SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI
EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA
4400 NYÍREGYHÁZA, KÖRTE U. 19-21.

IfflllJMlAMRLÄi 2003
A fogyatékosok évében

Fogyatékkal élők a Nyíregyházi Főiskolán

A Nyíregyházi Főiskolán hivatalosan március S-én adták át
Jeles esztendőben
zajlott le az uniós
csatlakozással
kapcsolatos ügydöntő népszavazás. Ez az év ugyanis a azokat az újonnan átalakított szobákat, melyeket mostantól
az intézményben tanuló mozgáskorlátozottak vehetnek
fogyatékosok nemzetközi éve. Lapunkban szinte mindenütt
igénybe.
foglalkozunk azokkal a gondolatokkal, hogy milyen
A most átadott kollégiumi
nehézségei vannak sorstársainknak, itt az első oldalon
Itt az országban szinte
részben négy fő számára szo
sorakozó írásokpedig kifejezetten erről szólnak, no megarról, egyedülállóan j ó körülmények
bát alakítottak k i , ahová fűthe
hogy a változásokért magunknak is sokat kell tennünk. között élhetnek a fogyatékos
tő rámpa vezet fel.
sággal élő hallgatók - hangzott
Reményeink szerint ettől az esztendőtől kezdve neki is
el a sajtótájékoztatón. Bár egy
A z intézményi szabályzatot
lendülhetnek közös dolgaink.
éve már az Oktatási Minisz
a közelmúltban hagyta jóvá a
Talán nem sok sorstárs jutott el a nyugat-európai országokba,
térium rendelete írja elő az
Főiskolai Tanács, ezután egy, a
de akik jártak arrafelé láthatták, hogy ott kissé másképp
épületek akadálymentesítését,
fogyatékos hallgatók ügyeit
kezelik dolgainkat. Amikor e sorok írója úgy huszonöt
sok i n t é z m é n y m é g nem
intéző bizottságot is létre
esztendővel
ezelőtt először látott komoly autópályát
teljesítette ezeket. Ennek is
hozott az intézmény. A bizott
Ausztriában, bizony arra is rácsodálkozott, hogy a sztráda köszönhető, hogy évről-évre
ság elnöke, Göncziné dr. Szabó
melletti - nekünk ekkoriban igencsak szokatlanul tiszta egyre több, valamilyen fogya
Terézia, főiskolai docens a
illemhelyek mindegyikében van külön kabin a kerekes széke tékossággal élő tanuló jelent jövő feladataiként említette,
seknek is.
kezik Nyíregyházára, jelenleg hogy esélyegyenlőséget kell
Ugyancsak szerencsés sorsom tette lehetővé, hogy az
tizenhét különböző fogyaté
biztosítani a felsőoktatási in
esztendők során számos üdülőhelyet felkereshettem. Bizony kossággal élő hallgató tanul itt.
tézményeknek minden hall
jócskán előttünk vannak ezek a területek is. A szállodákba,
üdülőkbe, a tengerpartra, a parkokba és a látnivalók nagy
részébe be lehet jutni kerekes székkel, s az idegenforgalmi
szolgáltatók nem rácsodálkoznak az ilyen vendégre, hanem
pontosan tudják, mit kell tenniük, milyen különleges
szolgáltatásokra van szükségük a fogyatékos embereknek. Mi
több, e szolgáltatásokat
nem különlegesnek, hanem
természetesnek tartják. A nemrégiben még igen elmaradott
nak és szegénynek számító dél-spanyolországi
Andalúziában
a csodálatos Costa del Sol-on az uniós támogatások jóvoltá
ból hatalmas és dinamikus a fejlődés. De akik ezeket a támo
gatásokatfelhasználják, jól tudják, hogy a feltételek között az
akadálymentes környezet kiépítése elengedhetetlen feladat.
Mint ahogy azzal is tisztában vannak, hogy a fogyatékos
vendégek fizetőképesek, tehát megéri afáradozást a velük való
törődés. Ez egyben azt is jelenti, hogy nyugati sorstársaink
nagy része elfogadható anyagi körülmények között él.
A csatlakozás előkészítéseként hazánkban is megjelentek a
Morgolódom, de miért is?
kezet sérülékenysége, amit
PHARE pályázati források, s ezekből és a csatlakozást
Nagyon könnyen találok okot
csak szilárd, sima úton való
követően
megnyíló
Strukturális
Alapokból
jelentős
a
fanyalgástól
a
méregig.
M
a

közlekedésre terveztek. Nyír
támogatáshozjuthatnak majd a rászoruló civilszervezetek.
egyházán sem felelnek meg
E források jelentős szegmense az Európai Szociális Alap gyarázni lehet ezt a szálló
évekkel, de nem hiszem, hogy
mindenütt ennek az utcák és
(ESZA) amelynek a fogyatékosok
az egyik kiemelt
csak bennem lenne a hiba. E l  vannak még földutak is, nem
célcsoportja. Persze szükségesek a kitűnő ötletek, a jó
sősorban Nyíregyházáról be
beszélve a megye más telepü
pályázatok és a hozzáértő - az uniós követelményeknek eleget
szélek, mivel innen vannak
léseiről. Ezen kocsik teljes ára
tenni tudó projektvezetők. A követelmények nagyon magasak, ismereteim, s feltételezem a
200.000 forintnál több - közde nem lehetetlen ezeket megtanulni és teljesíteni. A többimegye más részein a helyzet
gyógyellátási igazolványra in
rajtunk múlik!
még sokkal rosszabb. Négy
gyen adják - és a közös kasz-

Bizottság az akadálymentes
közlekedésért
Nyíregyházán lassan, de
egyre könnyebb helyzetbe
kerülnek a különböző fogya
tékkal élők. E z a célja, az ön
kormányzat keretei között
2003. március 27-én alakuló
ülést tartó „Bizottság az aka
dálymentes közlekedésért" tes
tületnek is.
Csabai Lászlóné Nyíregy
háza Megyei Jogú Város pol
gármestere köszöntötte a meg
hívott fogyatékkal élők érdek
védelmi szervezetek, tömeg
közlekedési vállalatok, külön
böző szakhatóságok, városü
zemeltetési társaságok képvi
selőit.
A bizottság feladata az
önkormányzati döntések elő
k é s z í t é s é n e k s e g í t é s e , az
érintettek igényeinek össze
gyűjtése, közvetítése. A vasúti
és autóbusz fejlesztések ismer
tetése után, a város járdáiról
készült felmérés megtárgya
lására került sor, ez utóbbi
alapján készíthető felújítási,
illetve átépítési ütemterv. A
mozgáskorlátozottak egyesü
letének végleges elhelyezésé
ről is szólt a polgármester aszszony. Megoldás lenne a Szar
vas utcai önálló épületben való
elhelyezésünk, a Pacsirta utcán
a „START" segédeszköz
üzemmel közös udvarba külön
helyiségekben, de az is elkép
zelhető, hogy egy harmadik
megoldás kerül elfogadásra.
A z új állomásépület a szá
munkra is használhatóbbá tette
a vasutat. Előre bejelentett uta
zások esetén az InterCity vona
tokon, a 2l-es vagonban, két
kerekes székes mozgássérült
utazását biztosítják, azon állo

másokra, ahol üzemel kézi
emelőszerkezet. Csoportos
utazásainkhoz kérhetünk kocsiemelős vasúti kocsit. (Rész
letesebben a M Á V tájékoz
tatóban 14. oldal.)
Volán Vállalat képviselője
Huba Péter ismertette a 2002ben beszerzett 10 korszerű au
tóbusz előnyeit, a környezet
barát alacsony padlójú kihajt
ható rámpával felszerelt jármű
vekkel nemcsak a nehezen
mozgók, de rokkantkocsisok is
utazhatnak. (VOLÁN tájé
koztató a 14. oldalt.)
Végül szólt arról, hogy szük
ség lenne kisbuszos egyedi
szállítást végző szolgáltatásra,
mivel a tömegközlekedéssel
még nagyon hosszú ideig nem
lehet kielégíteni a fogyatékkal
élők igényeit. A következő tan
évtől a 20. számú általános is
kola fogadja, a többi fogyaték
kal élő mellett, a mozgásukban
korlátozott tanköteles gyer
mekeket. A z ő közlekedésük
höz is szükség lenne a szállító
szolgálatra.
A látássérültek két átkelő
helynél kémek hangjelzést adó
lámpát, hallássérültek a szá
mukra fontos indukciós-hur
kokra hívták fel a figyelmet,
mivel a környezeti zajokat k i 
szűrve a hallókészülékeikkel
könnyebben boldogulnak a kö
zösségben.
A bizottság megállapodott
abban, hogy a következő ülésre
javaslatokat készítünk, és a
legfontosabb feladatokat a
közgyűlés testületeihez továb
bítjuk.
Moravecz Ferenc

