyi csoportunk részére 40.000
Ft támogatást biztosított Tiszavasvári város
polgármestere Dr.Fülöp Erik. Ezúton is köszönjük Polgármester Úrnak és az Önkormányzatnak kérelmünk pozitív elbírálását. A támogatásból több programot szerveztünk, melynek
egy részét a Civil Házban tartottunk meg.

Csak néhány ezek közül: Év elején, március 11-én elsõ csoportfoglalkozásunkat programajánlóval kezdtük. Év közben a „Megye
szépei” címmel megtekintettük a Kárpátaljáról származó Oremusz József festõmûvész
képeinek kiállítását. Az évet december 22-én
a karácsonyi megemlékezéssel zártuk. Rendezvényeinken átlagban 14 fõ vett részt.
Sajnos az a tapasztalatom, hogy nagyon
nehéz tagjainkat aktivizálni, de továbbra is
szeretnénk fenntartani azt a szokásunkat, hogy
legalább negyedévente csoportfoglalkozást
tartsunk, programot szervezzünk.
Csoportunkon belül kialakult egy kis
„mag”, akik állandó résztvevõi programjainknak, de én arra búzdítok minden tagtársa-

mat, hogy vegyen részt rendezvényeinken,
ahol jókat beszélgethetnek, jól érezhetik magukat saját közegükben a mozgássérült sorstársak között.
Csak elkezdeni és elindulni nehéz! A többi már megy magától!
Késõbb pedig hiányozni fog a társaság, a
jó hangulatú közös programokon való részvétel.
Igyekszünk arra is figyelni, hogy térségünkben a kulturális programokon, elõadásokon
is részt vegyünk. Mindent megteszünk azért,
hogy csoportunk tagjai tartalmasan töltsék el
szabadidejüket.
Boczák Józsefné
csoportvezetõ

MÁSODIK ESÉLY!
Ha egy fiatal, összetartó csapat tagja szeretnél lenni!
Ha szeretsz sportolni, kirándulni, szórakozni!
Ha szeretnél dolgozni!

AKKOR KÖZTÜNK a HELYED!
Téged is vár a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete
fenntartásában mûködõ
„NEFELEJCS” Szociális Alapszolgáltatási Központ
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
Kérelmedet tudjuk fogadni ha:
– 18 éves elmúltál,
– Korábbi ORSZI/NRSZH/RSZSZ illetve jelenlegi Kormányhivatal
Szakértõi Bizottsága szakvéleménnyel, vagy szakorvosi véleménnyel illetve
– Fogyatékossági támogatással vagy emelt összegû családi pótlékkal rendelkezel valamint
– Nyíregyháza, Nagycserkesz, Kálmánháza, Napkor, Sényõ, Nyírtelek, Kótaj, Nyírpazony, Nyírtura település valamelyikén élsz.

Amit biztosítunk számodra
szakképzett munkatársainkkal:
– önálló életvitel kialakítása,
– meglévõ képességek szinten tartása,
– hivatalos ügyintézés,
– egyéni fejlesztés,
– szocioterápiás foglalkozások.
Jelentkezésedet várjuk:
Személyesen:
Nyíregyháza, Esély Centrum „B” épület
Telefonon:
Balogh Zoltánné Elnök
20/3260-485
Sitkuné Técsy Éva intézményvezetõ
20/9308-725
E-mail cím:
szszbegy@meosz.hu
Bõvebb tájékoztatás: www.mkszabolcsegyesulet.hu
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Anyák napi kirándulás
– az Ibrányi Csoport élménybeszámolója
Jól példázza a civil összefogást az Anyák Napi Kirándulás elnevezésû programunk, mely az Ibrány Jövõért Egyesület, az Ibrányi Nõtagozat és a Mozgáskorlátozottak Sz.Sz.B. Megyei Egyesülete Ibrányi
Csoportjának együttmûködésében valósult meg.
Programunkat a tervezett napon 2017. május 14-én vasárnap valósítottuk meg és még az égiek is kegyesek voltak hozzánk, mert nagyon
szép, napos idõ volt. Igaz az eredeti tervben 35 fõvel kalkuláltunk az
elõzetes felméréseink szerint, de a program hallatán az autóbusz megtelt és 55 fõvel indultunk útnak. A kiránduláson 15 fõ mozgássérült
csoporttagunk volt jelen.

Elsõnek megálltunk Tokajban és kis várakozás után már hajóra is
szállhattunk. A hajóút 1 órás volt, melyet mindenki nagyon élvezett.
Ezt követõen utaztunk jó hangulatban Károlyfalvára, ahol festõi környezetben töltöttük el a nap további részét késõ délutánig.
Elfogyasztottuk a finom babgulyást és jót beszélgettünk, énekeltünk. Ugyanakkor itt megragadtuk az alkalmat, hogy köszöntsük az
édesanyákat (akik már nagyik, vagy dédik).
A bátrabbak, és akik bírták erõvel felsétáltak megnézni az úgynevezett „Tengerszem” csúcsot is.
Ez a kirándulás alkalmat teremtett a kötetlen beszélgetésre és arra,
hogy megköszönjük azoknak, akik eljöttek és azoknak is, akik támogatják helyi csoportunkat már sok-sok éve Ibrány város vezetésével
egyetemben.
Köszönjük mégegyszer a lehetõséget, a támogatásukat!
Kiss Józsefné
csoportvezetõ

MEOSZ Ifjúsági Tagozat
Vezetõképzés és tisztújítás Gárdonyban
2017. szeptember 5-8. között került megrendezésre a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) Ifjúsági Tagozat Vezetõképzõ és Tisztújító Közgyûlése a Velencei-tó partján, Gárdonyban.
Megérkezésünk után azonnal elfoglaltuk
szállásunkat, majd egy csapatépítõ tréningen
vettünk részt, mely remek alkalmat kínált a bemutatkozásra. A könnyû vacsora után az est
további részét ismerkedéssel folytattuk.
Szerda délelõtt a MEOSZ sajtófõnöke, Gábor Imola tartott elõadást a sajtóval való kommunikáció fontosságáról, legyen az írott vagy
elektronikus. Imola támpontokat adott ahhoz,
mire kell figyelnünk egy személyes interjúnál,
vagy hogyan tudunk jól megfogalmazni egy
sajtóközleményt. Bemutatta a MEOSZ megújult honlapját (www.meosz.hu), mely folyamatosan frissülõ tartalommal hasznos segítõ
lehet mindennapi munkánkhoz.
Ezután Kovács Ágnes elnök és Braun János
alelnök tartott tájékoztatást a Szövetségben bekövetkezett változásokról és az aktuális problémákról. Megosztották velünk azokat az eredményeket ill. nehézségeket, melyekkel az elmúlt idõkben saját mozgalmi tevékenységük
során szembesültek. Felhívták figyelmünket az
érdekérvényesítés, a tenni akarás fontosságára. Elvárásokat fogalmaztak meg az ifjúság felé
a jövõbeni munkánkról, aktivitásunkról.
Ebéd után csoportfoglalkozás következett,
melynek témája az jelenlévõk által képviselt
egyesületek, szervezetek ifjúságának helyzete. Országosan elmondható, hogy a mai fiatalokat nagyon nehéz motiválni, kimozdítani a

virtuális világukból vagy saját szobájukból. Szinte ismeretlen számukra a közösség
építõ ereje, nehezen vállalják fel fogyatékosságukat.
Ezen okok miatt a fiatalság
aránya minden tagegyesületnél folyamatosan csökken.
A komoly beszélgetést egy könnyed, jó
hangulatú sportfoglalkozás oldotta a Velencei-tavi Vizisport Iskola (VVSI) hatalmas tornacsarnokában. Bocciaversenyen vettünk
részt, ahol egyesületünk két tagja, Csorba Bertalan elsõ és Szabó Katalin második helyezést
ért el. Lehetõségünk nyílt a kerekesszékes kosárlabda kipróbálására is.
Vacsorát követõen kötetlen beszélgetés
keretében ötleteket adtunk és kaptunk az ifjúság minél szélesebb körû aktivizálására, sikeres példákon keresztül. Elmondtuk, hogy nálunk igen népszerû a Csorba Bertalan által tartott mûveltségi vetélkedõ, ahol nemcsak tanulnak, hanem jól is szórakoznak a fiatalok.
Csütörtökön került sor a MEOSZ Ifjúsági
Tagozatának közgyûlésére és tisztújítására,
melyen elnöknek Koller Sándort, az elnökség
tagjainak Fenesi Balázst, Sziva Beátát, Péter
Pál Pétert és Novák Lénárdot választottuk meg.
Az elnökség tagjai megköszönték a bizalmat,
és ígéretet tettek, hogy a jövõben minden tagegyesülethez személyesen látogatnak majd el.
Délután Nagy Bendegúz kerekesszékes világjáró 3 hónapos Közép-ázsiai utazásáról
tartott vetítéssel egybekötött, izgalmas úti beszámolót.

A nap zárásaként az „Esélyórák” kezdeményezéssel ismerkedtünk meg. Ennek lényege,
hogy a mozgássérült és egyéb fogyatékossággal
élõ emberek mindennapi nehézségeit érzékenyítõ feladatokon és helyzetgyakorlatokon keresztül mutatjuk be a lakóhelyünk közelében élõ, általános és középiskolás fiatalok számára. Megmutathatjuk, hogyan segíthetnek nekünk, elmagyarázhatjuk, miért olyan fontos az akadálymentes környezet kialakítása, mi a különbség a látszat és a tényleges akadálymentesítés között.
Tanácsokat kaptunk, hogyan keressük meg
a különbözõ intézményeket, milyen formában tartsunk foglalkozásokat a különbözõ
korú tanulók számára.
Az utolsó napon, a program zárásaként
összegeztük és értékeltük az elhangzottakat.
Bár igen fárasztó napok álltak mögöttünk, és a
beszélgetések késõig elhúzódtak, nagyon jól éreztük magunkat. Sokat tanultunk önmagunkról és
az ifjúság érdekében végezhetõ munkáról.
A helyszínül szolgáló VVSI Sporthotel akadálymentes szobája és fürdõje kellemes pihenést nyújtott számunkra, és kényelmes konferenciahelyszínnek bizonyult.
Köszönjük a lehetõséget!
Készítették: Szabó Katalin, Mágori
Gabriella, Abai Anita és Csorba Bertalan
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A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2016-os tevékenységeirõl
A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2015.
június 9-én alakult
meg Nyíregyházán
azzal az eredeti céllal,
hogy érdekegyeztetõ
fórumként javítsa a helyi ifjúsági fejlesztések
hatékonyságát. Szakmai véleményeztetõ és
javaslattételi joggal rendelkezik az ifjúságot érintõ
helyi önkormányzati döntések meghozatalában.
Alapvetõ célunknak tekintjük, hogy a jelenleg Nyíregyházán mûködõ és az ifjúság
ügyeiért tevékenykedõ szervezeteket feltérképezzük, megismerkedjünk munkájukkal, szolgáltatásaikkal. Nagy hangsúlyt fektetünk a fiatalok minél szélesebb körû elérésére, bevonására és aktivizálására.

A Kerekasztalt 24 szervezet – köztük a
Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B. Megyei Egyesülete – alapította, munkánkat a tagok által
delegált képviselõkkel és 7 fõ elnökséggel (elnök, alelnök, 5 elnökségi tag) kezdtük meg.
2016-os munkánkról:
A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal a fiatalok körében logópályázatot hirdetett 2016 áprilisában, melynek témája a Kerekasztal levelezésében és megjelenésében használt logójának megalkotása.
A találkozók alkalmával több ízben felvetõdött az a kulcskérdés, hogy hogyan érjük el
a fiatalokat, a tõlük induló kéréseket, ötleteket
hogyan tudjuk formába önteni. Így fogalmazódott meg egy fiatalok által látogatott/mûködtetett közösségi tér ötlete, melynek kialakításának munkálatait megkezdtük.
A Nyíregyházi Egyetem tapasztalatai sze-

rint nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ifjúság
tehetséggondozására.
A 2015-ös év második felében az Ifjúsági
Kerekasztal tagjai segítették Nyíregyháza MJV
Önkormányzata ifjúsági koncepciójának elkészítését. Az elkészült és 2016-ban elfogadott ifjúsági koncepció cselekvési tervének
megvalósításának civil kontrollja a Kerekasztal.
A Korzó bevásárlóközpont együttmûködésében a Kerekasztal tagjai lehetõséget kaptak szervezetük bemutatására és adománygyûjtésre az adventi idõszakban. Többek
között Egyesületünk is képviseltette magát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetõséget Balogh Sándor Urnak, a Korzó bevásárlóközpont vezetõjének!
Csorba Bertalan