é v e s az E S É L Y E G Y E N 
LŐSÉGI törvény, amiből ez
idáig a fogyatékossági támo
gatás bevezetése valósult meg.
Ennek a kijárását sikerült
olyan megalázóvá tenni, hogy
nagyon kevés társunk az, aki
ben nem maradt tüske a végén,
függetlenül a döntés kedvező
voltától. Meg kellene értenem
a döntéshozókat akkor, ha
sokat tennénk azért, hogy
joggal feltételezzék visszaé
lési szándékunkat.
Fel vagyunk háborodva,
hogy az évek során elérték
telenedett a lakás akadálymen
tesítési, a közlekedési, a gép
kocsiszerzési támogatásként
kapható juttatások összege.
Nehéz a szükséges segédesz
közökhöz, gyógyszerekhez
hozzájutnunk, mert drágák és
támogatást sem nyújtanak hoz
zá. A z érdekvédelmi szerveze
tek ( M E O S Z és az egyesüle
tek) már nem is azért küzde
nek, hogy felemeljék az össze
güket, szélesítsék a jogosultak
körét, hanem harcolniuk kell a
megszüntetésük ellen és kény
telenek szigorítani az elbírá
lást, keserítve az életünket.
Egy-egy rossz eset (ügyeske
dő) kapcsán általános követ
keztetést vonnak le minden
mozgáskorlátozottra. Több
mint kellemetlen, hogy ezért a
számunkra nagyon szükséges
dolgokhoz nem jutunk hozzá,
de mi is hajlamosak vagyunk
feleslegesen igényelni és elfo
gadni olyasmit, amire nincs
szükségünk. Erre példa a rob
banómotoros utcai kocsi: na
gyon kevés ember számára fe
lelt meg, mivel legalább fel
kellett tudni állnia, kezeinek
igencsak erőseknek kellett len
niük, hogy a behúzó karral be
tudják indítani. Ezt végül is utólag annyira egyértelmű
volt, hogy - most már önindítóval készítik és forgalmaz
zák. A használhatóságát nagy
mértékben behatárolja a szer

szából kerül kifizetésre ez az
összeg.
A jövő, már nem a miénk,
hanem a most születő óvodás
és iskoláskorú sérülteké, de
nincsenek meg az integrált
oktatásuknak, fejlesztésüknek
a feltételei. Nem tudnak eljutni
az intézménybe, de ha igen,
akkor ott lépcsők és egyéb aka
dályok (küszöbök, keskeny aj
tók, emeletek stb.) várnak rá
juk. Nem várhatunk másra, ők
nem tudják érdekeiket érvé
nyesíteni. A z épek segítségére
számítani hiú ábránd. Nem,
nem rosszindulatúak, csak fi
gyelmetlenek az emberek. M a 
radunk mi, akiknek nem csak a
saját kis csigaházunkra kell
gondolnunk, de fel kell vállal
nunk a jövendő sérült gyere
kek sorsának jobbítását is.
Önzetlenül is kötelességünk
lenne, de számtalan igényük
közös a miénkkel. Ahol ők
járni, közlekedni tudnak, ott
számunkra is szabad az út.
A z első nemzedék is felada
tot ró ránk, megint csak rész
ben vagyunk önzetlenek, hi
szen a nyomukban járunk egy
felé haladunk az úton. Senki
nem tudhatja, hogy m i nem
leszünk e kiszolgáltatottjai
valamelyik OTTHON-nak ne
vezett intézmény dolgozói
nak, adottságainak. Elég fe
nyegető világ ez, de ha másért
nem, az elénk villanó jövőké
pünk miatt lépni kell érdekük
ben, érdekünkben. Most kell
figyelni az építkezésekre, fel
újításokra és szólni a tulajdo
nosnak, tervezőnek, kivitele
zőknek, és ha nincs eredmény
az önkormányzati dolgozók
nak, képviselőknek, és ha még
erre sem történik változtatás,
akkor az újság, a rádió, a tele
vízió, a riporterek segítenek.
Nem szabad elfogadni, hogy
nem lesz rá igény, kevés a
pénz. M i is teljes és önálló éle
tet kívánunk élni, tanulni és
dolgozni, szórakozni, intézni

Kedves Sorstársaim!

Lapunk megjelenésekor túl le
szünk, egy olyan népszavazáson,
mely hosszú időre kijelöli távlata
inkat.
Akik visszaemlékeznek néhány
évet és évtizedet, azok jól tudják,
hogy egy egészen zárt rendszerből
indult el a mi mozgalmunk is. Bő
két évtizeddel ezelőtt, - nemzet
közi kezdeményezésre - hazánk
ban is egyre többet lehetett fogya
tékosságról, betegségünkről,
gondjainkról beszélni. Egymást
követték a kezdeményezések, me
lyek a sajátos érdekvédelmi szer
vezetek, egyesületek, szövetségek
létrehozására irányultak.
így volt ez megyénkben, váro
sunkban is, amikor többek között
a mozgáskorlátozottak egy
csoportja úgy döntött, hogy
egyesületet alapít.
Úgy tűnik, - a kezdeményezése
nem volt hasztalan. Áttekintettük
közös gondjainkat, lehetőséget
biztosítottunk arra, hogy egyre
többen megismerkedjünk egy
mással. Foglalkozásokat, felvi
lágosító előadásokat, rendez
vényeket tartottunk.
Egyre többen, újabb és újabb
ötletekkel kapcsolódtak be.
Tagjaink száma a megyében már
évek óta megközelíti a tizen
kétezret. "Szabolcs Kupák"
kulturáüs és sportrendezvények,
kirándulások követték egymást,
Béres Tamás
majd egyre komolyabb érdek
képviselet és érdekérvényesítő
tevékenység. Hol csak mi moz
gáskorlátozottak, mozgásfogya
tékosok, hol együttesen más
az ügyeinket, igénybe kíván
rokkant és fogyatékos szerveze
juk venni a szolgáltatásokat,
tekkel együtt kerestük az esély
de még emberi szükségleteink
egyenlőségútjait.
is vannak.
Parkolási lehetőségek, lakás
Lakni és közlekedni szeret
akadálymentesítés, gépjármű
nénk, egészségünket karban
szerzés, munkahelyek, telefon
akarjuk tartani, fogászatra, tü
ellátás, lakáshoz jutás, - mind
dő- és rákszűrésre (ha nagyon
mind egy-egy állomás. Termé
szetesen ezek még csak része
nem is szeretnénk), el kellene
redmények, még nem jut minden
jutnunk.
rászorultnak minden, ami nagyon
Választani - esetleg tisztség
szükséges, de a figyelemfelhívás
re, képviselőségre pályázni - ,
eredményes volt
röviden mondva élni kívá
Már egyre több az akadály
nunk. Sorolhatnám milyen he
mentesen használható tömeg
lyekre szeretnénk, vagy kellene
közlekedési eszköz, mind több
elmennünk, bejutnunk vagy
középületbe tudunk bejutni, javul
feljutnunk. Apróságok. Tény
a járdákon való közlekedés, spe
leg apróságok? A sétáló utcá
ciális forgalomirányító, lámpák
ban teraszokat alakítanak k i ,
terjednek el, melyek látássérült
15-20 centiméterrel a talajszint
sorstársainknak segítenek. Bővül
felett. Miért nem ehetek meg
az oktatásban, képzésben részt
vevők száma, az alsó fokú okta
egy fagylaltot, ihatok meg egy
tástól a felsőig.
üdítőt, avagy egy pohár sört?
Nehézkesen, döcögve, de
Miért természetes a pénzéhes
bevezetésre került a fogyatékos
külföldi üzletlánc tulajdono
sági támogatás, egyes-kettes
soknak, hogy a népesség kisebb
csoportú rokkantak alanyi jogon
része a fogyatékkal élő vagy
kapják a közgyógyellátást, ápolá
csecsemő, esetleg igen idős
si díjat vehet igénybe a hozzá
ember? Nincs esélyegyenlősé
tartozó!
gi törvényünk, de nem teheti
Elindult valami értünk, ma
meg az anyaországában a
gunknak. A társadalom kénytelen
megkülönböztetést, kirekesz
tudomásul venni létezésünket, sőt
tést és ebből következik, hogy
rájön arra, hogy ami nekünk időn
itt is a hazájában érvényes sza
ként szükséglet, az másnak is
bályokat alkalmazza.
kényelmes, előnyös. Rájönnek
arra, hogy nekünk is vannak
A látszatmegoldások, a hasz
képességeink, néha lehet, hogy
nálhatatlan balesetveszélyes
furcsa lények vagyunk, de nem
rámpák, lépcsők, küszöbök,
másodrendűek.
szegélyek, a keskeny ajtók, be
Szóval szavazás
járatok, avagy a csak zárba illő
Lehetőség megkezdett prog
kulcs holléte nem ismert. Nem
ramjaink folytatására, lehetőség,
írok példákat, mert nem egyedi
hogy lakókörünk bővüljön, lehe
esetekről van szó.
tőség a fiatalok felkészültségének
Miért lennénk éppen saját javítása, és lehetőség még sok-sok
magunkkal m e g e l é g e d v e ? mindenre. Hiszen minél többen
Nem lehelünk némák és bezárfogunk össze, annál többek
kózottak, várva azt, hogy a két
vagyunk, annál többet lehet tenni.
tucat megyei egyesületi tiszt
Ezt hozhatja egy uniós csat
ségviselő ott legyen minden te
lakozás.
lepülésen, hogy az ott élők ér
Először lehetőséget, a többit
közösen kell megtennünk.
dekében eljárjon. Néhány hó
Arra azért ne számoljunk, hogy
nap és régióban (tartomány
egyik napról a másikra minden
ban) élünk, a segítséget Szol
megváltozik. Dolgainkat folytatni
nokról vagy Debrecenből fog
kell, munkánk nincs befejezve,
juk várni, de esetleg valamely
E U országban székelő szerve jönni kell afiataloknak,az eddigi
eredményeink sem egyik napról a
zettől. Honnan fogják tudni,
másikra születtek.
mire van szüksége a mozgássé
Vállainkat összefeszítve, időn
rültnek Beregben, Szatmárban?
ként még fogunkat is összeszorít
Nem asztalt verő, átkozódó se
va tettünk erőfeszítéseket helyze
gítőkre van szükség, hanem
tünkjavítására.
nyitott szemmel, füllel járókra,
Nem lesz ez másként, később
szót kérőkre és értelmesen v i sem, de talán nem kell annyi erő
tázókra.
feszítés jövőnkhöz.
Legyen így!
Balogh Zoltánné
Moravecz Ferenc
elnök

gató számára. Figyelemmel
kell kísérni a jogszabályok be
tartását és segíteni kell a hall
gatókat mindennapj aikban.
A sajtótájékoztatón dr. Ba
logh Árpád, a főiskola rektora
elmondta: 2000-ben először a
tanulmányi épületben kezdő
dött meg az akadálymentesí
tés, jóval a törvény megszü
letése előtt. Mára speciális to
alettek, liftek, épültek melye
ket a kerekesszékesek is hasz
nálhatnak. A z előadókhoz és a
könyvtárba rámpák vezetnek.
A kollégiumban is elkészültek
az új szobák. A z átalakítás 31,5
millió forintba került, melyből
30-at az intézmény állt, mely
hez az anyagi hátteret az a
normatív támogatás adta, amit
a fogyatékos hallgatók után
kapott a Nyíregyházi Főiskola.
A fejlesztésekben a városi és a
megyei önkormányzat is segí
tette a főiskolát, így az áta
dáson Kiss Gábor, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Köz
gyűlés a l e l n ö k e és Giba
Tamás, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város alpolgármestere is
jelenvolt.

Morgolódom, de ez (is) a dolgom

Ke'zy Béla

Tisztelt Olvasó!
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A Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Egyesülete 2002. de
cember 20-án 15 órai kezdet
tel rendezte meg a már ha
gyományossá vált karácsonyi
ünnepségét, a Nyíregyházán és
környékén élő súlyos mozgás
sérült felnőtt és gyermek tagjai
részére. A rendezvény hely
színe a START Rehabilitációs
Vállalat által üzemeltetett V O 
LÁN Rt. ebédlője volt.

Rendezvényünkön közel 200
fő jelent meg. Meghitt és
családias légkörben sikerült a
Szenteste hangulatát megte
remteni. A bensőségesebb ün
nep megvalósításához nagy
mértékben hozzájárul a START
Szakiskola és Speciális Szak
iskola diákjai által előadott ka
rácsonyi betlehemes játék. A
műsort követően minden ked
ves megjelent sorstársunknak
átadtuk a karácsonyi csomago
kat, valamint szendviccsel, po
gácsával, gyümölccsel és üdí
tővel vendégeltünk meg min
denkit. A vendéglátás akadály
mentes lebonyolításában a
START Vállalat konyhai dol
gozói nyújtottak segítséget.

Rendezvényünk fő támo
gatója a Sportszövetségek
Megyei Egyesülete volt, akik
igazán értékes ajándékokkal
gazdagították ünnepségünket,
mint például különböző moz
gáskoordinációt segítő eszkö
zökkel, készségfejlesztő és lo
gikai játékokkal. Ezek az aján
dékok igen nagy sikert arattak a
gyermekek körében, amelyek
nek egy részét a helyszínen ki is
próbálták. Nagy örömünkre

szolgált, hogy a karácsonyi
ünnepségünk sikeresen zárult.
A hálás, örömteli pillantások, a
gyermekek mosolygós arca
elfeledtette velünk, hogy ismét
egy nehéz évet tudhatunk ma
gunk mögött. Újult erővel ál
lunk az újabb kihívások és
feladatok elé, melyekkel még
több eredményt kívánunk elér
ni tagjaink érdekképvisele
tében és érvényesítésében,
életminőségükjavításában.
Ezúton is szeretnénk meg
köszönni minden kedves támo
gatónknak a lehetőséget, hogy
ismét alkalmunk nyílt arra,
hogy a mozgássérült tagjaink
kal együtt ünnepemettünk.

Meghitt Karácsony
Bátran elmondhatom, hogy
a Megyei Egyesület Kisvárda
és Záhony térségének helyi
csoportja már hagyományként
ünnepli meg minden évben a
szeretet ünnepét, a karácsonyt.
2002. december 21. nagyon
hideg nap volt, így a vártnál
valamivel kevesebben érkez
tek a rendezvényre, de közel
100 fő részvételével megkez
dődhetett az ünnepség. A ren
dezvényt ünnepi köszöntőm
mel nyitottam meg, mely na
gyon megható volt, szinte min
denki szemébe könnyet csalt.
Ezután következett Kovács
Bertalan, Ajak Polgármeste
rének beszéde, melyet rendkí
vüli figyelem kísért. Megnyerő
modorával és barátságos meg
nyilvánulásaival úgy hiszem
sikerült a jelenlévők elismeré
sétkivívnia.
Dr. Grgurics István az
ÁNTSZ nyugalmazott főor
vosa, aki a köszöntője után
bizonyos betegségek mege
lőzéséről adott széleskörű
felvilágosítást. Dr. Rozinka
Antal főorvos pedig a mai kor
betegségeit ismertette és vála
szolt a feltett kérdésekre.
Karácsonyi verset adott elő
Hudák Renáta 12 éves sza
bolcsveresmarti tanuló, majd
Vedres József 12 éves ajaki

diák gyönyörű, alkalomhoz
illő költeményt mondott, me
lyet mindenki nagy odafigye
léssel hallgatott.
A START Vállalat Ajaki
Ü z e m e g y s é g é n e k vezetője
Vedres József és családja a
rendez-vény egész ideje alatt
forró k á v é v a l , ü d í t ő v e l ,
süteménnyel kínálta a hidegtől
átfázott vendégeket. Azok a
sorstársak, akik fáradságot
nem k í m é l v e e l j ö t t e k a
fenyőünnepre, talán közelebb
kerülnek egymáshoz, valóban
egy családként emlékeznek
meg a szeretet ünnepén Jézus
születéséről, a békés, boldog
karácsonyról.
Igazi karácsonyi hangulat
ban telt ez a szép délután, me
lyet köszönünk mindenkinek,
aki tudott, akart és tett is
valamit, hogy ez az alkalom
mindenki számára meghittebb
legyen. A sorstársak nagyon
örültek az együtt eltöltött
időnek, az ünnepi műsornak és
végül a szerény, de szeretet
teljesen átadott ajándékoknak.
Ezúton is szeretném megkö
szönni a szponzorok segítő
készfelajánlásait.

Gávavencsellői események
Csoportunkban ismét meg
rendezésre került a már ha
gyományossá vált Fenyőün
nep. Tagjaink nagy érdeklő
déssel kísérik ezen összejöve
telt, melyen szép számmal
részt vesznek. Meghívott ven
dégként megjelennek a körze
tünkben lévő polgármesterek
is. A z ünnepséget színesítette a
rakamazi iskolások és a Gon
dozási Központ lakóinak szín
vonalas műsora. A z előadás
után az ott jelenlévőket meg
vendégeltük. Ezután kötetlen
beszélgetés, zene, tánc követ
kezett. Köszönettel tartozunk
mindazoknak, akik adománya
ikkal hozzájárultak ezen ün
nepség megrendezéséhez. Na
gyon fontosak az ilyen és eb
ben hasonló rendezvények, ha
csak rövid időre is feledtetni
tudjuk gondjaikat, fájdalmai
kat.

A közelmúltban is össze
jövetelt szerveztünk Szabolcs
ban a Tisza parton, 80 fővel
vettünk részt. Egész napos
műsor volt, melyen közremű
ködtek az íjászok, a Szabolcsi
Általános Iskola és a Nyug
díjas Klub tagjai. A megje
lenteknek részben önkölt
ségen ebédet biztosítottunk,
melyhez nagyban hozzájárult
Lakatos Dénes polgármester
úr, akinek segítségét ezúton is
köszönjük. Szeretnénk, ha ez a
rendezvény is hagyománnyá
válna, úgy mint a karácsonyi
ünnepség. Hiszen igény van
rá! Amíg karácsonyi ünnep
ség a család melegét, szeretetét
próbálja pótolni, addig a Tisza
parti összejövetel a felhőtlen
szórakozást, kikapcsolódást
biztosítja a természetben.
Mártonná Várdai Erzsébet
csoportvezető

Segítségnyújtás
A z elmúlt időszakban több
mozgásfogyatékkal élő sors
társamat kerestem meg a laká
sukon, akiknek különbözőek a
problémáik, életkoruk és be
tegségük is. Mozgásszervi be
tegségük mellett lelkileg is sé
rültek. Úgy veszem észre,
hogy ezen problémák megol
dásában segítséget és tanácso
kat várnak tőlem. Sok közöttük
az elbizonytalanodott ember,
akiknek jól esik ha beszélnek
problémáikról, s meghallga
tásra találnak. Bizalommal for
dulnak h o z z á m , hiszen a
családi problémáikat is szintén
elmondják, melyet a legna
gyobb intimitással kezelek.
A z elmúlt évekkel szemben
pozitív tapasztalatom, hogy egy
re több sorstársunk munkát vál
lalt s részmunkaidőben el tudott
helyezkedni. Ez köszönhető an
nak is, hogy az állam most már
támogatja azokat a vállalkozó

kat, akik csökkent munkaké
pességű embereket foglalkoz
tatnak. Bár ez anyagilag nem túl
sokat segít a helyzetükön, de lel
kileg kiegyensúlyozottabbá vál
nak, mert újra „embernek" érzik
magukat. Mivel közösségben
vannak ezért könnyebb elviselni
az idő múlását. Megkerestem
olyan sorstársakat is, akik a la
kásukat betegségük miatt nem
tudják elhagyni. Magányosan
élnek, szociális intézménybe
nem akarnak beköltözni.
Szükség van a mentorok se
gítő munkájára, hiszen olyan
emberekkel is találkoztam,
akik elzárva élnek a világtól,
se-gítséget tőlem kapnak.
Mártonná Várdai Erzsébet
csoportvezető, Gávavencsellö

GYERMEKNAP A TISZÁN

Vedres Józsefné
csoportvezető

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani Új fehértó Polgármes
terének Nagy Sándor Úrnak a
segítségéért, hogy örömmel és
tiszta szívvel támogatta ünnep
ségünket, valamint a Egyesület
Elnökasszonyának Balogh Zoltánnénak a felajánlott ruhaado
mányért.
Köszönet illeti Bige Lászlónét az Egyesület csoportveze
tőjét és a Családsegítő Központ
odaadó dolgozóit is, amiért oda
figyelnek a sérült emberekre.
Lelkünkben érezzük mi is, hogy
számukra is felemelő érzés látni
a résztvevők szemeinek ragyo
gását és a szeretet iránti éhségét.
Őszinte szeretettel minden jót
és békés boldog új évet kívánok!
Kanyik Imréné
mozgássérült tag

Ügyfélfogadás továbbra is minden hétfőn 9.00-12.00 óráig a
Polgári Védelem tanácskozó termében.