„Közösség, kikapcsolódás, szórakozás!”
Beszámoló az ifjúsági csoport 2016. évi munkájáról
Miért jó az ifjúsági csoport tagjának lenni? Tehetnénk fel ezt a kérdést és rögtön meg
is válaszolnánk azt. – Azért, mert jó hangulatban, hasonló életkorban lévõ barátokkal tölthetjük szabadidõnket. A közösség építõ ereje, a megszerzett pozitív élmények csak megerõsítik tagjainkat abban, hogy jólesõ érzés a
barátokkal való együttlét.
Csak néhány az év során megvalósult közösségi programjaink közül:
2016. február 09-én csoportfoglalkozás
keretében játékos feladatokkal szórakoztattuk
a fiatalokat, valamint beszélgettünk az ünneprõl és az ahhoz kapcsolódó hagyományokról. Még februárban részt vettünk a “NEFELEJCS” Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye ellátottainak farsangi ünnepségén. Az
idén is nagy kreativitással öltöztek be a fiatalok. A jelmezes felvonulást követõen a farsang
zenével és fergeteges tánccal folytatódott.
2016. április végén az Esély Centrum konferenciatermében köszöntöttük az édesanyákat.
2016. június 6-án A Reuma Klub meghívására közösen – egy filmvetítés keretében megtekinthettük Szabó Gyuri bácsi egyik régebbi elõadását. A résztvevõk sok praktikát
tudhattak meg egészségük megõrzésérõl, közérzetük javításának módjairól.
2016. augusztus 26-án az Esély Centrumban egy filmvetítésen vettünk részt, amelyen
Till Attila, „Tiszta szívvel” címû nagysikerû
filmjét néztük meg, a rendezvényen a fõszereplõk és a producer is részt vett. A filmre az
ifjúsági csoporton kívül nagyon sok egyesületi tag is kíváncsi volt. A film után kérdezni
lehetett a fõszereplõktõl, amit ki is használtak
a megjelentek.
2016. szeptember 16-án Egyesületünk és
a MEOSZ közös szervezésében ismét
Máriapócsra kirándultunk, ahol a sérült emberekért misét mondtak, ezután pedig a
könnyezõ Szûz Mária-képet is megtekinthet-

tük. A zarándokok megtekintették a templomot és a templom mellett kiállítást, ahol a régi
ikonok, a Szûz Mária-képek történetét is röviden ismertették. A program végén, igény szerint ebédelni is lehetett, és a jó idõt kihasználva a környéken tehettünk sétát.
2016. október 19-én csoportfoglalkozáson
mozgásos feladattal kiegészítve késztettük
gondolkodásra a fiatalokat. A helyes megoldásokat közösen is
megbeszéltük, aztán a tömegközlekedés használatával kapcsolatos
szabályokról beszélgettünk.
2016. november 23-án „Fogyatékossággal Élõk
Mûvészeti Csoportjainak Találkozója”-n vettünk
részt. A rendezvény
szervezõi hangsúlyt fektettek arra,
hogy a fogyatékossággal élõ fiatalok megmutathassák tehetségüket. A rendezvényen különbözõ szervezetek képviseltették magukat. A fellépõk versekkel, színdarabokkal, táncos elõadásokkal szórakoztatták a közönséget. A résztvevõk által
készített kézmûves termékekbõl nyílott kiállítást is megtekinthették az érdeklõdõk.
Ezen a napon tartották a Fogyatékossággal
Élõk Megyei Sporttalálkozóját az Esély Centrumban. A rendezvény megszervezésében,
lebonyolításában részt vettek az ifjúsági csoporttagjai is. A fogyatékossággal élõ fiatalok
az idõjárásra való tekintettel ezúttal a tornateremben mérhették össze ügyességüket különbözõ sportágakban, például kerekesszékes
ügyességi verseny és babzsák dobás.

2016. december 6-án mikulás ünnepséget
szerveztünk, amelyen dalokkal és versekkel
szórakoztattuk a Mikulást, amiért cserébe mikuláscsomagot kaptunk. Az ajándékozást követõen tánccal folytatódott az ünnepség, és
mindenki nagyon jól érezte magát.
2016. december 16-án részt vettünk az
Egyesület karácsonyi ünnepségén. Az ünnepség elõkészületeiben és lebonyolításában is

segített az ifjúsági csoport néhány tagja. A
Nappali Intézmény ellátottai által elõadott versek és karácsonyi énekek mindenkit nagyon
meghatottak. Tagjaink közül Csorba Bertalan
saját költeményét adta elõ, valamint
Zadubenszki Viktória pedig szívhez szólóan
énekelt. A mûsor végezetével a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete szerény ajándékcsomaggal lepte meg
tagjait.
Ezúton is kérjük a fiatalokat, hogy kapcsolódjanak be programjainkba, az ifjúsági csoport életébe.
Szabó Katalin
Csorba Bertalan
Ifjúsági csoportvezetõ helyettes Ifjúsági csoport tagja
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Tiszta szívvel

Rendezõ: Till Attila

A Tiszta szívvel címû akció-vígjáték fõhõse egy fiatal húszéves fiú és
barátja. A páros agya egy idõ után teljesen elborul, mivel úrrá lesz
rajtuk a pánik, hogy életük és létezésük a társadalom számára felesleges. Közeli barátságot kötnek egy vagány kerekesszékes bérgyilkossal,
akinek segítségével az alvilág berkein belül próbálnak meg érvényesülni. Miközben hõseink egyik tûzpárbajból vetõdnek a másikba,
megismerjük a kerekesszékben töltött mindennapok kihívásait, a fogyatékos léttel járó kirekesztettség és elkeseredés érzését.
Összességében ez egy jó film lett, öniróniával és fekete humorral –
idõnként trágár beszéddel – fûszerezve. Kiváló alapötlet, remek rendezés
és tökéletes a szereposztás: Till Attila és a stáb tagjai nagyszerû munkát
végeztek. Tökéletesen megállja a helyét a filmek sokaságában, remek
magyar alkotás, melyre méltán lehetünk büszkék. Különösen jó volt benne a színészi játék, kiemelném az amatõr színészek teljesítményét.
Bármikor bárkinek szívesen ajánlanám ezt az Oscar-díjra jelölt,
több nemzetközi filmfesztiválon nyertes filmet. Egyszerre humoros,
drámai és elgondolkodtató, akcióban sem szegény alkotás. Határozottan szórakoztató, poénokkal gazdagított, és ami talán a legfontosabb: tisztelettel és szeretettel viszonyul a fogyatékkal élõkhöz.
A Vakvagányok óta a Tiszta szívvel az elsõ olyan magyar film, ami betekintést nyújt a fogyatékkal élõk – az „egészséges” társadalom elöl a mai
napig is elzárt – világába, mindennapjaiba. Úgy érzem, a fogyatékosság,
mint „téma”, mint fogalom még most is tabu társadalmunk sok-sok rétege
számára, a fogyatékkal élõ emberek pedig „mások”, „furcsák” vagy „ijesztõek”. Egy falat látok, amit Till Attila Tiszta szívvel címû filmjével igyekszik
lerombolni, vagy legalábbis meggyengíteni. Engem meghatott, megfogott.
Olvastam, hallottam pozitív véleményeket, kritikákat a filmmel kapcsolatban, és remélem, kezd meggyengülni az a bizonyos fal, és hamarosan le is omlik. És egyszer talán az „egészséges” társadalom elismert, elfogadott tagjai leszünk mi, fogyatékkal élõk, nem pedig kirekesztett, a perifériára taszított Robinson Crusoe-k.
Csorba Bertalan

„Hol mûvészet, ott a siker!”
A mûvészet úgy tud gyógyítani, hogy az
életet a léttel – amitõl elszakadt – újra összeköti. Erre csak a mûvészet képes, mert a mûvészet – akár alkotó az ember, akár befogadó – õrzi az ember nyitottságát.
Végh Attila
Talán a fenti gondolat fogalmazódott meg
bennünk akkor, amikor elhatároztuk, hogy
megrendezzük az „Esély” programsorozat keretén belül a Fogyatékkal Élõk Mûvészeti Csoportjainak Találkozóját és Társszervezeteinek
közös kreatív kiállítását.

Legnagyobb örömünkre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési,
Kulturális és Sport Bizottsága - sikeres pályázatunknak köszönhetõen - anyagilag is támogatta programunkat.
A rendezényt 2016. november 23-án az
Esély Centrum teljesen akadálymentes környe-

zetében rendeztük meg 154 fõ részvételével.
A kreatív közös kiállítást november 23-25.
idõpontban tekinthették meg az érdeklõdõk.
Egyesületünk 6 intézményt hívott meg,
melyek közül 5 intézmény
– a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztõ Iskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Intézet - 2. és 3. osztályos
tanulók; Jónás Márkus a ZeneBona Kamarakórus tagja; Bárczi tánccsoport,
– az ÉFOÉSZ Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ Újfehértó - Pacsirta
Együttes,
– a Megoldás Közhasznú Egyesület Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása Kisvárda Mosoly Színkör,
– a Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó Otthona Nyíregyháza Magdaléneum „Üzenet” Csoport,
– a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
– Oázis Csoport
– a Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesülete
– „Nefelejcs” Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye - „Nefelejcs”
Csoport; Tamás Jánosné, Csorba Bertalan és
Varjú Csaba
ellátottai/tanulói vettek részt a mûvészeti
találkozón és kiállításon.
A Mûvészeti Találkozónak az Esély Cent-

rum „C” épület konferenciaterme adott helyet. A megnyitót követõen a résztvevõk vers,
ének, tánc és színjátszás egyéni valamint csoportos produkcióban mutathatták meg tudásukat, kreativitásukat. Minden résztvevõ emléklapot kapott. A produkciókat elismerõ oklevéllel és serleggel jutalmaztuk. A rendezvény
végén a jelenlévõknek szendvics ebédet és
ásványvizet, üdítõt biztosítottunk.
A kreatív kiállításnak az Esély Centrum „D”
épülete adott helyet, ahol az érdeklõdõk 3
napon át tekinthették meg az intézmények fogyatékossággal élõ fiataljainak és felnõtt ellátottainak munkáit.
Rendezvényünkön megjelentek a helyi
média képviselõi. A Kölcsey és Nyíregyházi
Televízió munkatársai tudósítást készítettek,
amely látható volt a televízióban is.

A program sikerén felbuzdulva, 2017.
novemberben is megrendeztük a mûvészeti hetet Nyíregyháza város támogatásával.
(KLné)
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A sakkbábuk újra életre keltek
A XII. „Moravecz Ferenc” Sakk Emlékverseny 2017. június 24.-én
került megrendezésre az „Esélyegyenlõségi Nap” kísérõ rendezvényeként.

A Mozgáskorlátozottak Sz.-Sz.-B. Megyei Egyesülete 2005 óta lehetõségeihez mérten emlékversenyt szervez egyik volt tagjának, Start,
majd a Volán szakosztályvezetõjének, Moravecz Ferencnek az emlékére. Azt, hogy „Ferikét” mennyire szerették, jól mutatja, hogy a régi
versenytárai közül is sokan eljöttek, így is tovább õrizve emlékét.
Az idei versenyre egy év kihagyás után került sor, valószínûleg ezért
is kicsit megcsappant a résztvevõk száma. 15 sakkozó vett részt a
versenyen.

Az elsõ hat helyezett részesült díjazásban, õk a következõk:
1. Békési János
4. Szulics Imre
2. Horváth László
5. Révész István
3. Barnóth Róbert
6. Szilágyi Éva
A hatodik helyezett Szilágyi Éva lett a mezõny legjobb nõi versenyzõje, így a legjobb mozgáskorlátozott nõi versenyzõ különdíjat Bige
Lászlóné kapta. A legjobb kerekesszékes sakkozó különdíját Tóth László
nyerte.
A kiváló hangulatú versenyt ezúttal is Szilágyi Sándor vezette le,
határozott, de korrekt bírói ténykedése ellen panasz nem érkezett.
A sakkverseny támogatásában szeretnénk köszönetet mondani a
Moravecz családnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos
Sportolók Szövetségének és a Nyírség Hasso Kft-ének.
Szilágyi Éva
szervezõ

„Mozduljon a kar és a láb!”
Ezzel a szlogennel próbáltunk meg kedvet csinálni azoknak a mozgássérült és fogyatékossággal élõ vagy egészségkárosodott sorstársaknak és családtagjaiknak, akik szabadidejüket hasznosan, jó kedvvel, képességeiknek megfelelõen, az egészséges életmód jegyében
szerették volna eltölteni.
Ránk mosolygott a
szerencse,
hiszen
2017. június 24-én verõfényes napsütésben
rendezhettük meg a
„ MOZDULJON A KAR ÉS A
Szabadidõs
LÁB !”
Sporttalálkozót az
Esélyegyenlõségi Nap
keretein belül a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete és a
START Nonprofit Kft.
munkatársaival.
Rendezvényünknek
a teljesen külsõ és belsõ akadálymentesen kialakított Esély Centrum épületkomplexum adott helyet. Az Esélyegyenlõségi Nap keretein belül további kísérõ programokkal szerveztük.
161 fõ volt jelen.
A sporttalálkozó galambröptetéssel kezdõdött, majd Balogh Zoltánné
egyesületi elnök köszöntötte a vendégeket és a megjelent mozgássérült, és egyéb fogyatékossággal élõ (értelmi fogyatékos, hallássérült,
látássérült, autista) tagokat valamint hozzátartozóikat.
A köszöntõt követõen a rendezvényt Tóth Imre Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati képviselõje nyitotta meg. Bemutatkozott a „Mozduljunk Együtt a mozgásukban akadályozottakért Alapítvány”, valamint az AJG-JENEI Mediball Csoport.