Képünkön: Petróczhi Ferenc, a Lions Klub képviseletében
ja a Scootereket.
Bevételeink egy részéből a
nyár folyamán kirándulást
szerveztünk és a karácsonyi
ünnepség finanszírozását ol
dottuk meg. A nyírbátori Lions
Club vezetőjétől az év első
napjában 5 db Scooter elektro
mos kiskocsit kaptunk, amit
javaslatomra négy amputált
sorstársamnak adományoztak,
egyet pedig személyemnek,
ünnepélyes keretek között,
nagy nyilvánosság előtt adtak
át.

átad

Ezúton is szeretném meg
köszönni, úgy a magam, mint a
körzetemben élő mozgáskor
látozott emberek nevében a
fent megnevezett adományt.
Itt említeném meg Balogh
Zoltánné elnökasszony és
munkatársai, valamint Balogh
Zoltán vezérigazgató úr önzet
len segítségét.
Tóth Kálmánné
csoportvezető

Tiszadobi körkép

RAGYOGÓ KARÁCSONY
A Megyei Egyesület Uj fe
hértói Csoportja 2002. decem
ber 15-én meghitt, családias
körülmények között megün
nepelte a Szeretet legszebb
ünnepét, a Karácsonyt.
Betlehemes műsort adtak elő
az Erkel Ferenc Általános Iskola
lelkes tanulói Bíró Ferencné
tanárnő vezetésével. Játékukkal
nagy örömet szereztek a beteg
gyerekeknek és a mozgássérült
sorstársaimnak. Életük sokkal
nehezebb mint az egészséges
embereké, éppen ezért számukra
a karácsonyi ünnepség, odafi
gyelést, örömet és élményt,
szemükbe csillogó fényt vará
zsol.
A rendezők mindenkire oda
figyeltek szerény, de szeretettel
átadott ajándékokat kaptunk. Itt
nem az ajándék értéke, hanem az
emberi szeretet jelentett a
legtöbbet.

A nyírbátori csoport
működéséről

A 2002. évi gyermeknap
igazán emlékezetes volt a
mozgáskorlátozott gyermekek
és családtagjaik számára. B u 
szos kirándulást szerveztünk a
Tiszapartra, majd Tokajban
szálltunk hajóra és egy kalan
dos út után érkeztünk meg
Szabolcsba. Ezúton szeret
nénk megköszönni Kiss Jó
zsef sorstársunk segítségét,
aki vállalta, egy kerekes
székes társunk saját autójával
való szállítását. Ha ő nem
segít, egy beteg leány nem
tudott volna programjainkon
részt venni és megtekinteni a
nevezetességeket.
N y í r e g y h á z á r a érve az
egyesület központjában nagy
meglepetés ért bennünket,
vaddisznó pörkölttel fogad

tak, melyet Balogh Zoltánné
elnökasszony, Balogh Zoltán
vezérigazgató úr, valamint az
új fehértói polgármester Nagy
Sándor és felesége társaságá
ban fogyasztottunk el. Mind
ezek után a gyerekek még
ajándékokat is kaptak, aminek
nagyon örültek.
Köszönetet mondok Elnök
asszonynak és Vezérigazgató
Úrnak, amiért jelenlétükkel és
szeretetükkel emelték a nap fé
nyét. Valamint Bige Lászlónénak a kirándulás megszer
vezéséért, valamint a résztve
vők iránt tanúsított figyelmes
ségéért.
Németh Jánosné
szülő, Újfehértó

Tiszadob Szabolcs-Szat
már-Bereg megye nyugati
peremén Nyíregyházától 55
km-re fekszik. Területe 8227
ha. A 3200 fő állandó lakosú,
gyönyörű természeti környe
zetben fekvő falut egykor a
Tisza, a folyó szabályozása óta
a Holt-Tisza fogja körül. Hon
foglaláskori település, népi
építészete és településszer
kezete az Árpád-kor emlékét
idézi.
A község mai, 1000 ha-nyi
természetvédelmi területéhez
a holtágak, az ártéri erdők és
füves puszták, legelők tartoz
nak. A védett állatvilágot első
sorban a ritka madarak - mint a
kékgalamb, a színpompás sza
lakóta és a macskabagoly képviselik, de szívesen tartóz
kodik itt a csillogó jégmadár, a
karcsú kócsag, a kanalas gém,
a szürke és vörös gém, a búbos
vöcsök, meg a gyorsmozgású
vízityúk.
A vizek élővilága is gazdag,
megtalálható itt az őshonos
nyurga ponty, a széleshátú ká
rász, a compó és természetesen
a sokféle keszeg között a süllő,
csuka és lesharcsa is.
A falu legszebb épülete az
Andrássy-kastély, amit még I.
Andrássy Gyula a monarchia
külügyminisztere és magyar
miniszterelnök építtetett. A z
épületnek négy bej árata van - a
négy évszakot szimbolizálva,
tizenkét tornya a hónapok szá
mának megfelelően, ötvenkét
szobája, mint ahány hét egy
évben és 365 ablaka. A z 500
ha-os kastélypark dísze a cso
dálatos buxus labirintus, meg a
vénséges tölgyfás liget.

110 éve itt született a kas
télyban Andrássy Katinka,
később Károlyi Mihályné,
akinek életéről „A vörös
grófnő" címen Kovács András
készített filmet.
Személyes kapcsolatot tar
tok a község civil szerveze
teivel, egyiknek másiknak tag
ja is, vezetője is vagyok - pl. a
Mozgáskorlátozottak Megyei
Egyesületének. Tiszadobon
közel 200 fogyatékos él, én in
tézem az ügyesbajos dolgai
kat is. A törvény adta lehető
ségen belül a lakás akadály
mentesítési támogatás igény
lést, közlekedési támogatást
stb. A M E O S Z keretein belül
LÁT ügyintézői vizsgát tet
tem, így környezettanulmányt
is végzek.
A falugondnoki munkát
mindig személyre szabottan
kell végezni, nem szabad
részre hajlónak lenni, az egész
közösséget együttesen, de
benne az egyes embert meg
különböztetett figyelemmel
kell követni. A rám bízott ér
tékeket bátran és következe
tesen kell képviselnem, hiszen
a falugondnoki hivatás több
kell legyen, mint afféle köz
ségi lóti-futi.
Minden nap új feladatokat
hozhat, olyanokat is, ame
lyekről most nem ejtettem szót
- ezért elnézést kérek, azzal a
megjegyzéssel, hogy mint
falugondnok eleve ezzel a
tudattal, a váratlan nehéz
ségeket, szokatlanságokat is
felvállalva végzem munká
mat.
Szilágyi Józsefné
csoportvezető

Beszámoló
a mentori munkáról
Mentori t e v é k e n y s é g e m
során, sajnálattal állapítottam
meg, hogy a megváltozott
m u n k a k é p e s s é g ű emberek
hátrányosabb helyzetben van
nak a társadalom más tagjai
val szemben, mivel nem kap
nak elegendő lehetőséget élet
körülményük minőségi javí
tásához, valamint annak fenn
tarthatóságához.
Minden ember életkörül
ményein javíthat a munkavál
lalás, ezen segít a START Re
habilitációs Vállalat, hiszen
több ezer megváltozott mun
kaképességű embert foglal
koztat. Mentori munkám során

azt tapasztaltam,

hogy az

általam megkeresett sorstár
sak bizalmukba fogadtak és to
vábbra is keresik a kapcsola
tot mind telefonon, mind pedig
személyesen egyaránt. Segítő
tevékenységem

részeként

igyekeztem minél több segít
séget

nyújtani a különböző

problémák megoldásában.
Úgy érzem szükség van a
mentorok segítő munkájára,
mert érezhetik a sorstársak,
hogy gondjaikkal nem marad
nak egyedül.
Vedres Józsefné
csoportvezető, Ajak

Megvalósulhat
az első S M Centrum
Jó úton haladnak azok a
tárgyalások, melyeknek célja
az, hogy megvalósuljon az
ország első Rehabilitációs
S M Centruma, méghozzá
Nyíregyházán.
Márciusban a megyeszék
helyenjártak az S M Betegek
Országos Egyesületének kép
viselői, hogy tanácskozzanak
Tukacs István alpolgármes
terrel és a szóba jöhető ingat
lantulajdonos cég vezetőjével
a meglévő épület megvásár
lásáról. (Az SM-ről, a scle¬
rosis multiplexről annyit kell
tudni, hogy kórlefolyása is
mert, ám oka nem, kezelése
megoldott, de pillanatnyilag
nem gyógyítható. A z auto¬
immun betegség főként fiatal
felnőtteket támad meg, a leg
súlyosabb stádiumban kere
sőképtelenséget és teljes
mozgáskorlátozottságot
eredményez.) A rehabilitá

ciós centrum gondolata az
egyesület tagjaiban fogal
mazódott meg, s nyitottságra
talált a város vezetőiben.
Nadabánné Benyik Éva az
alapítvány ügyvezető titkára
úgy véli: komoly szándékuk
és anyagi háttér is rendel
kezésre áll, illetve további tá
mogatókra is számítanak
ahhoz, hogy a nappali ellá
tásra és a kezelésekre is
alkalmassá váljék az ingatlan,
amit még bővíteni kell.
Tukács István elmondta: az
alku után megfelelő szerve
zeti formát kell majd létre
hozni a működtetésre. Nyír
e g y h á z a kész a további
együttműködésre is a számá
ra vállalt fontos ügy érdeké
ben, még a jövőbeni pályá
zatokban is szívesen szerepet
vállal. Március végén vélhe
tően pont kerül az adásvé
telre.