Sitkuné Técsy Éva moderátor ismertette az ügyességi versenyszámokat, azok helyszíneit és tájékoztatást adott a kísérõ programokról.
Ügyességi sportversenyek: kerekesszékes ügyességi verseny, lengõteke, asztalitenisz, babzsákdobás, kislabda hajítás, darts verseny.
KÍSÉRÕ PROGRAMOK
„XII. Moravecz Ferenc” Sakk Emlékverseny: 13. éve már, hogy a
mindig vidám, pozitív látásmóddal rendelkezõ, sorstársain mindig segítõ Moravecz Ferenc nem gurul már be elektromos kerekesszékével
Egyesületünkbe. Mozgalmunk meghatározó egyénisége volt õ, aki szenvedélyesen szerette a sakkot. Tiszteletére minden évben (2016. kivételével) megrendezésre kerül az emlékverseny.
„Mozduljunk Együtt a mozgásukban akadályozottakért Alapítvány”
bemutatkozása: Az Alapítvány célja a hátrányos helyzetû településeken élõ személyek mindennapjainak, egészségesebb életminõségének
megkönnyítése, javítása a segítõ támogató eszközök megismertetésével,
bemutatásával, kipróbálásával. Az Alapítvány munkatársai elméleti és
gyakorlati tájékoztatót és bemutatót tartottak a speciális gyógyászati
segédeszközökrõl, azok szakszerû használatáról, hasznosságáról.
(Folytatás a következõ oldalon.)
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(Folytatás az elõzõ oldalról.)
AJG-JENEI Mediball Csoport bemutatója: A bemutatót Jenei Attila
mediball edzõ, oktató tanítványai Jenei Koppány és Krajecz György
vezetésével tartották meg. Az érdeklõdõk megismerkedhettek és kipróbálhatták a sportágat, amely nem csak a mozgáskoordinációt és az
egyensúlyérzéket fejleszti, hanem a koncentráció készséget is javítja.
Nagy örömünkre szolgált, hogy nem csak a fiatalok, hanem az idõsebb korosztály is érdeklõdõ volt a sportág iránt.
A gyermekek és fiatalok kikapcsolódását szolgálta az egész napra
biztosított ugrálóvár, LEGO sátor, kreatív asztal, arcfestés, gyöngyfûzés, gipszfestés, színezés és a kosárlabdadobás lehetõsége.
Az ügyességi sportversenyek lebonyolítását követõen 13 órától tartottuk meg az eredményhírdetést. A kategóriák I-III. helyezettjei kupa,
érem és oklevél-díjazásban részesültek. Azok, akik nem értek el helyezést, a résztvételért emléklapot kaptak.

„Szabó Szonja emlékére”
I. paraképzõmévészeti kiállítás Tata
A FODISZ (Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidõsport Szövetsége), Tata Város Önkormányzata, a Humanitas SE
és a Collegium Pannonicum Alapítvány, közösen, országos képzõmûvészeti pályázatot írt ki I. PARAKÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS – Szabó Szonja emlékére címmel.
Szabó Szonja Tata város büszkesége, szájjal festõ, elektromos kerekesszékkel közlekedõ, súlyos mozgássérült volt. Kiváló képzõmûvész, és a
parasport elkötelezettjeként para
boccia versenyzõ volt, aki személyiségével, akaraterejével példát mutatott
mindenki számára. 2016-ban, 38 évesen hunyt el.
A képzõmûvészeti pályázaton én is
részt vettem 2db grafitceruzával készült
rajzommal. Borzasztóan nagy büszkeséggel és boldogsággal tölt
el. A legnagyobb elismerés számomra, hogy
amit alkottam – 68 pályázó közül – a zsûri beválogatta a 40 kiállított
alkotás közé.
A kiállítás megnyitóját ünnepélyes keretek
között 2017. május 12én, 18 órakor tartották
meg Tatán, a festõi Tata
tó partján fekvõ, akadálymentesített Új Kajakház Ökoturisztikai
Központban.
Abai Anita

Versenyeredmények:
Kerekesszékes ügyességi verseny
I. helyezett
Szabó Dániel
II. helyezett
Gerhard Andrea
III. helyezett
Darvai Réka
Lengõteke:
I. helyezett
Rostás Tibor
II. helyezett
Börcsök Csabáné
III. helyezett
Bukovenszky Gábor
Asztalitenisz:
I. helyezett
Csorba Bertalan
II. helyezett
Gerhard Erika
III. helyezett
Hollik Csaba
Babzsákdobás:
I. helyezett
Kocsis Kinga
II. helyezett
Dankó Ildikó
III. helyezett
Lakatos Józsefné
Kislabda hajítás:
I. helyezett
Kulcsár Ottó
II. helyezett
Sitku Tamás
III. helyezett
Hollik Csaba
Darts:
I. helyezett
Rocska Zsolt
II. helyezett
Dankó Ildikó
III. helyezett
Hollik Csaba
A program ideje alatt üdítõt, kávét és pogácsát, 13 órától folyamatosan pedig szendvics ebédet biztosítottunk a résztvevõk számára.
Támogatóinknak, munkatársainknak, segítõinknek ezúton is szeretnénk megköszönni a szervezéshez, és lebonyolításhoz valamint a
vendéglátáshoz nyújtott segítségüket.
Köszönjük a résztvevõknek ezt a szép napot, hiszen semmi nem pótolhatja a szabadban és jó hangulatban eltelt idõt, a pozitív élményeket.
Az Egyesület Elnöksége

,,Emberi méltósághoz való jog”!
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat
képzõmûvészeti és versírói pályázatot
hirdetett szociális ellátásban részesülõ
személyeknek:
„ Tudom, hogy van jogom! 2017”
címmel.
A képzõmûvészeti pályázaton én is
részt vettem 1 db grafitceruzával készült rajzommal. Felejthetetlen élmény
számomra, hogy több mint 500 pályamû közül I. helyezést értem el.
A kiállítás megnyitóját ünnepélyes
keretek között 2017. június 30-án, 10
órakor tartották meg Székesfehérváron,
Fehérvári Civil
Központban.
A díjazott és a
további kiválasztott
alkotásokat 2017.
június 30-ától október közepéig, 7 regionális helyszínen
(Székesfehérvár,
Nagybajom, Sopron, Békéscsaba,
Nyíregyháza: szeptember 05., Salgótarján, Budapest)
vándorkiállítás keretében ismerheti
meg minden érdeklõdõ.
Abai Anita
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„Képzelet szülte világ”
A Mozdulj! Közhasznú Egyesület (Budapest) országos novellaíró pályázatott hirdetett “A VILÁGOM
2050-BEN” címmel. Szabad gondolati és érzelmi
szárnyalás arról,
hogy milyen lesz a
világod, környezeted, lelked és
személyiséged 33
év múlva.
A pályázat nyílt,
életkortól, lakhelytõl, foglalkozástól,
egészségi állapottól függetlenül
részt vehetett rajta
minden amatõr alkotó, legyen az ép vagy fogyatékossággal élõ egyaránt.

A pályázaton Csorba Bertalan és jómagam (Abai Anita) is részt vettünk.
Az ünnepélyes díjátadó 2017. május
13-án 15 00 Budapest
, VII. kerület Kazinczy
36. szám alatt volt. 3
kategóriát zsûriztek: Ifjúsági, Felnõtt, Különdíjasok.
Felnõtt kategóriában „Képzelet szülte
világom” címû novellámmal III. helyezést
értem el.
Egy kis részlet belõle, ha valakinek esetleg elnyeri tetszését:
„Rongybábuként, A III. helyezett festmény
mozdulatlanul fek-

Abai Anita és Csorba Bertalan
szem az ágyamban, az ablakot bámulom. A
folyosóról beszûrõdõ fények, megvilágítják
a könyvespolc falát. Könnyes szemel, halkan érted sóhajtok. Arra gondolok, de szeretnék veled együtt, kéz a kézben, egy új
világ kapuján, Örökre Belépni...”
Abai Anita

Meseíró pályázat a sérült emberekért
„ISMERJ MEG ÉS FOGADJ EL!” címmel
A Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány és a Katica-Könyv-Mûhely, mint
Könyvkiadó meseíró pályázatot hirdetett
azzal a céllal, hogy a fogyatékossággal élõ
személyek erõt és bátorságot kapjanak, valamint az egészségesen élõ emberek érzékennyé váljanak feléjük, befogadóbbá, fogékonyabbá és segítõkészebbé.
A pályázatra összesen 163 mese érkezett, melybõl 30 történet került a mesekönyvbe. Nagy öröm számomra, hogy az

Én mesém is elnyerte tetszésüket és megjelenik a mesekönyvben.
A Könyvbemutató és díjátadó ünnepségre
2017. november 12-én 11 órakor kerül sor,
melynek helyszíne az akadálymentes Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium terem Szegeden.
Mesém címe: Steven & Juanita kalandjai.
Egy kis részlet belõle, ha valakinek esetleg
elnyeri tetszését:
Hó borította be a várost. Ínséges napok
jártak. Az élelemszerzés egyre nehezebb fel-

adatnak bizonyult. Morgó pocakkal kóboroltak az utcákon. Esténként belestek a házak ablakán. A gõzölgõ étel látványától nyeltek egy nagyot, megtörölték szájuk szélét,
majd éhesen visszaballagtak a szépen kibélelt kartondobozukba.
A mesekönyv megvásárolható a Napos
Oldal Alapítványtól.
Honlap: www.naposoldal.org
E-mail cím: alapitvany@naposoldal.org
Abai Anita

ORTOPÉD- ÉS GYÓGYCIPÕK GYÁRTÁSA A START NONPROFIT KFT.-NÉL
A Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.-n belül
1994-tõl folyamatosan mûködik a gyógyászati segédeszköz- ortopéd- és gyógycipõgyártás.
Ortopéd-és gyógycipõgyártás (nõi, férfi és gyermek modellek)
Ortopéd cipészeti üzemünkben orvosi vényre felírt ortopéd-, illetve gyógycipõket készítünk:
 rövidült végtagra,
 mûvégtagra, (úgynevezett párja cipõ),
 csonkolt lábra,
 deformált lábra.
A gyógycipõk és ortopéd cipõk egyedileg, méretre készülnek.
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõk részére térítésmentes,
egyéb esetben térítésköteles 50-90% közötti támogatással.
A megfelelõ lábbelik kiválasztását prospektusok segítik, illetve egyedi kéréseket is figyelembe veszünk.
Nyíregyházán és környékén, valamint az
Egyesület helyi csoportvezetõinek segítségével
a megye területein a szállítás megoldható.
Gyógycipõ készítõ mûhely:
Nyírségi Nyomda
4400 Nyíregyháza, Árok út 15.
Telefon: 06-42/437-006, 06-42/437-007

Gyógycipõ méretfelvétel és átadás:
Esély Centrum „C” épület
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
Kedden és csütörtökön: 9-11 óráig
Telefon: 06-42/410-522,
06-42/494-093
Az Esély Centrumban keddi és csütörtöki napokon
9-11 óra között ortopéd szakrendelés mûködik.
A gyártás jól felszerelt ortopéd cipészeti
mûhelyünkben történik. MSZEEN ISO
9001:2009-es minõségirányítási rendszerrel
rendelkezünk.
Udvarias kiszolgálással, rövid határidõre
vállaljuk termékeink elkészítését.
További információ kérhetõ a termékfelelõstõl a +36-20/9308-719 mobilszámon.
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GYÓGYÁSZATI
SEGÉDESZKÖZ

Kedves Sorstársak! Kedves Tagtársak!
Szíves figyelmükbe szeretnénk ajánlani Egyesületünk szolgáltatását, a gyógyászati segédeszközök használatának lehetõségét.
Egyesületünk tagjai meghatározott 1 hónap idõtartamra térítésmentesen próbálhatják ki a gyógyászati segédeszközt, mely
használati ideje indokolt esetben meghosszabbítható.
A megnövekedett igényekre tekintettel bizonyos eszközök igénylése esetén – például: hidraulikus ágy, kádlift stb. - elõzetes elõjegyzés szükséges.
Amennyiben a használatra kiadott gyógyászati segédeszköz
Egyesületünk központjába történõ visszajuttatása nem oldható
meg, akkor kérnénk, hogy azt a lakóhelyhez legközelebb lévõ
helyi csoportvezetõnek adja át.
Gyógyászati segédeszközeink:
– kerekesszék gyermekek és felnõttek részére (fix, illetve összecsukható)
– járókeretek (összecsukható, gurulós, hónaljmankós)
– szobai WC, felnõttek, illetve gyermekek részére
– könyökmankó felnõttek, illetve gyermekek részére
– speciális babakocsi sérült gyermekek részére
– falra szerelhetõ zuhanyszék
– ágytál, kádülõke
– rollátor (4 kerekû, bevásárló kosárral).
Súlyos esetekben:
– hidraulikusan és elektronikusan mûködtethetõ betegágy
– kádlift, betegemelõ szerkezet
– légmatrac.
Szükség esetén felajánlásból származó használt alkatrészeket
biztosítunk sorstáraink számára szobai kerekesszékhez.
A gyógyászati segédeszközökkel, használt alkatrészekkel kapcsolatosan bõvebb felvilágosítás kérhetõ Egyesületünk székhelyén
– Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. -, központi telefonszámán – 0642/410-522 -, valamint Kovács Károly munkatársunknál – 06-20/
9308-736 telefonszámon munkanapokon 8-12 óráig.

Többféle szempontból
variálható, állítható
speciális ágyak

Vizes kádlift

Milyen feltételekkel lehet tagja
Egyesületünknek
Sokszor fordulnak hozzánk olyan sorstársak, akik egyesületünk tagjai
kívánnak lenni, szeretnének bekapcsolódni, megismerni a megyei egyesület, a helyi csoportok és a klubok munkáját, találkozni hasonló sorsú
tagtársakkal, részt venni szabadidõs és kulturális programokon, esetleg
munkát vállalni vagy támogatást igényelni, de nem tudják milyen feltételekkel kérhetõ a tagfelvétel.
Fontos tudnivaló a tagfelvétellel kapcsolatosan:
Tagja lehet Egyesületünknek az a személy, aki mozgásszervi diagnózisa
alapján mozgáskorlátozottságát, fogyatékosságát és megváltozott munkaképességét igazolni tudja, illetve Egyesületünk érdekkörébe tartozó képzésben, foglalkoztatásban, ellátási rendszerében vesz részt.
– OOSZI, ORSZI, NRSZH, RSZSZ, Kormányhivatal Szakértõi Bizottsága (komplex felülvizsgálat) szakvéleménnyel rendelkezik,
– fogyatékossági támogatásban részesül,
– magasabb összegû családi pótlékra jogosult,
– olyan kórházi zárójelentése, vagy szakorvosi lelete van, amelybõl
egyértelmûvé válik a súlyos mozgáskorlátozottsága és/vagy megváltozott
munkaképessége.
A tagfelvételi kérelemhez az okmányról fénymásolatot kérünk csatolni!
A tagsági viszony létesítése önkéntes, mellyel a kérelmezõ vállalja az
éves rendszeres tagdíj befizetését. Felnõtteknek: 1800,- Ft, gyermekeknek
18 éves korig 1000,- Ft, melyet minden év június 30-ig kell rendezni csekken, vagy személyesen az Egyesület székhelyén a pénztárban.
A nyilvántartásba vételhez pontosan, olvashatóan ki kell tölteni a tagfelvételhez szükséges „Adatlap”-ot. Csatolni kell a mozgáskorlátozottságot,
megváltozott munkaképességet igazoló okmányok, valamint postai úton történõ rendezés esetén a tagdíj befizetését igazoló csekk /feladószelvény/
fénymásolatát. Csak ezek együttes beérkezése után tudjuk felvenni tagjaink
sorába a kérelmezõt, majd ezt követõen megküldeni a tagsági igazolványt.
A tagságból származó elõnyök (szolgáltatásaink)
Mûködési területünkön a hátrányos helyzetû mozgáskorlátozott, fogyatékossággal élõ és megváltozott munkaképességû személyek társadalmi integrációjának valamint önálló életvitelének elõsegítése; érdekképviselet; érdekérvényesítés; munkahely biztosítása; kulturális és szabadidõs programok szervezése; a fogyatékos személy speciális szükségleteinek kielégítését célzó
szolgáltatások biztosítása; intézmény mûködtetése; tájékoztatás, információnyújtás és támogatások ügyintézése, gyógyászati segédeszköz biztosítása. Kapcsolatteremtõ, közvetítõ szerepet vállalunk fel az önkormányzatok, közigazgatási-, egészségügyi-, és szociális intézmények között.
Naprakész információt nyújtunk a lakás akadálymentesítési valamint a
gépjármû-szerzési és átalakítási támogatásról. Közremûködünk a bizottság
munkájában a gépjármû-szerzési utalványok odaítélésénél.
A folyamatos kommunikációt képzett munkatársaink, helyi csoportvezetõink, klubvezetõink és sorstársi tanácsadóink segítik.
Tagfelvétellel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ az Egyesület központi irodájában vagy helyi csoportvezetõinknél
ügyfélfogadási napokon személyesen illetve telefonon.

Tájékoztatás a tagdíj rendezéséhez,
adatváltozás bejelentéséhez
Tisztelt Tagtársunk!
Egyesületünk tagja a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ), amely egységes központi tagnyilvántartó
rendszerrel rendelkezik.
A MEOSZ aktív tagunknak csak azt a sorstársunkat ismeri el, akinek
tárgyévi egyesületi tagdíja rendezve van.
A tagdíj összege 2017/2018. évben nem változott:
– felnõtteknek 1.800 Ft/év,
– 18 év alatti gyermekeknek 1.000 Ft/év.
A küldöttközgyûlés 2018. május 18-án 10/2018. (V.18.) számú határozatában tagdíjemelésrõl döntött.
A tagdíj összege 2019. január 01. napjától az alábbiak szerint változik:
– felnõtteknek 2.000 Ft/év,
– 18 év alatti gyermekeknek 1.200 Ft/év.
A tagdíjat minden tárgyév június 30-ig kell rendezni, de ha a befizetésre eddig nem volt lehetõsége, akkor az újságban található csekken
vagy az Egyesület székhelyén központi pénztárunkban ezt megteheti.
Amennyiben a tagdíj befizetése tárgyévre már megtörtént, akkor a
csekket felhasználhatja a 2019. évi tagdíj rendezéséhez.
Amennyiben tagdíját még nem rendezte és anyagi helyzete ezt lehetõvé teszi, akkor köszönettel vennénk, ha a 2018. évi tagdíj mellett
a 2019. évi tagdíjat is rendezni tudná.
Kérjük, hogy a befizetési csekk jobb felsõ sarkának „közlemény” rovatában minden esetben jelölje meg, hogy melyik évre/évekre fizeti be a tagdíjat (Pl.: 2017/2018. vagy 2019. évi tagdíj, stb.). Ez fontos a tagsági viszony
folyamatossága és a tagnyilvántartás pontos vezetése érdekében.
Az adataiban, körülményeiben bekövetkezett változásokat (Pl. név,
lakcím, egészségi állapot, telefonszám, e-mail cím stb.) kérjük, hogy
jelezze Egyesületünk elérhetõségein vagy írásban küldje meg központi irodánk címére (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.).
Az Egyesület Elnöksége
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Bõvülõ tömegközlekedés Nyíregyházán
Könnyebben megközelíthetõ a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete és az Esély Centrum
Városunk dinamikusan fejlõdik, így folyamatosan bõvül Nyíregyháza tömegközlekedése is. Ma már nem csak személygépkocsival, hanem helyi és helyközi buszjáratokkal
is megközelíthetõ Egyesületünk és az Esély
Centrum.
Az épületcsoport egyesületünk székhelye,
amely mûködésünk mellett biztosítja munkavállalóinknak, az itt mûködõ intézményeknek
(„Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ; Nyíregyházi Gondozási Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Korai Fejlesztés;) egészségügyi szolgáltató rendszereknek (pl. mozgásszervi-és
ortopédiai szakrendelés, fizikoterápiás kezelések, gyógycipõ méretfelvétel, stb.) és a közösségi programokra, rendezvényekre érkezõ tagjainknak a teljesen külsõ-és belsõ akadálymentesítéssel rendelkezõ helyszínt is.
A LEGO új gyáregységének átadásával
mégtöbb buszjárat közlekedik, amely
méginkább segíti az ide érkezõ mozgássérült,
fogyatékos és megváltozott munkaképességû személyek közlekedését.
Fontos tudni! Nyíregyháza több olyan alacsonypadlós, rámpás Solaris autóbusszal rendelkezik, amely súlyos mozgássérült,
kerekesszékes illetve idõs, segédeszközzel
közlekedõ személy szállítására is alkalmas.
Ezeket a buszokat több útvonalon is forgalomba állítják. A rámpás autóbuszok közlekedési útvonaláról az utazás napján reggel 5
órától a 06-42/455-035 telefonszámon tájékozódhat.
További fejlesztések: Nyíregyháza város
közgyûlése döntése alapján, lecserélte a
régi típusú csuklós autóbuszokat korsze-

WWW.MKSZABOLCSEGYESULET.HU
internet címen megtekinthetõ a
Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete weboldala!
Internetkapcsolattal rendelkezõk a fenti
címen megtekinthetik az Egyesület
programjait, tevékenységeit, rendezvényeit és tájékozódhatnak a legfrissebb
információkról,
hírekrõl!

rû, alacsonypadlós, rámpával rendelkezõ
buszokra. Reméljük, hogy ez még inkább
segíteni fogja az akadálymentes tömegközlekedést.
A szolgáltatások igénybevételéhez, nyíregyházi programjainkon való részvételhez szeretnénk néhány fontos közlekedési információval szolgáltni, segítve ezzel tagjainkat, sorstársainkat, az Esély Centrumba látogatókat:
Az Esély Centrum, a vidékrõl, vonattal és
távolsági autóbusszal érkezõk számára megközelíthetõ az Autóbuszállomásról (Nyíregyháza, Petõfi tér, Információ telefonszáma: 0642/598-181, 06-42/598-177) a 40-es
(Autóbuszállomás-Esély Centrum) a H40-es
(Autóbuszállomás-Sulyánbokor) és a H40L
(Autóbuszállomás-LEGO) jelzésû helyi, valamint a Tiszavasvári felé közlekedõ helyközi
járatokkal.
A 40-es járat az Esély Centrum „B” épülete
elõtt, a többi az Esély Centrum bejárata elõtt
kb.100 méterre áll meg a Tiszavasvári úton. A
40-es, a H40-es és a helyközi járat 1-2 óránként, a H40L jelzésû járat a LEGO munkakezdéshez, mûszakhoz igazodva közlekedik.
A 40-es és H40-es buszjáratokra átszállási
lehetõség (nem a vasút-, és autóbuszállomásra
érkezõk számára) a Búza téri piac megállójában, míg a H40L jelzésû LEGO járatra az
Autóbuszállomáson, vagy a Tiszavasvári felüljáró elõtt a Bethlen G. utcán van.
A helyi járatok közül a 17-es (ÖrökösföldSzélsõbokori út) és a 23-as (Örökösföld-Huszár telep) autóbuszokkal lehet eljutni az Esély
Centrumba, melyek érintik a belvárost is. Átszállási lehetõség a belvárosban lévõ Kodály
Zoltán Általános Iskolánál, valamint szintén
a Búza téri piacnál van.
Fontos tudni, hogy a 17-es buszról a Kert-

Varju Csaba:

Ne add fel
Ne add fel, tudom, nehéz az élet,
Sokszor úgy érzed, csak meggyötör téged,
Nem érzed benne a boldogságot,
Az alagút végén a fényt nem látod,
Gondolj azokra, akik szeretnek,
És örülnek, hogy veled lehetnek,

városban lévõ Szélsõbokori úton kell leszállni, amely 10-15 perces sétára van az Esély
Centrum bejáratától (kb.500 m). Ez a járat közlekedik leggyakrabban, általában 25 és 45
percenként egész nap.
A 23-as buszról a tiszavasvári úti körforgalmat elhagyva a Fészek utca elején (elsõ
megálló) kell leszállni. Ez szintén 10 perc sétára található a bejárattól (kb.400 m). Ez a járat
óránként közlekedik.
A buszközlekedést befolyásolja még a téli
és a nyári menetrend, valamint az iskolai tanítási idõszak és szünidõ, valamint a munkanap és hétvége idõszaka.
Hétközben gyakrabban, hétvégén ritkábban közlekednek az autóbuszok, ezért minden esetben érdemes az utazás megkezdése
elõtt tájékozódni az információ 06-42/598181, 06-42/598-177 telefonszámain.
Az Egyesület Elnöksége

Csorba Bertalan:

Könnyek csupán
Elindultam utamon,
Társam az üresség,
Nem állnék meg soha,
Csak ha leesne az ég.
Elfutnék messzire,
Várna a végtelen,
Tán vissza sem nézném
Filmen az életem.
Sikerek, kudarcok
Kísérik lépteimet,
Valamit adott a sors,
És valamit elvett.
Néha sírok, nézek
Magam elé bután,
Nem gyötör fájdalom:
Ezek könnyek csupán.
Ezek könnyek csupán,
Lelkemet gyógyítják,
Még nem õrültem meg:
Gondolataim tiszták.
Csak a mának élek,
Elfeledném múltam,
Félek a holnaptól:
Olyan bizonytalan.

Élj azokért, akiket te is szeretsz,
És örülj annak, hogy velük lehetsz.
Egy a lényeg, ezt ne felejtsd el:
Bárhogy is van, soha ne add fel!

Lehet, hogy rögös az út,
Néha rossz idõk jönnek,
Ám nem szabad feladni:
Segítenek a könnyek.
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Támogatások
2018-ban

Hol lehet igényelni?

Fogyatékossági
támogatás

Lakóhely szerint illetékes Járási
Hivatalok, Kormányablakok

Családi pótlék Lakóhely szerint illetékes
tartósan beteg, Járási Hivatalok,
illetve súlyosan Kormányablakok
fogyatékos gyermek után

Jogosultak köre
Az a 18. életévét betöltött, súlyos fogyatékos, aki Magyarországon élõ
magyar állampolgár, letelepedett vagy
bevándorolt jogállású, ill. hontalan
személy
– az a tizennyolc évesnél fiatalabb
gyermek, akinek külön jogszabályban meghatározott betegsége van.
– az a tizennyolc évesnél idõsebb személy, aki tizennyolcadik életévének
betöltése elõtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve
legalább 50 %-os mértékû egészségkárosodást szenvedett és ez az állapot tartósan fennáll.