Hol tart ma az SM Centrum?
Közel két éves előkészítő
munka előzte meg az S M
Centrum l é t r e h o z á s á t . E z
országos szinten is kiemelkedő
munkának számít, hisz ez lesz
az első olyan létesítmény, ahol
sclerosis multiplexes betegek
rehabilitációját látják el. Hoszszú egyeztető tárgyalások tör
téntek a Megyei- és Városi Ön
kormányzattal, az S M Alapít
vánnyal még addig eljutottunk,
hogy zöld utat kapjon az oly ré
gen áhított centrum megvaló
sítása. A Nyíregyháza Város
Önkormányzata által felajánlott
épületek közül a Kerékgyártó
utcán (Borbánya) találtunk egy
olyan épületet, melyet erre a
célra - átalakítással - alkal
masnak találtunk. Információ
ink szerint az adásvételi szer
ződés előkészítése folyamat
ban van. A z átalakítási költsé
gekre az S M Alapítvány Phare
pályázatot nyújtott be, melynek
eredményéről a közeljövőben
értesítenek. Reméljük jó hírt

kapunk és kezdődhet az átala
kítás.
Szeretném m e g k ö s z ö n n i
Takács Ritának, valamint a
sportegyesületének önzetlen
ségüket, hogy három mérkő
zésének bevételét felajánlotta e
nemes cél megvalósítására.
Külön köszönetemet fejezem
ki azon magánszemélyeknek,
akik szerény jövedelmükből ál
doztak a centrum megvalósítá
sára.
Remélem vannak még jó
szándékú adakozó emberek!
Akinek módjában áll adomá
nyát erre a célra elkülönített
számlára fizetheti be: Keres
kedelmi és Hitel Bank Rt.
Magyar S M Betegekért Alapít
vány Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei S M Centrum létesítése.
S z á m l a s z á m : 1042623¬
26213408-70070000
Komáromi Zoltánné
SM klubvezető

Az SM Klub jó csapat!
Ténymegállapítással kez
dem: a nyíregyházi S M Klub jó
csapat. Miért állítom ezt? Há
rom éve egészségi állapotom
romlása miatt nem tudok részt
venni a klubgyűléseken, csak
lélekben vagyok velük. Ennek
ellenére továbbra is rendszere
sen kapom a meghívókat össze
jöveteleikre, tájékoztatnak a
klub belső életéről, a klubgyű
léseken elhangzott értékes elő
adások tartalmáról, jól sikerült,
tartalmas kirándulásaikról, a
M o z g á s s é r ü l t e k SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egye
sületének Székháza udvarán
megrendezett hangulatos sza
lonnasütéseikről. Mindezek
állandó koordinátora klubunk
vezetője Komáromi Zoltánné
(Margó), aki telefonon rend
szeresen megkeres, érdeklődik

egészségi állapotom felől és tá
jékoztat a fentiekről. Továbbra
is postázzák nekem a Másképp
című folyóiratot, így az orvos
tudomány legújabb, bennün
ket érintő kutatási eredménye
iről is informálódhatok.
Margónak köszönhetően is
mételten részesülhetek a Dé
vény Anna féle manuálterápiás
kezelésben, melyet klubunk ál
landó gyógytornász segítője
Vámosi Istvánné nagy szaktu
dással végez.
Végül még egyszer megkö
szönve folyamatos segítsége
teket, érdeklődéseteket kívá
nok klubunknak, továbbra is
hasonlóan kedves együttléte
ket, szép élményeket, sok si
kert!
Kovács Gábor Akos

Reuma Klub
2003. évi foglalkozási terve
Január:
Február 4.:
Március 4.:
Április 1.:
Május 6.:

Június 3.:
Augusztus:
Szeptember 2.:
Október 6.:

November 4.:
December 2.:

Téli szünet
A klub éves programjának megbeszélése
Előadó: Kovács József klubvezető
Alternatív gyógymódok
Előadó: Plajos Gábor természetgyógyász
A csontritkulás és annak megelőzése
Előadó: Dr. Berecz Ilona adjunktus
A Debreceni Déry Múzeumban a három
Munkácsy kép megtekintése
Utazás vonattal.
„Aloe Vera" termékbemutató és ajánlás
Előadó: Gráf Mihályné termékfelelős
Nyári szünet
Közös szalonnasütés az egyesület udvarán
Szakrendelés és betegellátással kapcsolatos
ismeretek
Előadó: Dr. Varjú Tibor osztályvezető főorvos
A z ásványok gyógyító hatása
Előadó: Plajos Gábor természetgyógyász
Éves értékelő beszélgetés fehér asztal
mellett.
Kovács József

Köszönjük Rita!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei SM Centrumért két
ízben is kiállt a küzdőtérre
Takács Rita, a nyíregyházi
Farm Traktor Kick-box SE
élversenyzője.

Rendkívül nemes és egyben
kemény küzdelemnek lehet
tünk tanúi az elmúlt időszak
ban. Szabolcs-Szatmár me
gyében és székhelyén, Nyír
egyházán igen jó kezdemé
nyezés kezdődött el. A város
vezetése, a budapesti székhe
lyű SM-es Betegekért Alapít
vány és a Nyíregyházi S M
Klub többszöri tárgyalásso
rozatának eredményeként
született meg a döntés, hogy
az országban elsőként Nyír
egyházán létesítsenek S M
Központot.
A betegek számára rend
kívül fontos létesítmény kia
lakítása érdekében két ízben is
kiált a küzdőtérre Takács Rita,
a nyíregyházi Farm Traktor
Kick-Box SE élversenyzője,
Károly István tanítványa.
Előbb Vásárosnaményban,
ahol telt ház előtt népszerű és

látványos betétszámok szóra
koztatták a népes közönséget.
Rita jelenleg a W A K O rang
lista ötödik helyén áll, és fel
sorolni is nehéz, hogy hány
bajnoki, így európai és világ
bajnoki eredményt tudhat maA vásárosnaményi sport
csarnok adott otthont a Kiss B .
Ker. Kupa nemzetközi kickbox gálának, amely profi v i 
lágbajnoki elődöntő felké
szítő mérkőzés és egyben jóté
konysági gála is volt. A
belépés ingyenes volt, s a
helyszínen adománygyűjtést
tartottunk. Rita arany szívét és
azt hiszem, az SM-es betegek
iránt érzett szimpátiáját dicsé
ri, hogy Új fehértón rendezett
Kick-Box Karate Országos
Bajnokság is jótékonysági ren
dezvény lett, hiszen itt is in
gyenes volt a belépés. A z elő
csarnokban elhelyezett urná
ban adományaikkal ismét a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei S M Centrum létesítésé
hez adtak támogatást az ado
mányozók.
Köszönjük mindkét rendező
településnek, és nem utolsó
sorban az ötletgazdának,
Takács Ritának, és Károly Ist
vánok (Csimpi), a Farm Traktor
Kick-Box SE edzőjének, va
lamint k l u b v e z e t ő k n e k ,
Komáromi Zoltánnénak fárad
hatatlan kitartását és küzdőké
pességét a nemes cél érdeké
ben. A rendezvények bevételét
az alapítvány Szabolcs-Szat
már-Bereg Megyei S M Cent
rum elkülönített számlájára fi
zettük be.
Nemrégiben Rita Nyíregy
házán újabb fényes győzelmet
aratott, világbajnok lett.