Ápolási díj

Lakóhely szerint illetékes
Kormányhivatalok

Közgyógyellátási
igazolvány

Lakóhely szerint illetékes
Kormányablakok

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megõrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Lakás Átalakítási
Támogatás

OTP Bank Lakáshitel
Ügyosztálya

Mozgáskorlátozott személy vagy a
vele egy háztartásban élõ közeli hozzátartozója vagy élettársa

Gépjármûszer- Kormányhivatal
zési- és Átalakí- Gyámügyi és Igazságügyi
Fõosztály
tási Támogatás
Szociális és Gyámügy Osztály

Tartósan gondozásra szoruló (súlyos
fogyatékos vagy tartósan beteg) személy otthoni ápolását ellátó, nagykorú hozzátartozó

Súlyosan mozgáskorlátozott, értelmi
fogyatékos, autista, látási-, hallási
fogyatékos, kromoszóma-rendellenességgel élõ emberek

4400 Nyíregyháza
Hõsök tere 5.

Menyi az ellátás összege?
Fogyatékosság mértékétõl függõen:
21.785 Ft/hó vagy
26.813 Ft/hó

Család esetén:
23.300 Ft/hó
Egyedül álló esetén 25.900 Ft/hó
18 éves kor felett, saját jogán:
20.300 Ft/hó

Ápolási díj alapösszege: Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg100%-a:
32.600 Ft/hó
Emelt összegû ápolási dj: Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a:
48.900 Ft/hó
Kiemelt összegû ápolási díj: Költségvetési tv-ben meghatározott
alapösszeg 180%-a58.680 Ft/hó
Jogosultság típusától függõen
Alanyi jogosultság: 6.000 Ft/év

Vonatkozó jogszabályok
–
–
–
–
–

1998. évi XXVI. tv.
2011. évi CXCV. tv.
141/2000. (VIII. 9.) Korm.rend.
2004. évi CXL. tv.
73/2015. (III.30.) Korm. rend.

1998. évi LXXXIV. tv.
(Cst.) 11. § (1) bek
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet.

2016. évi XC. tv.
(Költségvetési tv.) 64. §
(2) bek. b) pont és
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §

Normatív jogosultság:
6.000 Ft/hó

–
–
–
–

300 000 Ft

–12/2001. (I.31.) Korm. rend.

Használt autó vásárlása esetén:
600 000 Ft
Új Suzukira: 1 000 000 Ft
Választható típusok:
– Suzuki Swift 1,2 GL,
– Suzuki S-Cross 1,6 Start
– Suzuki S-Cross Start Prémium
Plusz,
– Suzuki Vitara GL
– Suzuki Vitara GL Plusz

1993. évi III. tv 49-53. §-a,
63/2006. (III. 27.) Korm.rend. 35-49. §-a,
2012.évi CCIV. törvény 59. §(1)-(2) bk.
2004. évi CXL. tv.

– 102/2011. (VI. 29.) Korm. rend.

Átalakításra: 90.000 Ft

Rehabilitációs
ellátás

Lakóhely szerint illetékes Kormányablak (kizárólag személyesen)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Családtámogatási
és Társadalombiztosítási Fõosztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértõi Osztály
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2.
(Kizárólag postán)

Rehabilitációs
ellátás

Lakóhely szerint illetékes Kormányablak (kizárólag személyesen)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Családtámogatási
és Társadalombiztosítási Fõosztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértõi Osztály
4400 Nyíregyháza,
Bessenyei tér 2. (Kizárólag postán)

Rokkantsági
ellátás
Rokkantsági
ellátás

Rokkantsági
ellátás

Lakóhely szerint illetékes Kormányablak (kizárólag személyesen)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Családtámogatási
és Társadalombiztosítási Fõosztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértõi Osztály
4400 Nyíregyháza,
Bessenyei tér 2. (Kizárólag postán)

Rokkantsági
ellátás

Rokkantsági
járadék

Lakóhely szerinti illetékes nyugdíj folyósító szerv

Az a személy, akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1 kategória)

Alapösszeg (98.890 Ft)
30%-a:
29.667 Ft/hó

– 2011. évi CXCI. tv. 9.§.1/b.,2/b.
– 327/2011. (XII.29.) Korm.rend. 8/A. §

Az a személy, aki tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel
(C1 kategória)

Alapösszeg 40%-a:
39.556 Ft/hó

– 2011. évi CXCI. tv. 9.§.1/b.,2/b.
– 327/2011. (XII.29.) Korm.rend. 8/A. §

Az a személy, akinek foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt

Alapösszeg 30%-a:
29.667 Ft/hó

– 2011. évi CXCI. tv. 12.§.1/a., 2/a.
– 327/2011. (XII.29.) Korm.rend. 8/A. §

Az a személy, akinek rehabilitációja nem javasolt, tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel

Alapösszeg 45%-a:
44.501 Ft/hó

– 2011. évi CXCI. tv. 12.§.1/a., 2/b.
– 327/2011. (XII.29.) Korm.rend. 8/A. §

Az a személy, akinek rehabilitációja nem javasolt, kizárólag
folyamatos támogatással foglalkoztatható
Az a személy, akinek rehabilitációja nem javasolt, egészségkárosodása jelentõs és önellátásra
nem vagy csak segítséggel képes

Alapösszeg 50%-a:
49.445 Ft/hó

– 2011. évi CXCI. tv. 12.§.1/a., 2/c.
– 327/2011. (XII.29.) Korm.rend. 8/A. §

Alapösszeg 55%-a:
54.390 Ft/hó

– 2011. évi CXCI. tv. 12.§.1/a., 2/d.
– 327/2011. (XII.29.) Korm.rend. 8/A. §

36.365 Ft/hó

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

Az a 18. életévét betöltött jogosult,
aki 25. éves kora elõtt szenved olyan
mértékû egészségkárosodást, ami
eléri a 70%-os mértéket.
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A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
tisztségviselõinek elérhetõsége és ügyfélfogadási rendje
Az elnökség tagjai:

INTÉZMÉNYEINK

– Balogh Zoltánné elnök
Telefon: +36-20/3260-485
E-mail: adelka329@gmail.com
– Sitkuné Técsy Éva elnökhelyettes
Telefon: +36-20/9308-725
E-mail: sitkuneevi@freemail.hu
– Kelenföldi Lászlóné titkár
Telefon: +36-20/9308-737
E-mail:
kelenfoldine.erzso@gmail.com
– Szilágyi Éva elnökségi tag, gazdasági vezetõ
Telefon: +36-20/9308-728
E-mail: evaszilagyi@freemail.hu
– Pták István elnökségi tag
E-mail: ptakistvan1965@gmail.com

„Nefelejcs” Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Fogyatékos Személyek
Nappali Intézménye
Ellátási terület: Nyíregyházai Kistérség közigazgatási területén
(Nyíregyháza, Kálmánháza, Kótaj,
Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényõ)
élõ, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élõ személyek.
Telefon: +36-20/9308-713
E-mail cím:
nefelejcs2007@freemail.hu

Felügyelõ Bizottság tagjai:
– Radácsné Simon Natália FB elnök:
Telefon: +36-20/9308-714
E-mail: simonnati78@gmail.com
– Varga Györgyné FB tag:
Telefon: +36-20/268-8373
E-mail:
varga.gyorgyne4@gmail.com
– Nagy Zsuzsanna FB tag:
Telefon: +36-20/9576-336
Az Elnökség ügyfélfogadása
az Egyesület központi
irodájában:
Idõpont:
Minden szerda 8-16 óráig
Helye: Nyíregyháza, Tiszavasvári út
41. Esély Centrum „A” épület
Egyéb esetben személyesen,
vagy telefonon
információtnyújt: Mágori
Gabriella – ügyfélszolgálati
munkatárs
Idõpont: Hétfõtõl csütörtökig 816 óráig Pénteken 8-12 óráig
Elérhetõsége:
+36-20/9308-732, vagy az
egyesület központi telefonszámai.
Jogi tanácsadás az Egyesület
központjában:
Tanácsadó:
Dr.Lengyel Zsolt jogász
Idõpont: Minden hónap utolsó
szerda 8-12 óráig.
A tanácsadás igénybevételéhez
elõzetes telefonos egyeztetés
szükséges a
06-42/410-522 telefonszámon.
Az Egyesület elérhetõsége:
Cím/Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
Postacím: 4400 Nyíregyháza,
Postafiók: 173
Központi iroda telefonszáma:
06-42/410-522, 06-42/504-835
Fax szám: 06-42/410-277
E-mail cím: szszbegy@meosz.hu
Weboldal:
www.mkszabolcsegyesulet.hu
Esély Centrum telefonszáma:
06-42/454-093

Támogató Szolgálat
Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Az Alapszolgáltatási Központ vezetõje: Sitkuné Técsy Éva
Telefon: +36-20/9308-725
E-mail cím:
sitkuneevi@freemail.hu
Az intézmény szolgáltatásairól tájékoztatást kaphatnak sorstársaink:
– személyesen az egyesület székhelyén
– telefonon: 06-42/410-522,
06-42/504-835
az alábbi idõpontokban: hétfõtõl
csütörtökig 8-16 óráig, pénteken
8-12 óráig.

Csenger és térségéhez tartozó települések:
Császló, Csenger, Csengersima,
Csengerújfalu, Csegöld, Gacsály,
Garbolc, Komlódtótfalu, Méhtelek, Nagygéc, Pátyod, Porcsalma,
Rozsály, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamostatárfalva,
Tyukod, Ura, Zajta
Fehérgyarmat és térsége
Jelenleg a térségben nincs csoportvezetõ. A tagok képviseletét a
nyíregyházi központ látja el.
Fehérgyarmat és térségéhez tartozó települések:
Cégénydányád, Darnó, Fehérgyarmat, Gyügye, Hermánszeg,
Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kisszekeres, Kömörõ, Mánd, Nagyar,
Nagyszekeres, Nábrád, Nemesborzova, Olcsvaapáti, Panyola,
Penyige, Szamossályi, Szamosújlak, Tunyogmatolcs, Vámosoroszi, Zsarolyán
Gávavencsellõ és térsége
Jelenleg a térségben nincs csoportvezetõ. A tagok képviseletét a
nyíregyházi központ látja el.
Gávavencsellõ és térségéhez tartozó települések:
Balsa, Gávavencsellõ, Paszab,
Szabolcs, Timár, Tiszabercel

Sorstársi tanácsadás
Ibrány és térsége
Megyénk több területén –
Csenger, Kisvárda, Mátészalka,
Tiszadob és Újfehértó térségében
– mûködik sorstársi tanácsadás.
Célunk a mentális segítségnyújtás, életvezetési tanácsadás, krízis
intervenció, információnyújtás.
Közösen keresni a megoldást a
megváltozott élethelyzetre, az
önálló életvitel megteremtésére,
életvezetési tanácsadásokkal segíteni sorstársainkat.
Helyi csoportok, sorstársi
tanácsadók, klubok

Csoportvezetõ: Kiss Józsefné
E-mail cím: pirospont36@gmail.com
Telefon: +36-20/9308-711
Ügyfélfogadás: minden második
héten, pénteken 8-14 óráig:
Ibrány, Zrínyi utca 20.
Csoportvezetõ helyettes:
Kovács László
E-mail cím:
laszlo.kovacs@gmail.com
Telefon: 06-42/202-140
Ügyfélfogadás: minden hétfõn
15-17 óráig:
Nagyhalász, Kiss E. u. 4.

Csenger és térsége
Csoportvezetõ, sorstársi tanácsadó: Csernyi Bertalanné
Email: irenke195509@gmail.com
Telefon: +36-20/9308-734
Ügyfélfogadás, tanácsadás:
minden csütörtökön
13-15 óráig:
Népjóléti Intézmény
Szociális Iroda
Csenger, Ady E. u. 18-20.