Az SM Klub
2003. évi foglalkozási és
munkaprogr amj a
Január:
A z új év köszöntése, a 2002-ben végzett munka értékelése, és
a 2003. évi munkaprogram megbeszélése.
Február:
A meglévő rehabilitációs- és tornaeszközök felmérése
(leltározása). A használt kölcsönzéses rendszer megbeszélé
se, átszervezése.
Március:
Táplálkozási szokásaink:
Előadó: dr. CzégéZoltánné
A megyében élő SM-es betegek létszámának felmérése, a
Megyei-, Városi Orvosi Kamara, valamint a háziorvosok
segítségével.
Április:
A meglévő rehabilitációs és tornaeszközök, és az alkalmazott
gyógyterápia hatásának értékelése orvospatrónusunkkal. A
felmérés továbbfolytatása a nyilvántartásokban nem szerep
lő betegek körében is.
Május:
Orvosi előadás a betegek által választott témáról. (Javasolt
témák reumatikus betegségek, érrendszeri és keringési
panaszok megelőzése, kezelése az SM-es betegeknél.)
Június:
Évadzáró szalonnasütés. Kirándulás a klubtagság javaslata
alapján.
Július-augusztus: Nyári szünet.
Szeptember:
Kötetlen baráti, sorstársi beszélgetés. A z országos S M hét
keretén belül a nyíregyházi rendezvény szervezése.
Október:
A z eltelt időszak kutatási eredményéről tapasztalatainak
ismertetésére felkérjük dr. Diószeghy Pétert a neurológiai
osztály osztályvezető főorvosát.
November:
A z eltelt időszakban végzett munka ismertetése, különös
tekintettel a Rehabilitációs Centrum munkálatainak alaku
lásáról.
December:
A fenyőünnep megszervezése, a 2003. évbúcsúztatása.
Állandó feladatok:
A Rehabilitációs Centrum létrehozásához minden lehet
séges anyagi forrás felkutatása megyei szinten.
OiYOSpatrónusunkkal szorosabb, élőbb kapcsolattartás.
A betegekkel a kialakult kapcsolat ápolása, új betegek bevo
nása a klubéletbe.
Médiákon keresztül a betegség széles körben történő megis
mertetése, a nem érintett emberekkel is.
Komáromi Zoltánné
SM klubvezető

Izombetegek közgyűlése
A Magyar Izombetegek Or
szágos Egyesülete 2002. no
vember 8-án tartotta évi köz
gyűlését a M E O S Z Budapest,
San Marco utcai nagytermében.
A gyűlésen egyesületünk segít
ségével és képviseletében ket
ten, mint érintett betegek vet
tünk részt, képviselve megyei
sorstársainkat.
A z ott elhangzott, fontosabb
információkat ismertetem az
alábbiakban.
A közgyűlésen Dr. Thiesz
József a M I O E elnöke tartotta
meg beszámolóját. Ismertette,
hogy korára való tekintettel
(59) le fog mondani tisztségéről
2003. tavaszán. A z új tiszt
ségviselők jelölésére, megvá
lasztására közgyűlést szüksé
ges összehívni. A z Izombete
gek Egyesülete jelenleg is tagja
ezen betegségek nemzetközi
szövetségének, amelynek szék
helye Svájcban van.
Áz Egyesület rendelkezik
anyagi forrásokkal, mely a tag
díjakból, felajánlott kárpótlási
jegyekből és egyéb felajánlá
sokból befolyt pénzből tevődik
össze. Dunakiliti községben
ajándékozás útján egy ingatlan
is az egyesület tulajdonába ke
rült.
Elhangzott, hogy az izomsorvadásos betegek is ugyanolyan
gondokkal küzdenek ország
szerte, mint a súlyos mozgássé
rültek. (Pl. építészeti akadá
lyok, kiépített rámpák hiánya,
hiány gyógyászati segédeszköz
ellátás területén, stb.)
A felsőfokú oktatási intézmé
nyeket nem tudják látogatni, ön
költséges, drága pénzes tanfo
lyamokra kénytelenekjárni.
A z izomsorvadásos beteg
ségekről a médiában csak akkor
látunk valamit, ha USA-beli
gyógyulás reményében néhány
fiatal betegtárs javára a millió
kat gyűjtik. Egyébként e beteg
ségeket még mindig titokzatos
ság övezi, ha nem beszélnek
róla, akkor az nincs gondolják,
legyen az csak az érintett csalá
dok nehéz gondj a.
A gyűlésen j elen volt:
Dr. Percnyi József &z Orszá
gos Neurológiai és Pszichiátriai
Intézet főrvosa (II. ker. Lipót
mező, tel.: 06-1/391-5363). A z
érintett betegek kérdéseikre
szinte, precíz válaszokat kap
tak. Ezekből a lényegesebbeket
ismertetem.
A remélt gyógyulás érdeké
ben az USA-ban izomsejtek
beültetésére (Myoplast) került
sor, mely mintegy 40 millió
forintba került. Két esetről
hallhattunk beszámolót.

Amikor a külföldi keze
lésről hazaérkezett az izombe
teg fiatal, jobb fizikai állapot
ban volt, azonban néhány
hónap elteltével az állapota
rosszabb volt, mint a kezelés
előtt. A közelmúltban az e
típusú kezelést nemzetközileg
betiltották. A genetikai beavat
kozásra vonatkozó kutatások
világszerte folynak, a probléma
összetettsége miatt eredmé
nyek még nincsenek.
Mit tegyen, mit remélhet az
izomsorvadásos beteg?
Szükséges a napi torna, amit
könnyen el tud végezni. Szük
séges a minél több friss levegőn
tartózkodás, a mély (jóga) légzés
alkalmazása. A z ilyen betegek
t ö b b n y i r e csak pihegnek.
Gyógyszerek a komplett B
vitamin, a multivitaminok
lehetnek, új felfedezés jelenleg
nincs. A z utóbbi időben terjed az
izomstimuláló készülékek hasz
nálata. Különféle típusokban
kapható (elemes, hálózati, telje
sítmény fokozat szerint), bár
melytestrészre felcsatolható, így
használata praktikus. Javulást
nem hoz, de az izmoknak hasz
nos (tónus, keringés stb.).
A z izombetegek részére TB.
támogatással felírható (reha
bilitációs- vagy neurológus
szakorvos által).
CORPOSANO K S - l / A
Közgyógyellátási igazol
ványra:
ingyenes
Vényre:
5.712,-Ft.
ATI TENS
Közgyógyellátási igazol
ványra :
ingyenes
Ha valakinek e betegségek
öröklődésével kapcsolatban
van kérdése, akkor rendelke
zésre áll:
Dr. Karcag Veronika
(Tel.: 06-1/476-1100)
Dr. Timár László genetikus
(Tel.: 06-1/3838-477)
Dr. Diószegi Péter neurológus
főorvos (Nyíregyháza).
A z izombetegek érdekében
jelenleg ennyi információt tud
tunk közölni.
Mint a Megyei Egyesület
képviselője bármilyen felme
rülő kérdésben elérhető va
gyok:
42/431-634,
(06-20/9308-716)
Sorstársaimnak jó egészsé
getkívánok!
Tóth László

Beszámoló a Családi Klub
2002. évi munkájáról
A m á r 5. é v e m ű k ö d ő
Családi Klub az Egyesület
Székházában tartja összejöve
teleit, mintegy 20-25 fővel.
A z elmúlt években minden
hónap második szerdáján talál
koztunk, ebben az évben rend
szerint a hónap harmadik szer
dáján jövünk össze, délután
14.00 órától.
A 2002. év első felében a
Családsegítő Szolgálat pszic
hológusa tartott számunkra
egy közös beszélgetéssel egy
bekötött előadássorozatot. A
tanfolyam során megtanultunk
egymással is beszélgetni és
relaxálni is. A nyár folyamán
részt vettünk a Reuma Klub
szalonnasütésén.
Június végén mi rendeztünk
b o g r á c s o l á s t a Bujtoson,
amelyre meghívtuk a Reuma
Klub tagjait, valamint az „Esti
Fény"-eseket. A z összejövetel
nagyon jól sikerült, csaknem
ötven fő élvezte a friss levegőn
való főzést és ajó ízű gulyást.
A z ősz folyamán ismét helyi
csoportvezetőket hívtunk meg,
szokásunkhoz híven. így elbe
szélgettünk Csernyi Bertalanné csengeri, valamint Gellén
Pál kölesei helyi csoportveze
tőkkel.
Október elején az „Esti

Fény" Egyesület színvonalas
rendezésében lebonyolított
„Idősek Világnapján" vettünk
részt. Decemberben egy kis
karácsonyi megemlékezés
mellett Bakti Károly festő
művész és költő volt a vendé
günk, egy rögtönzött képki
állítással egybekötve.
Néhány színházbérletet is
vásároltunk, melyekkel tagja
ink felváltva, közösen vehet
tek részt a színházi előadáso
kon.

Összejöveteleink a Megyei
Közgyűlés támogatásával, va
lamint a Családsegítő Szol
gálat pszichológusának segít
ségével valósulhattak meg.
A 2003. évi programjaink
hasonlóak lesznek az elmúlt
évihez, még szorosabbra fűzve
a kapcsolatot az „Esti Fény"
Egyesülettel és a Reuma Klub
bal.
Kéningerné dr. Vincze Gizella
klubvezető
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„A madáretetőtől a
Vásári Nagydíjakig"
Napjainkban m á r termé
szetes dolog, hogy Start felira
tot viselő Mercedes kamionok
tartanak naponta a cég ter
mékeivel nagy multinacioná
lis cégek központi raktárai felé.
Reggelente beindulnak a
nyomdagépek, elkezdi mun
káját az autószervíz. Közel
8000 adag ebéd készítésének,
előkészületei k e z d ő d n e k a
Start konyháin, péksütemény

dolgozók és a tanulók 80
százaléka különböző mérték
ben egészségkárosodott, vagy
fogyatékkal élő, termékeink
viszontteljes értékűek.
Tizenöt évvel ezelőtt a
semmiből indultak, s ma 3450en dolgoznak a Mozgáskor
látozottak Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesülete által
alapított S T A R T Rehabi
litációs Vállalat és Intézmé-

Alapítók emlékeznek
„1987 végére szinte minden
szükséges engedély együtt
volt, így 1988-tól megkezd
hette a vállalat a működést és
mint a térségben egy újonnan
induló foglalkoztató intéz
mény a „START" Vállalat
elnevezést kapta. Miután a
vállalat működtetéséhez
szükséges személyi elkép
zelések is kiforrták magukat
1988. február l-jén egyesü
letünk egyik irodájának átadá
sával épületünkben kezdődött
a vállalat működése.
Nehéz, de szép időszak volt,
hiszen e m l é k e i n k szerint
néhány hét alatt kb. 30-an
bedolgozóként kezdték meg
munkájukat és az akkor még
m ű k ö d ő Szabolcs Cipő
gyárnak cipőfelsőrészek kézi
összevarrásával foglalkoztak.

lat alapításakor a Megyei
Tanács Tervosztályának veze
tője volt.
Csabai Lászlóné Nyíregy
háza Megyei Jogú Város
polgármestere hosszú időt
töltött a város első emberének
posztján, azt azonban keve
sebben tudják róla, hogy
amikor ez a pályaív egy időre
megszakadt, k ö z e l n é g y
esztendőt dolgozott a Start
Rehabilitációs Vállalat mar
keting főosztályvezetőjeként.
Még tanácselnökként kezdett
bábáskodni a cég létrehozása
körül. Ezúttal a vállalat és a
polgármester asszony közös
múltjából villantunk fel né
hánypillanatot.