Ibrány és térségéhez tartozó települések:
Beszterec, Buj, Ibrány, Kemecse,
Kótaj, Nagyhalász, Tiszarád,
Tiszatelek, Vasmegyer
Záhony és térsége
Csoportvezetõ:
Hudák Lászlóné
Telefon: +36-20/9308-726

Ügyfélfogadás: minden szerdán
9-13 óráig: Szabolcsveresmart,
Dózsa Gy. u. 35.
Záhony és térségéhez tartozó települések:
Benk, Dombrád, Eperjeske, Gyõröcske, Kékcse, Komoró, Mándok,
Mezõladány, Szabolcsveresmart,
Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton,
Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, Záhony, Zsurk
Kisvárda és térsége
Csoportvezetõ: Lidit Ferencné
Telefon: +36-20/9308-729
Ügyfélfogadás: Minden hónap
második hétfõn 9-12 óráig:
Ifjúsági Ház Döge, Osváth tér 6.
Sorstári tanácsadó:
Csire Andrea
Telefon: 20/420-0775
Email cím:
csireandi@gmail.com
Tanácsadás:
Telefonos egyeztetés alapján:
Kisvárda Csokonai utca 17.
Kisvárda és térségéhez tartozó települések:
Ajak, Anarcs, Demecser, Döge,
Fényeslitke, Gégény, Gyulaháza,
Jéke, Kék, Kisvárda, Laskod,
Lövõpetri, Nyírkarász, Nyírlövõ,
Nyírtass, Pap, Pátroha, Petneháza,
Rétközberencs, Szabolcsbáka,
Tornyospálca
Kölcse és térsége
Csoportvezetõ: Varga Tibor
Telefon: +36-20/987-1961
Email:
vargatiborfulesd@gmail.com
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 14-16 óráig: Fülesd Kis út 4.
(könyvtár)
Kölcse és térségéhez tartozó települések:
Botpalád, Csaholc, Fülesd, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kölcse,
Magosliget, Milota, Nagyhódos,
Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs,
Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Túristvándi, Túrricse, Uszka
Mátészalka és térsége
Csoportvezetõ, sorstársi tanácsadó: Katona Ferencné
Telefon: +36-20/9308-718
Ügyfélfogadás, tanácsadás: minden pénteken 14-16 óráig: Mátészalka, Kossuth utca 25.
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Csoportfoglalkozás:
minden negyedév utolsó péntek
du.14 óra:
Mátészalka, Kisfaludy u. 2.,
ROTARY Klub.
Mátészalka és térségéhez tartozó
települések:
Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Gyõrtelek, Hodász, Jármi,
Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy,
Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös,
Õr, Papos, Rápolt, Szamoskér,
Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja,
Vállaj
Nyírbátor és térsége
Csoportvezetõ: Barna Ferencné
Telefon: +36-20/9308-727,
+42/287-323
Csoportvezetõ helyettes:
Demeter Ferencné
Telefon: 42/385-002
Ügyfélfogadás: minden hónap
második szerda 14-18 óráig:
Nyírmihálydi, Debreceni út 23.
Nyírbátor és térségéhez tartozó települések:
Balkány, Bátorliget, Biri, Bököny,
Encsencs, Geszteréd, Kisléta,
Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek,
Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs,
Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos,
Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse,
Pócspetri, Szakoly, Terem
Rakamaz és térsége
Csoportvezetõ:
Krómer Mihályné
Telefon: 06-42/371-879, +36-20/
529-1640, +36-20/9291-992
E-mail cím:
kromer.mihalyne@freemail.hu
Ügyfélfogadás: minden hónap
második szerda 15-18 óráig:
Rakamaz, Zrínyi utca 4/b.
Rakamaz és térségéhez tartozó települések: Rakamaz, Tiszanagyfalu, Virányos
Tiszadob és térsége
Csoportvezetõ, sorstársi tanácsadó: Szilágyi Józsefné
Telefon: +36-20/9308-724 +3620/9670-931
Ügyfélfogadás, tanácsadás: minden munkanap 9-12 óráig:
Családsegítõ Központ Tiszadob (a
Polgármesteri Hivatal mellett).
Tiszadob és térségéhez tartozó
települések: Tiszadob, Tiszadada
Tiszaeszlár és térsége:
Csoportvezetõ: Bakó Tamás
Telefon: +36-70/946-5661

E-mail cím:
bakotam@freemail.hu;
bakotam@tvn.hu
Ügyfélfogadás: minden hónap
második hétfõn 8-12 óráig:
Tiszaeszlár, Rákóczi u. 61.
Tiszaeszlár és térségéhez tartozó
települések: Bashalom, Tiszaeszlár
Tiszavasvári és térsége:
Csoportvezetõ:
Boczák Józsefné
Telefon: +36-20/529-1650,
+36-70/639-4855
Email:
boczakjozsefne@citromail.hu
Ügyfélfogadás: Telefonos egyeztetés alapján.
Tiszavasvári és térségéhez tartozó települések: Szorgalmatos,
Tiszalök, Tiszavasvári
Újfehértó és térsége:
Csoportvezetõ, sorstársi tanácsadó: Bige Lászlóné
Telefon: +36-20/9308-723
Ügyfélfogadás, tanácsadás: minden hétfõn 9 – 12 óráig: Újfehértó,
Böszörményi út 14. szám alatt.
E-mail: berzso86@freemail.hu
Újfehértó és térségéhez tartozó
települések: Érpatak, Újfehértó
Vásárosnamény és térsége:
Csoportvezetõ:
Lukácsné Kovács Gizella
Telefon: +36-20/9308-722,
+36-30/6812-261
E-mail cím:
64lgizi@gmail.com
Csop.vez. helyettes.:
Balogh Andrea Csilla
Telefon: 45/470-314
E-mail cím:
bcsilla@namenynet.hu
Ügyfélfogadás: Minden hónap
második szerdán 8-1000 óráig a
Start Nonprofit Kft. Üzemében:
Vásárosnamény, Kossuth utca 32.
Telefon: 06-45/470-948
Vásárosnamény és térségéhez tartozó települések:
Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda,
Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre,
Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány,
Lónya, Márokpapi, Mátyus,
Nagyvarsány, Nyírmada, Olcsva,
Pusztadobos, Rohod, Tarpa,
Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Vámosatya, Vásárosnamény,
Vitka

Telefon: 06-42/783-489
+3620/9308-716
E-mail cím:
fejesnemagdi@gmail.com
Klubfoglalkozás: Minden hónap
elsõ hétfõn 14-16 óráig az Esély
Centrumban.

Nyíregyháza és térsége:
A térségben élõ mozgássérült sorstársak képviseletét az Egyesület
központi irodája látja el.
A térséghez tartozó települések:
Borbánya, Butykatelep, Császárszállás, Felsõsima, Kálmánháza,
Kállósemjén, Nagycserkesz, Nagyszállás, Napkor, Nagykálló, Nyíregyháza, Nyírjes, Nyírpazony,
Nyírszõlõs, Nyírtelek, Oros, Sóstófürdõ, Sóstóhegy

Családi Klub:
Klubvezetõ:
Antal Józsefné
Telefon: 06-42/440-140,
+36-70/340-7138
Klubfoglalkozás: Minden hónap
harmadik kedden 14-16 óráig az
Esély Centrumban.

Térségen kívüli települések:
A térségben élõ mozgássérült sorstársak képviseletét az Egyesület
központi irodája látja el.

Sakk-kör:
A Sakk-kör edzéseirõl tájékoztatás Szilágyi Éva koordinátortól
kérhetõ.
Az edzés helye:
Igény szerint versenyek elõtt az
Esély Centrumban.

A térséghez tartozó települések:
Apagy, Baktalórántháza, Berkesz,
Besenyõd, Kántorjánosi, Kétérköz, Levelek, Magy, Nyírbogdány,
Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkércs,
Nyírtét, Nyírtura, Ófehértó,
Ramocsaháza, Sényõ, Székely

Ifjúsági csoport:
Csoportvezetõ: Csorba Bertalan
Telefon: +36-30/577-7884
E-mail cím:
csorba.bertalan@gmail.com

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Klubok koordinálása
Szilágyi Éva elnöksági tag, gazdasági vezetõ
Telefon: +36-20/9308-728
E-mail:
evaszilagyi@freemail.hu

Csoportvezetõ helyettes:
Szabó Katalin Éva
Telefon: +36-30/667-1036
E-mail cím:
sarkusz@freemail.hu
Csoportfoglalkozás:
Elõzetes egyeztetés alapján, igény
szerint az Esély Centrumban.

Sclerosis Multiplex (SM) Klub
Klubvezetõ:
Vadászné Szabó Aranka
Telefon: 06-42/410-522,
+36-30/651-3214
E-mail cím:
vadara@freemail.hu
Klubfoglalkozás: Minden hónap
második kedden 14-16 óráig az
Esély Centrumban.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ
IGÉNYLÉSE
Segédeszköz koordinátor:
Kovács Károly
Telefon: +36-20/9308-736

Reuma Klub:
Klubvezetõ:
Fejes Istvánné

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének kiadványa
Felelõs kiadó: Balogh Zoltánné elnök Szerkesztõ: Az egyesület elnöksége
Szerkesztõség: Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41., Esély Centrum „A” épület
Telefon: 42/410-522, 42/504-835 Fax: 42/410-277
E-mail: szszbegy@meosz.hu Honlap: www.mkszabolcsegyesulet.hu
Készült a START Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzemében, 3800 példányban
Felelõs vezetõ: Balogh Zoltán vezérigazgató
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2017-ben is folytattuk a munkánkat
2017. évben is hasonló nehézségekkel kellett megkûzdenünk, mint
az elõzõ évben. Taglétszámunk fokozatosan csökken az elöregedés,
az egészségi állapot és az anyagi helyzet romlása miatt. Kevesebb a
pályázati kiírás is, a pályázati támogatásokat csak célzottan használhatjuk fel. Sajnos szponzorainknak és az önkormányzatoknak is kevesebb lehetõsége van Egyesületünk és helyi csoportjaink támogatására.
Öröm számunkra, hogy 2017. év végén a Magyar Nemzeti Bank
támogatást tudott biztosítani egy új mikrobusz megvásárlásához, illetve a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége is segíti anyagi támogatásával a speciális kialakítás elvégzését. Ez a lehetõség biztosíték arra, hogy folytatni tudjuk a súlyos mozgássérült és fogyatékos személyek biztonságos, speciális szállítását.

MÛKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
Célunk közhasznú szervezetként folytatni a megkezdett munkát,
melyben segítségünkre vannak helyi csoportjaink, klubjaink, sorstársi
tanácsadóink.
A civil szervezetekre vonatkozó törvény szerint éves munkaterv
alapján végezzük feladatainkat.
Tagjaink részére kulturális rendezvényeket, szabadidõs és sportprogramokat szervezünk.

HELYI CSOPORTOK, KLUBOK:
Éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. Csoportvezetõink
térségükben rendszeres ügyfélfogadást tartanak, programokat szerveznek a tagok számára. Tartják a kapcsolatot az önkormányzatokkal,
mûködésükhöz adományt nyûjtenek.
2017. évben ügyfélfogadási napokon munkatársaink telefonon 183
fõ részére, személyes találkozás alkalmával 333 fõ részére adtak tájékoztatást, végeztek ügyintézést, melyet regisztráltak a „Szolgáltatások
nyilvántartása” formanyomtatványon. Ezen kívül számos megkeresés
történt telefonon és személyesen is.
Csoportvezetõink 40 csoportgyûlést, csoportfoglalkozást tartottak
és vettek részt egyesületünk, valamint egyéb civil rendezvényeken. A
programokon 251 fõ volt jelen.
Klubvezetõink 27 klubfoglalkozást tartottak, egy-egy alkalommal
átlagban 3-17 fõ volt jelen, egy nagyobb foglalkozáson 61 érdeklõdõ
volt. Tagjaink aktívan részt vettek az Egyesület központja által szervezett programokon is.

SORSTÁRSI TANÁCSADÁS:
2017. évben 5 fõ sorstársi tanácsadó – Újfehértó térségében Bige
Lászlóné, Kisvárda térségében Csire Andrea, Mátészalka térségében
Katona Ferencné, Csenger térségében Csernyi Bertalanné, Tiszadob
térségében Szilágyi Józsefné - végezte feladatát.
Sorstársi tanácsadóink 89 fõ részére 159 alkalommal nyújtottak
segítséget, adtak tájékoztatást telefonon és személyesen.

KULTURÁLIS
–

Közös érdekképviseleti tevékenység: A fogyatékossággal élõ, megváltozott munkaképességû emberek tájékoztatása, rehabilitációs foglalkoztatás, szociális alapszolgáltatás mûködtetése, közremûködés a gépjármûszerzési és átalakítási támogatás bizottsági munkájában, javaslattétel.
Tagnyilvántartás, iktatás: Egyesületünk tagja a MEOSZ egységes tagnyilvántartó rendszerének. Jelenleg 3154 fõ aktív taggal rendelkezünk.
Iktatásunkban 132 fõiktatószámon összesen 879 ügyirat szerepel. Tájékoztató levelet 1852 fõ részére, levélben történõ megkeresésre válaszlevelet 506 fõ részére küldtünk.
Küldöttközgyûlés: 2017. május 27. – 2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet, FB beszámoló, 2017. évi munkaterv és költségvetés, a START Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása.
Elnökségi ülések: január 27., április 05., május 08., június 06., augusztus 30., október 04.
Az elnökség ülései alkalmával meghatározta a 2017. évi munkatervet, költségvetést, a küldöttek létszámát, a küldöttközgyûlés idõpontját, a szociális alapszolgáltatás térítési díjait, valamint elkészítette a 2017.
évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, továbbá a MEOSZ felé
az adatszolgáltatásokat. Döntött minden olyan kérdésben, amely az
egyesület irányításához, mûködéséhez kapcsolódott.

FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG

TEVÉKENYSÉGE:

Feladata az egyesület mûködésének, vagyonkezelésének, jogszerû
mûködésének ellenõrzése. 2017. elsõ félévben május 08-án, a második félévben december 15-én tartott ellenõrzést.