Üzemegység Ajakon
Magyarország lakossá
gának nagyobbik fele még ma
is falun él. A falu az a hely, ahol
az emberek egymáshoz közel,
szomszédként élnek. így van
ez a Nyírségben is, Ajak nagy
községben.
Régi vágya teljesült sok

foglalkozom nem kis ered
ménnyel. Közel 110 munka
vállaló tartozik hozzám külön
böző településekről.
Szintén a múlt év közepétől
üzemel a raktár, ahol a START
Vállalat különböző termékeit
vásárolhatják meg dolgozó-

Szorgos munka a varrodában

illata lebeg a mini pékség
környékén, kinyitnak a Start
üzletek a kistelepüléseken,
műanyag alkatrészek, útjelző
oszlopok k é s z ü l n e k t ö m e 
gével, zakatolnak a varró
gépek, hogy angliai, amerikai,
francia és német hölgyeknek
készítsenek ruhákat. Gondos
kezek különlegesen értékes
cipőkre varrj ák a talpat, divatos
táskák, bőrtárgyak készülnek a
bőrdíszművesek munkája nyo
mán, cipészek kopácsolnak
gyógycipőket gyártva, sérült
emberek művégtagjait készí
tik, m o z g á s s z e r v i betegek
kapnak gyógyító kezeléseket a
Start Egészségügyi Centrum
ban. Gyerekzsivaj tölti meg a
cég szakképző intézményének
folyosóit, zúgnak a faipari
gépek a faüzemekben, kattog
nak az Ököritófülpösi Rehabi
litációs Centrum gondozottjai
nak szövőszékei, s csendben,
de nagy műgonddal készítik
elő a palántákat tavaszi ülte
tésre az üvegházban dolgozók.
Terítők, apróbb-nagyobb
terítési kiegészítők, ágyne
műgarnitúrák készülnek itt, s
kerülnek a szintén a Start mun
katársai által készített fóliata
sakokba, de külső megbí
zásból is végeznek csomago
lást az ott dolgozók.
Ebben a nagy és szerteágazó
tevékenységű szervezetben a

nyeiben, hat Szabolcs-Szatmár-Bereg, hét Borsod-AbaújZemplén és két Békés megyei
üzemében.
Munkahelyteremtő támo
gatások, pályázatok segítettek
a nem mindennapi ü t e m ű
fejlesztésekben, amelynek
nyomán számos reménytelen
helyzetű ember talált vissza a
munka világába, s lelt közös
ségre, barátokra.
A m é r f ö l d k ö v e k többek
között azok az ünnepségek,
amikor új üzemeket avattak és
az egyformán fontos volt, ha
90 új munkahely jött létre Nyí
regyházán, vagy 20 Semj énben.
Kül- és belföldi profeszszorok, miniszterek, állam
titkárok fordulnak meg rend
szeresen a cég munkahelyein, s
viszik hírét országba, világba.
A sikerek mögött eltűnik az a
küzdelem, azok a nehéz napok,
amelyek n y o m á n a Start
létrejött és növekedett. A z
egyre bővülő termékskála, a
vásár-díjak, a családbarát
munkahely kitüntetés, vagy a
Kiváló Magyar Élelmiszer
védjegy bizonyítják, hogy a
kemény hétköznapi munka
eredményt hozhat mind az
egyénnek, mind a k ö z ö s 
ségnek, ha vannak értelmes
célok, melyekért küzdeni érde
mes.

A hóhelyzet közbeszólt
A „nagy havazás" ez év
február 4-én érkezett meg
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyébe. Kora reggel kilenc,
kissé zaklatott és feszült ember
tanácskozott Balogh Zoltán
nak, a START Rehabilitációs
Vállalat és Intézményei vezér
igazgatójának szobájában. A
Sportcsarnokban már állt a
jókora színpad, a küzdőtéren
már elkezdték elhelyezni az
asztalokat és a székeket. Kiss
Péter akkor m é g Foglal
koztatáspolitikai és Munka
ü g y i miniszter terepjárót
rendezett, s m é g azt is
megszervezték, hogy a műsor
ban fellépő Nagybandó And
rás is a terepjáró utasa lehes
sen.
A kilenc töprengő ember
híradót nézett, interneten
kutakodott s fél nyolc tájban
titkos szavazással nyolc-egy
arányban úgy döntött, hogy az
ünnepséget az időjárás viszon
tagságai miatt nem lehet meg
tartani.
- Nem volt könnyű olyan
időpontot találni, amely meg
felel a miniszter úrnak, s a
sportcsarnok is éppen szabad
mondja a vezérigazgató. A
szervezés alatt is többször
változott az időpont, de mind
munkatársaim, mind a köz

reműködők megértők és rugal
masak voltak. Nagyon gon
dosan k é s z í t e t t ü k e l ő a
rendezvényt, a legapróbb rész
leteket is többször átgondol
tuk. Sok mindent elintéztünk,
mindössze az időjárás szeszé
lyeit nem tudtuk kikerülni.
Utólag bebizonyosodott, hogy
az ünnepség elhalasztása igen
jó döntés volt és időben szüle
tett. Fél óra alatt sikerült a
távolról indulókat vonatról,
állomásról és még lakóhelyük
közeléből visszafordítani.
Még nem volt 11 óra, amikor a
katasztrófavédelem lezárta a
Nyíregyházáról kivezető uta
kat, s hamarosan befelé sem
lehetett már jönni. Szándé
kunk szerint belátható időn
belül megtartjuk az évfordulós
összejövetelt, hiszen ha már
tizenöt évet vártunk erre az
alkalomra, talán még néhány
hetet kibírunk. De okulva az
előzőekből, csak a tavaszi
időszakban és csak fedél alatt
ünnepelünk, tehát a helyszín a
nyíregyházi sportcsarnok lesz.
Bár Kiss Péter miniszter úr
időközben egy másik szerve
zet a Miniszterelnöki Hivatal
vezetője lett, az ő részvételére
is számítunk, reményeink
szerint április 25-én 13 órától.

Csabai Lászlóné
Nyíregyháza
Megyei Jogú
Város polgármestere
Balogh Zoltánná
a Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Egyesületének Elnöke
Még ezen a nyáron jutottunk
hozzá Nyíregyházán egy akkor
már évek óta üresen álló és
elhagyott laktanya épület
ideiglenes használati jogához.
A z itt kialakított műhelyekben
munkavégzés már üzemi
körülmények között is meg
kezdődött, részben műanyag
fröccsöntött termékek gyártá
sával, részben a már akkor is
exportképes, teljesen környe
zetbarát madáretetők, külön
féle szabadtéri speciális ma
dárházak és odúk előállítá
sával."
„Nagyon megfogott az
alapítók tettrekészsége, tenni
akarása és 15 év távlatában is
örülök annak, hogy keresztapáskodhattam a cég bein
dításában, megalapításában.
Később a megyei közgyűlés
elnökeként is sokat dolgoztam
együtt a vállalat vezetőivel,
segítettem nekik különböző
projektek, pályázatok kimun
kálásában és intézményeket
vettek át tőlünk, amelyet
örömmel tapasztalatok, hogy
az átvételkor kitűzött célként
tevékenykedik (pl.: Ököritófülpös Rehabilitációs Cent
ruma)."
Ezt követően megkeresett a
vállalat vezetője és megkért,
hogy ha már az alakulásnál
segítettem, akkor legyek már
segítségükre a továbbiakban
is, mint kolléga. így több mint
m á s f é l é v i g b e l ü l r ő l is
láthattam és segíthettem annak
a fogyatékosokat foglalkoz
tató vállalatnak a működését,
amelynek 1995 májusától
1996. december 31-ig lettem
dolgozója.
Medgyesi József SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Köz
gyűlés volt elnöke, aki a válla

Medgyesi József

- Amikor 1987-ben egyez
tetést kezdtünk az akkori
Megyei Tanáccsal a Start
létrehozásáról - kezdi az em
lékezést a polgármester
asszony hittem is meg nem is,
hogy ebből egyáltalán lesz
valami. Azt láttam, hogy a kez
deményezés újszerű, de volt
bennem kétkedés a megvaló
síthatóságáról. Ugyanakkor
azt gondoltam: ha állami
pénzeket tudunk szerezni a
városnak és a megyének,
akkor azt kötelességünk meg
tenni. Emellett nagyon fontos
nak tartottam, hogy a nehéz
sorsra í t é l t e t e t t emberek
hasznos munkát végezhesse
nek és pénzkereseti lehetőség
hezjuthassanak, így juttattunk
a Honvéd utcán egy régi
laktanyaépületet a Startnak és
átadtuk használatra a városi
Polgári Védelem egyik bázisát
is a Pompás utcán.