ÉS SZABADIDÕS PROGRAMOK

LEGNAGYOBB KÖZPONTI RENDEZVÉNYEINK:

Esélyegyenlõségi és Szabadidõs Sporttalálkozó – 2017. június 24.
A program kereteink belül került megrendezésre a „Mozduljon a
kar és a láb!” elnevezésü sporttalálkozó, valamint a XII. Moravecz
Ferenc Sakk Emlékverseny, melyen összesen 161 fõ volt jelen.
Balogh Zoltánné elnök köszöntötte a vendégeket és a megjelent
mozgássérült és egyéb fogyatékossággal élõ (értelmi fogyatékos, hallássérült, látássérült, autista) tagokat, hozzátartozóikat, majd Tóth Imre Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati képviselõje nyitotta meg a
rendezvényt. Bemutatkozott a „Mozduljunk Együtt a mozgásukban akadályozottakért Alapítvány”, valamint az AJG-JENEI Mediball Csoport.
A gyermekek és fiatalok kikapcsolódását szolgálta az egész napra
biztosított ugrálóvár, LEGO sátor, kreatív asztal, arcfestés, gyöngyfûzés, gipszfestés, színezés, aszfalt rajz stb., és a kosárlabdadobás lehetõsége. Az ügyességi versenyek helyezettei kupa, érem és oklevéldíjazásban részesültek, akik nem értek el helyezést, emléklapot kaptak. A résztvevõknek üdítõt és szendvics ebédet biztosítottunk.
Érzékenyítõ tréning és interaktív kiállítás – 2017. november 07.
„Mozduljunk együtt a mozgásukban akadályozottakért Alapítvány”
programja a fogyatékkal élõk esélyegyenlõségének megvalósíulását
segítõ érzékenyítõ térink a bemutatott eszközökhöz történõ hozzájutás lehetõségének biztosítása témaköré épült. A résztvevõk interaktív
elõadáson, gyakorlati programon és egyéni konzultáción vehettek részt,
megismerve és tájékozódva az életvitelt segítõ, a szûkebb környezetben vagy intézményekben is használható legmodernebb gyógyászati
segédeszközökkel. A programon intézményi munkatársak és egyéni
érdeklõdõk is részt vettek, összesen 87 fõ.
Fogyatékossággal Élõk Mûvészeti Csoportjainak Találkozója és Közös Kreatív Kiállítása– 2017. november 20-22.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sok olyan szervezet van, mely
fogyatékossággal élõ gyermekekkel és fiatal felnõttekkel foglalkozásain keresztül ismerteti, és szeretteti meg a mûvészetet. Ezek a közösségi
programok a fogyatékos fiatalok számára a fejlõdést, a képességek és
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készségek fejlesztését eredményezik. A mûvészeti találkozók alkalmával önbizalmuk nõ, színpadi szereplésük aktívvá válik, ismerkedhetnek, barátkozhatnak.
Programunkra 10 szervezetet hívtunk meg, akik közül sajnos csak
5 szervezet tudott megjelnni.
Intézményünk, a „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ
„Nefelejcs” Színjátszó csoportjának, valamint Egyesületünk Ifjúsági
csoportjának tagjai is aktív részesei voltak a programnak, így összesen
7 intézmény versengett a díjakért.

Nagy örümünkre nem csak színészjátszás területén mutatták meg
tehetségüket, hanem a kreatív kiállításra is aktívan készültek. A programon 104 fõ volt jelen.
Karácsonyi ünnepség – 2017. december 15.
A meghitt hangulatú ünnepségen intézményünk „Nefelejcs” Színjátszó
Csoportja és egyesületi tagjaink adtak színvonalas és megható mûsort, melyben verses összeállítás, tánc és ének is szerepelt. Az ünnepség végén a
jelenlévõket támogatóink jóvoltából tartós élelmiszereket tartalamazó
ajándékcsomaggal leptük meg. Rendezvényünkre 147 fõ jött el.

MEOSZ

KÉPZÉSEK:

2017. május 02.-tõl 2017. május 05. közötti idõpontban a MEOSZ
által Hajdúszoboszlón megtartott éves küldöttközgyûlésén, valamint a
választott tisztségviselõk, munkatársak és önkéntes segítõk részére biztosított továbbképzésen 9 fõ volt jelen.
2017. szeptember 05-tõl 2017. szeptember 08. közötti idõpontban került sor a MEOSZ IT küldöttközgyûlésére és továbbképzésére
Gárdonyban, ahol Egyesületünket 4 fiatal ifjúsági tagunk képviselte,
akiket 1 fõ személyi segítõ és 1 fõ gépjármûvezetõ kísért el.

REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS:
Egyesületünk rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezõ, akkreditált foglalkoztató. 2017. évben 25 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló foglalkoztatására pályáztunk, melybõl elsõ körben 22 fõ, majd áprilistól 24 fõ foglalkoztatására nyílt lehetõségünk.
Szakmai létszám: 1 fõ rehabilitációs tanácsadó, 1 fõ rehabilitációs
mentor, 1 fõ segítõ személy.

INTÉZMÉNYEK

FENNTARTÁSA ÉS MÛKÖDTETÉSE:

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete fenntartásában mûködési engedéllyel két szociális alapszolgáltatási
területet átölelõ (támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali
intézménye) integrált formában 2017. január 05. napjától „ NEFELEJCS”
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT néven mûködteti intézményét.
A „Nefelejcs” SZAK szakmai létszáma: 1 fõ intézményvezetõ, 2 fõ
terápiás munkatárs, 7 fõ szociális gondozó, 2 fõ személyi segítõ, 1 fõ
gépkocsivezetõ. A szakképzettségi arány 100%.
Támogató szolgáltatás: 2004. év óta mûködik Nyíregyháza közigazgatási területén a szociálisan rászorultak számára. 2016. január
01-tõl költségvetési törvényben meghatározottak szerint feladategység alapú normatív támogatás biztosítja a mûködést.
A személyszállítást jelenleg egy speciális szállítást ellátó Ford Tranzit gépjármûvel végezzük.

2017. évben megállapodással 41 fõ rendelkezett. Finanszírozási
szerzõdés szerinti feladategység 3896, teljesített feladategység 5556.
A szerzõdésen felül teljesített egység nem került finanszírozásra.
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye: 2008. év óta mûködik
a Nyíregyházai Kistérség Közigazgatás területén élõ „fogyatékos” személyek nappali intézményi ellátására.
Az ellátási területhez tartozó települések: Nyíregyháza közigazgatási területe, Napkor, Nyírtelek, Nyírtura, Sényõ, Kótaj, Kálmánháza,
Nagycserkesz, Nyírpazony.
A mûködés jogerõsen 48 fõre van engedélyezve. 2017. évben 47
fõ ellátottra igényeltünk támogatás a Magyar Államkincstártól. Éves
átlag létszámunk 44,5 fõ volt.
Gyógyászati segédeszköz biztosítása: 2017. évben a rászorulók
részére 338 eszközt javítottunk meg és raktunk össze. Becsléseink
szerint 210 fõ érdeklõdött telefonon használt eszközeink iránt. Az év
során 151 fõnek összesen 179 db került kiadásra, melybõl véglegesen
6 db-ot adtunk át. December 31. napjával 104 eszköz van tagjainknál
használatba kiadva.
Egyesületünk 2017. évi részletes beszámolóját 2018. májusban a
küldöttközgyûlés hagyja jóvá. A küldöttközgyûlés által jóváhagyott
dokumentum elõzetes egyeztetés alapján ügyfélfogadási napon megtekinthetõ központi irodánban, továbbá közzétesszük egyesületi
honlapunkon is
Balogh Zoltánné
Egyesületi Elnök

Az Egyesület 2017. évi Közhasznú
Beszámolójának eredmény-kimutatása
BEVÉTELEK
Központi költségvetésbõl
20 000 000
Nappali Ellátás
Támogató Szolgálat
10 012 800
Rehab. Bértámogatás
29 766 640
Ágazati bérpótlék
1 904 423
Minimálbér és gar. bérm. Tám.
1 971 695
MEOSZ-tól
3 888 795
Magyar Államkincstártól
614 988
Önkormányzati támogatás
255 000
MNB-tõl kapott támogatás
8 600 000
Tagdíj
3 556 828
Adó 1%
198 161
Intézményi bevétel
1 470 415
Támogatás, felajánlás
419 900
Szolgáltatás
1 333 634
Egyéb bevétel
73 725
Pénzügyi mûveletek bevételei
1 250
Pénzmaradvány (2016. évi)
16 894 917
Bevételek összesen:
100 963 171
KIADÁSOK
Anyagi jellegû ráfordítás
Személyi jellegû kiadások
Nappali Ellátás
Támogató Szolgálat
Rehab pályázat költségei
Ágazati bérpótlék
Egyéb pályázat költségei
Szolgáltatások
Pénzügyi mûveletek
Beszerzés
Pénzmaradvány (2017. évi)
Kiadások összesen:

727 078
5 439 432
22 865 766
13 240 242
29 871 072
1 904 423
860 000
5 024 019
625 589
341 630
20 063 920
100 963 171
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Gépjármû támogatások a könnyebb mindennapokért
Nagyon sok sorstársnak létfontosságú a gépkocsi a mindennapi életviteléhez, szerencsére ehhez segítséget kaphatnak a
mozgássérültek egy törvényi szabályozásnak köszönhetõen.
Cikkünkben annak jártunk utána, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy valaki gépjármû vásárlásához, vagy átalakításához anyagi támogatást kaphasson.
Kétfajta támogatás, két határidõ
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek által igénybe vehetõ támogatás a szerzési és az átalakítási támogatás. A támogatások évente kiadható mértékét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége együttesen határozza meg. Az
állandó lakóhely szerinti illetékes hivatal a tárgyév március
31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, a
tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén, a tárgyév december 15-éig dönt a jogosultságokról. Azon pályázók
között, akik nem részesültek támogatásban, a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás a megadott
idõn belül nem került felhasználásra, vagy a támogatott lemond a támogatásról, az új jogosultakat a felállított sorrendnek megfelelõen jelölik ki.
A szerzési támogatás
A szerzési támogatást súlyos mozgáskorlátozott, vagy egyéb
súlyos fogyatékossággal élõ személy vagy hozzátartozója kaphatja meg. Ilyen az, aki mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy nem töltötte be a 18. életévét, magasabb összegû
családi pótlékra jogosult és mozgásszervi fogyatékos, vagy a
közlekedõképességében súlyosan akadályozott. Fontos megjegyezni, hogy a szerzési támogatás abban az esetben lehet
jogos, ha a kérelmezõ, vagy rá való tekintettel más személy a
kérelem benyújtását megelõzõ hét évben nem részesült a
támogatásban.Mértéke új autó vásárlása esetén 1.000.000 ft,
használt gépjármû vásárlásakor a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000 ft.
A kérelem elbírálásakor elõnyben részesítik azt a pályázót,
aki keresõ tevékenységet folytat, tanulói, jogviszonyban áll,
14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy honvédelmi szolgálat teljesítése közben vált súlyos mozgáskorlátozottá.
2018. évtõl már nem kötelezõ hitelt felvenni a gépjármû
szerzési támogatás igényléséhez. Új autó esetében kizárólag
csak Suzukit lehet vásárolni a kijelölt kereskedõnél. A típusok
és az árak a www.lehetosegauto.hu weboldalon találhatóak.
Segítség az átalakításhoz
Az átalakítási támogatásra jogosult a súlyosan fogyatékos
személy, vagy az õt szállító személy. A szállítást vállaló személy, lehet: vér szerinti, örökbefogadó- és nevelõszülõ, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs. A súlyos
mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személlyel legalább egy éve közösháztartásban élõ vér szerinti,
örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér. Illetve a súlyos mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékossággal élõ személy személygépkocsival történõ szállítását önkéntes jogviszonyban végzõ személy, akkor, ha nem áll a jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat
hatálya alatt. Az átalakítás költsége, legfeljebb 90 000 forint.
A fogyatékos személy szállításának vállalásáról írásban nyi-

latkozatot kell tenni. Az átalakítási támogatásra a kérelmet,
minden évben március 31.-éig, és szeptember 30.-áig lehet
benyújtani.
Szerzési, és átalakítási támogatás egyidejûleg is igényelhetõ.
Lehetõség kerekesszékkel élõknek
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett,
2017. október 20.-ával kezdõdõen, AUTÓPLUSZ2018 címmel
személygépkocsi beszerzés támogatásra kerekesszékkel közlekedõ személyek részére, amelynek benyújtási határideje,
2017. december. 11.-e volt. A pályázati program célcsoportját
azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkották, akik
a szakorvosi vélemény alapján, életvitelszerûen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, vagy elektromos mopedet használnak, és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk
sajátossága miatt nem tudtak megfelelõ személygépkocsit
vásárolni. Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehetett, figyelemmel arra, hogy az elnyerhetõ

támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának
50%-a, de maximum 4.000.000 Ft lehet. A pályázható összeg,
„ A” kategória esetén 2,5, 3, 3,5, illetve 4 millió forint volt.
„B” kategória esetén, az elnyerhetõ támogatási összeg szintén legfeljebb a személygépkocsi vételárának 50%-a, de
maximum 3.000.000 Ft lehetett. Ebben az esetben a pályázható összegek, 1, 1,5, 2, 2,5, és 3 millió forint közöttiek voltak.
A pályázat elbírálása pontozás alapján történik. A pályázó
pontszámot kap, ha saját maga vezeti a jármûvet, iskolába
vagy munkába járáshoz használja, más mozgáskorlátozott is
van a családban, vagy kiskorú gyermeket nevel.
A személygépkocsi vásárláshoz a szükséges önrészt a pályázónak kellett biztosítania. Ennek a programnak a keretében segédmotoros kerékpárnak minõsülõ jármû, gép meghajtású kerekesszék beszerzése, valamint vezetést könnyítõ átalakítás nem volt támogatható. A nyertes pályázatok teljesítési ideje, 2018. március 1-tõl 2019. február 28-ig tart. Várható,
hogy 2018.-ban is írnak majd ki pályázatot a kerekes székeseknek, de sajnos még így sem tud mindenki segítséget kapni,
mert a megállapított keret nagyon szûk.
Muszka Evelin
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„Mosoly és mûvészet”
Második alkalommal rendezte meg a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2017. november 20-24.-e
között az Esély Centrumban a Fogyatékkal Élõk Színjátszó Csoportjainak Találkozóját és kreatív kiállítását.
A meghívott intézmények közül 5 volt jelen: Megoldás Közhasznú
Egyesület Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása Kisvárda;
Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló- Gondozó Otthona

Nyíregyháza; Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Fogyatékos
Személyek Nappali Intézménye; Egyesületünk „Nefelejcs” Nappali
Intézménye és Ifjúsági csoportja; a START Nonprofit Kft Ököritófülpösi
Lakóotthona; a Támasz-Pont Fogyatékos Személyek Klubja Csenger.
Több, sérült embereket ellátó és foglalkoztató intézmény vett részt a
rendezvényen, köztük az Egyesületünk által fenntartott „Nefelejcs”
Szociális Alapszolgáltatási Központ Nappali Intézményének fiataljai
is. Egy régi klasszikus mese, a Hamupipõke színpadi változatával készültek. Az Egyesület képviseletében Tamás Jánosné, valamint ifjúsági
csoportunk tagjai Csorba Bertalan és Varju Csaba saját verseit ismerhette meg a közönség. Csaba egy dallal is készült. A Szociális Gondo-

zási központ ellátottai Country táncukkal igazi vadnyugati hangulatot
idéztek a színpadra.
A Megoldás Szociális Szolgáltató Központ Fiúk Táncával szórakoztatta a nézõket. Az ököritófülpösi Start Rehabilitációs Lakóotthon is
képviseltette magát, õk versekkel érkeztek hozzánk. A Magdaléneum
Üzenet Csoportja egyházi énekeikkel és verseikkel már a karácsonyi
hangulatot hozták el számunkra.
A szünetben egy új, érdekes sporttal, a mediballal ismerkedhettünk
meg, amelyrõl az AJG Mediball csoport tagjai tartottak bemutatót, és
vállalkozó kedvûek ki is próbálhatták.
Ebédidõre már nagyon megéheztünk, így mindenki megörült az
élelmiszercsomagnak, amiben finom szendvicset, gyümölcsöt és más
nyalánkságokat talált.

Az eredményhirdetést mindenki izgatottan várta. Minden csoport
tortával, elismerõ oklevéllel és ajándékkal térhetett haza.
A színvonalas mûsorokkal egy idõben a résztvevõ intézmények
ellátottainak kreatív alkotásaiból nyílt kiállításban gyönyörködhettünk.
Az Ifjúsági Csoport tagjai

Példaértékû életpálya
„Elment” mozgalmunk értékes tagja
„Mikor elmentél, kialudt egy csillag.
Az angyalok a mennyországba hívtak.
De sajnos itt lent, elvesztettünk Téged,
a legtisztább angyalát a Földnek s az égnek!”
TÓTH LÁSZLÓ elektromos kerekesszékével már nem „gurul be”
közénk, aki motorja, húzóereje, központja volt mozgalmunknak.
Már nem szólal meg – bár fülünkbe cseng jellegzetes hangja: „Hogy
vagytok? Mi újság”?
Aktív közösségi emberként a sérült sorstársak érdekeit védõ,
segítõ személy voltál, akinek életpályája, elhivatottsága példaértékû
minden mozgássérült ember számára.
1983-ban lettél egyesületünk tagja. 28 éven keresztül töltötted
be a felügyelõ bizottság elnöke, majd tagja tisztséget és 9 éven
keresztül voltál a START Kft. felügyelõ bizottságának elnöke.
MORAVECZ FERENC sorstársaddal, részt vettetek a sakk sportág népszerûsítésében és 1987-ben létrehoztátok Egyesületünknél a Sakk Kört,
melynek vezetõje és egyben edzõje voltál.

Kiemelkedõ szerepet vállaltatok
mindketten Nyíregyháza város
közlekedési és közintézményi
akadálymentesítésének kialakításában.
Munkásságodat Egyesületünk
megalakulásának 30 éves évfordulója alkalmából EMLÉKPLAKETT elismeréssel, a MEOSZ az „Ember az emberért” Emlékérem ezüst fokozatával jutalmazta.
Kedves Laci! Most búcsút veszünk Tõled, de nem örökre!
Lelked remélem békére talált,
S Te már a mennybõl vigyázol majd Ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk!
Az Egyesület vezetõi, munkatársai,
tagjai és sakktársai
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30 éves a Start
„Felméréstõl a megvalósításig…” – Balogh Zoltánné egyesületi elnök bevezetõ szavai
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 1981-ben alakult meg Nyíregyháza székhellyel. A taglétszám bõvülésével 1981-tõl megyeszerte folyamatosan, 16 térségben jöttek létre a
helyi csoportok.
Az akkori társadalmi helyzetben jó kapcsolat alakult ki az egyesület
vezetõi, csoportvezetõi, társadalmi munkát végzõ aktívái és a megyei,
valamint a helyi önkormányzati vezetõkkel. Ennek köszönhetõen lehetõség nyílt feltérképezni, felmérni csoportvezetõink, aktíváink segítségével az itt élõ gyermek és felnõtt korú mozgássérült és fogyatékos,
valamint megváltozott munkaképességû sorstársaink életkörülményeit, nehézségeit, átfogó képet kapva tagjaink szükségleteirõl, munkavállalási igényeirõl.
A felmérés jó alap volt ahhoz, hogy Egyesületünk az igényekhez
igazodva létrehozza a START Vállalatot. Nem csak tagjaink, hanem az
önkormányzatok is pozitívan fogadták a kezdeményezést és a helyi
üzemegységek létrehozásában is segítségünkre voltak.
Az Egyesület tovább folytatta érdekvédelmi tevékenységét. A tagok
foglalkoztatása mellett felismerte és nagy hangsúlyt fektetett a mozgássérült, illetve fogyatékossággal élõ fiatalok oktatására, szakmaképzésére. Ennek segítésére 1992-ben létre hozta Nyíregyházán a START Speciális Szakiskolát, majd 1994-ben a Kollégiumot.
Nagy utat tettünk meg a felméréstõl a megvalósításig, de úgy éreztük mindannyian, akik részesei voltunk egy jó ügynek, a Vállalat létrehozásának folyamatában, hogy nem dolgoztunk érte hiába, hiszen
ma is mûködõ, a sorstársakat segítõ munkahelyrõl van szó.
Sok-sok nevet említhetnék, akik fáradságot nem kímélve társadalmi
munkában segítették a Vállalat létrehozásának elõkészítését és segítik
ma is a megváltozott munkaképességû és fogyatékos emberek foglalkoztatását.
Balogh Zoltán a kezdetektõl a mai napig szívügyének érzi a nehéz
helyzetben lévõ emberek munkavállalásának segítését. Társadalmi
munkáját elismerve az Egyesület vezetõsége felkérte a létrehozott START
Vállalat vezetésére és a közgyûlés elõször igazgatónak, majd vezérigazgatónak kinevezte. Ezt a posztot a Cég élén, azóta is Õ tölti be.
Az alábbi sorokban visszaemlékezései olvashatók.
„1987 nyarán…” - Balogh Zoltán Vezérigazgató visszaemlékezése
Idén ünnepli 30 éves fennállását a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (alapítói név: START Vállalat)
1987 nyarán, amikor rohamosan csökkent a munkahelyek száma,
és a társadalom is inkább érezte, hogy valaminek változni kell, az
egyre növekvõ taglétszámú Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár
Bereg Megyei Egyesülete az országban az elsõk között tett lépéseket az
elmozdulás felé és érdekvédelmi egyesületként országos nyolcadikként alapította meg a START Vállalatot.
Lehetõség foglalkoztatásra
A szervezet tagjai a saját bõrükön tapasztalták meg a negatívumokat: sokan elvesztették a munkahelyüket, hátrány érte õket a képzések-

ben és a munka világában, ezért keresték a megoldást, a boldogulás
lehetõségét.
Legfõbb cél a betegséggel és fogyatékossággal élõk részére a munkahelyteremtés és a legnehezebb sorsú emberek megbecsülése volt.
Megoldást kellett találni a rohamosan növekvõ rokkantnyugdíjas, ám
munkaképes korú réteg problémáira.
A kezdeményezést sok szervezet, intézmény, magánszemély, érintett és segítõ karolta fel, melynek eredményeként 1988. február 1-én
megkezdte mûködését a Vállalat.
A START nagy utat tett meg. Szárnyai alá vette azokat az egészségkárosodott és lelkiekben megtört embereket, akik máshol egészségi állapotuk miatt nem kaphattak volna lehetõséget a munkavégzésre és az
önálló életvitel elindítására. Mindezt fokozta a folyamatos rehabilitációs tevékenység, a saját szakoktatás, az átképzés megvalósítása, valamint a kollégium és a lakóotthon mûködtetése.
Megannyi kihívás, öröm és eredmény tükrözi az elmúlt idõszakot.
Cégünknél folyamatosan bõvült az ipari termelés és termékgyártás.
Nagy büszkeség, hogy immár 3 évtizede megyénk egyik legnagyobb
foglalkoztatója, többszörös vásárdíjak, kétszeres Egészségbarát és kétszeres Családbarát elismerés részese. Sokszínû tevékenység, változatos
munkalehetõség jellemzi. Az országban egyedülálló módon több, mint
80%-ban egészségkárosodott személyeket foglalkoztat, akik saját fizikai
és szellemi adottságaiknak megfelelõen, a kialakított elvek szerint piacképes termékeket állítanak elõ. Az amerikai egyetem hallgatói évente
egyszer meglátogatják a vállalatot élmény és tanulás céljából.
Manapság szerteágazó tevékenységek mennek végbe az alábbi területeken: esélyteremtés; rehabilitáció; terápiás foglalkoztatás; egészségügyi szolgáltatás; élelmiszer kiszerelés-, biológiai ecet-, hypo kiszerelés és mûanyaggyártás; ortopédcipõ készítés; varrodai- és nyomdai szolgáltatás; növénytermesztés; állattenyésztés; vendéglátás; szállásszolgáltatás; iskolai étkeztetés; kereskedelem; szállítás.
A START szeretne a jövõben is helyt állni a piacokon és további
célja minél több munkahelyet biztosítani a megváltozott munkaképességû és egészségkárosodott személyek számára.
Köszönet az alapítóknak és a segítõknek
Ennyi idõ alatt természetesen sok minden megváltozott, maga a
vállalat, mint szervezeti kategória fogalma is átalakult. Szinte felsorolhatatlan, hogy mennyien segítettek bennünket és járultak hozzá egyegy téglával a mûködésünkhöz: az állam, politikai, gazdasági, egyházi, oktatási, kulturális, kül- és belföldi szervezetek, magánszemélyek,
az alapító tulajdonos, a volt és jelenlegi (az élõ-és már közöttünk nem
lévõ) aktívák, segítõk, dolgozók, vezetõk, nyugdíjasok.
Hála és köszönet jár mindenkinek, aki hozzájárult a vállalat létrehozásához, mûködtetéséhez, és aki az elmúlt harminc év alatt segített
bennünket.
A START közvetlenül több tízezer érintett család megélhetéséhez
tudott hosszabb-rövidebb ideig segítséget nyújtani, a közvetett hatása
nehezen kiszámítható. Ehhez a kollektív munkához nagyon sokan
adták a nevüket, munkájuk megörökítését a sorsra, a jövõre bízzuk.
Köszönet érte!

Meddig fizethetünk a régi bankjegyekkel?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatosan cseréli a forgalomban lévõ bankjegyeket.
Fontos tudni, hogy a régi 2000 és 5000 forintos bankjegyek bevonási határideje 2017.07.31.-én, a 20000 forintos bankjegy bevonási határideje pedig 2017.12.31-én lejárt, de a bevont bankjegyek
nem veszítik el értéküket.
A bevonási határnapot követõen a még be nem cserélt bankjegyek 3 évig valamennyi hitelintézeti (bank) és postafiókban, mennyiségi korlátozás nélkül és díjmentesen, 20 évig az MNB lakossági
pénztárában mennyiségi korlát nélkül és díjmentesen beválthatók.
A régi 10000 forintos bankjegyek cseréje folyamatos, jelenleg

nincs döntés a régi bankjegyek végleges bevonásáról.
2018. márciustól megújul az 1000 forintos
bankjegy, mely folyamatosan kerül forgalomba. A régi bankjegyekkel 2018. október 31-ig
lehet fizetni.
Bõvebb információ az MNB honlapján a
Bankjegy és érme oldalán található:
www.mnb.hu
Forrás: MNB honlap