sorstársunknak. A S T A R T
Rehabilitációs Vállalat által
létrehozott ü z e m e g y s é g a
csökkent m u n k a k é p e s s é g ű
emberek számára megélhetést
is biztosít, így Ajak már nem
csak lakóhely, hanem a megél
hetés lehetőségét biztosítja.
- És hogy jött létre az üzem?
Kapcsolatok révén.
- Amint tudjuk a Mozgás
korlátozottak Szabolcs-Szatm á r - B e r e g M e g y e i Egye
sületének Elnökasszonya
Balogh Zoltánné, aki ma is
komoly m u n k á v a l segíti,
vezeti az egyesületet. Közre
m ű k ö d é s é v e l j ö t t létre a
START Rehabilitációs Vál
lalat Nyíregyházán. A Vállalat
vezetője férje, Balogh Zoltán
Vezérigazgató Úr. Kiemel-

ink. A z értékesítést bővíteni
kívánjuk a lakosság számára is.
A T M K munkaeredményét
igazolja még, hogy egy 16 m x
7 m-es külső raktárt készítettek.
Októberben ismét bővült a
dolgozói létszámunk. 21 fővel
megnyitottuk a Talpfelvarró
Üzemet. Szorgalmas dolgo
zóink hamar elsajátították a
szakma fogásait.
Beszámolhatunk arról is,
hogy a START Vállalat Köz
pontjától pénzügyi fedezetet
kaptunk egy esztétikusabb
szociális helyiség kialakí
tására, melyet minden dol
gozó örömmel használ.
A z épületek és értékek
őrzését a nappali, és éjjeliőrök
látják el. A z irodahelyiséget is
otthonossá alakítottuk, ahol az

Vedres Józsefié, az ajaki csoport vezetője

- A „kételyek időszakában"
bizonyára nemigen arról álmo
dott, hogy egyszer Ön is a Start
dolgozója lesz.
- Egyáltalán nem. Amikor
1990-ben megtörtént a rend
szerváltás a közigazgatásban
is, egyik napról a másikra állás
nélkül maradtam. A konzerv
gyárba visszavártak, szívesen
fogadtak, de az már mégsem
az a közeg volt, s nem az a
feladat, amit jóval azelőtt
otthagytam. Nehéz időszak
volt, ezért határoztam úgy,
hogy új területet keresek. így
kerültem a Starthoz. Eleinte itt
sem volt könnyű, később
beleszoktam. Sok j ó kollégám
volt, részévé váltam a kö
zösségnek, de mindvégig azt
éreztem, hogy nem azon az
úton vagyok, amelyen járnom
k e l l , amelyre hivatottnak
érzem magam. Két dolgot
viszont nagyon megtanultam a
Startnál. Ott váltam ilyen
érzékennyé szociális ügyek
ben és ott tanultam meg
miképpen lehet j ó célra pénzt
szerezni. Képviselő voltam,
ezt támogatta a cég vezetése,
segítette ezt a munkámat.
Azután visszataláltam a régi
pályára.

kedő szerepe a döntésekben, a
csökkent m u n k a k é p e s s é g ű
emberek számára a munkahely
teremtésében példamutató,
így volt ez 2002. tavaszán is,
amikor én Vedres Józsefné a
Megyei Egyesület Kisvárda és
Záhony térségének csoport
vezetője ötletként említettem
meg Ajakon az üzemegység
megnyitását. Örömmel el
mondhatom, hogy tavaly
áprilisban 34 fővel megkezd
tük a rehabilitációs munkát
Ajakon.
A varrodai dolgozók a nyí
regyházi Központi Varrodában
sajátították el a különböző
varrástechnológiát. Közben a
kihasználatlan épületeket a
T M K részleg kilenc dolgozója
kitartó erővel átalakította,
tatarozta.
A nyár közepétől a sors
jegyesek területi elszámolta
tása is itt történik, amellyel én

üzemvezető Vedres József és
adminisztrátora a dolgozók
ügyes-bajos dolgait intézik,
irányítják az üzemegységet.
A b ő v í t é s h e z (munka
folyamatok, létszám) a helyi
Polgármesteri Hivataltól
további helyiségeket kaptunk
használatba. 2003-ban vár
hatóan ortopéd cipészettel,
szövészettel egészül k i az
üzemegység.
S z e r e t n é m nagyon sok
szeretettel és tisztelettel meg
köszönni elsősorban Vezéri
gazgató Úrnak és Elnök
asszonynak, valamint mind
azoknak, akik folyamatosan
hozzájárulnak üzemegy
ségünk fenntartásához és
fejlődéséhez.
Reméljük munkánkat siker,
megbecsülés kíséri.

Német megrendelésre dolgoznak a talpfelvarrók

Vedres Józsefné
csoportvezető

Start állomások 15 év sajtója nyomán
„A szürke épület falán, a
kapu mellett ott a tábla, amely
tanúsítja: itt egy vállalat
m ű k ö d i k . K í v ü l r ő l nézve
nemigen hinné el az idegen,
hogy ebben az egykori lovas
tüzér-laktanyában, amelyet
később lakóházzá alakítottak
át, most termelőmunka folyik.
A kapunál portás fogadja az
érkezőt, fenn, az emeleten,
tenyérnyi szobában miniatűr
titkárság, s onnan nyílik az
igazgatói iroda. Balogh
Zoltán, a nyíregyházi Start
Vállalat igazgatója elkapja
pillantásom, amellyel felmé
rem az iroda bútorzatát.

- Csak ezt a pár szekrényt
kellett vásárolnunk. A többit
kaptuk innen-onnan, lényeg,
hogy nem került pénzbe. Nem
mintha nem telt volna különb
re is azokból a milliókból,
amelyeket a foglalkoztatási
alapból utalt k i számunkra az
Állami Bér- és Munkaügyi
Hivatal. Telni éppen telt volna,
de hasznosabbra a k a r t á k
fordítani azoknak a millióknak
minden egyes forintját. Miért?
A Start mozgáskorlátozottak,
rehabilitáltak foglalkoztatását
vállalta abban a pályázatában,
amelyet a m á r e m l í t e t t
hivatalhoz nyújtott be, még az
elmúlt esztendőben. Száz
negyven pályázat közül tizen
kettőt ítéltek támogatásra
alkalmasnak az illetékesek, s a
tizenkettő között voltak a Start
tervei is."
„A negyvennyolc éves férfit
- Biri Mihályt - tizenhét évvel
ezelőtt érte a baleset, azóta
biceg. Tetőfedő a szakmája, de
ott már nem bírt dolgozni,
k é n y t e l e n volt k ö n n y e b b
munka után nézni.
- Jártam én annyi, de annyi
helyen! Jelentkeztem már
p o r t á s n a k , éjjeliőrnek is.
Aztán, amikor meglátják a
lábam, mindjárt találnak
valami kifogást. Lényeg, hogy
elküldtek mindenünnen. M i 
kor meghallottam, hogy
megalakult ez a vállalat,
rögtön ide jöttem. Fölvettek,
azóta m á r a fiam is itt
dolgozik. Mert, ha nem is nagy
számban, de teljesen egész
séges emberekre is szükség
van - azzal kezet nyújt, s ül az
asztalhoz. Kalapácsot, szöget
vesz a kezébe, s társaival
együtt nekilát a madáretető
készítésének."

öreget és fiatalt, országgyűlési
és önkormányzati képviselőt,
munkatársakat és „ k ü l s ő "
segítőket, mindenkit, akinek
fontos a teljes emberi élet, az
érte való munkálkodás.
Derűs reggelre ébredhet
tünk 1992. szeptember 11-én.
A z azt megelőző napok mor
cos időjárása mintha meg
érezte volna, cirógató napsu
gárral kell köszöntenie a
vállalat és nem túlzás az
ország életében is jelentős
eseményt. Több száz ember,
köztük az ünnepélyes átadásra
kerülő Szakmunkásképző
Iskola hallgatói népesítették
be az István utcát, a rendez
vény színhelyét.
Balogh Zoltán vállalat
igazgató köszöntője után Dr.
Surján László népjóléti mi
niszter lépett a mikrofonhoz.
Miniszter Úr beszéde bizony

ság volt arra, hogy nem lehet és
nem szabad megfeledkeznünk
az elesettekről, hogy tennünk
kell a többlet terheket vállalni
kényszerülő rokkantakért,
megváltozott munkaképessé
gűekért. Ez irányú kimagasló
tevékenységéért a népjóléti
miniszter Balogh Zoltán igaz
gatót „PRO C A R I T A T E " em
lékéremmel tüntette ki.
A z Oktatási Központ épí
tését megörökítő tábla lelep
lezését követően az új létesít
m é n y t tekintették meg a
vendégek, amelyben az iskola
mellett szociális bolt, szolgál
tató egység, korszerű nyomda,
varroda és orvosi rendelő is
helyet kapott."
Vox Humana
1992. december
# # #
„A nehéz gazdasági viszo
nyok közepette vállalatok sora
tűnik el és alakul meg. A
nyíregyházi START Rehabi
litációs Vállalat és Intéz
ményei hat éve állják az idők
viharát. A z eredményei még
szebbek, ha tekintjük, hogy a
dolgozóinak többsége beteg
vagy mozgásában korlátozott.
Ezerkétszázötven, zömmel
csökkent m u n k a k é p e s s é g ű
emberrel állítanak elő eladható
cikkeket, és tartanak fenn
keresett s z o l g á l t a t á s o k a t .
Sokuknak a jövedelem mellett
a közösség gyógyító erejére is
nagy szükség van. Egy olyan
munkahelyre, ahol tudja,
s z á m í t a n a k rá, s ahol ő
ugyanolyan értékes munkát
végezhet, mint az egészséges
ember.
Két év alatt négyszáz új
munkahelyet teremtettek, sőt
van egy szakmunkásképző
iskolájuk is, ahol jelenleg száz
olyan tanulót képeznek,
juttatnak szakmához, akik az
egészségi állapotuk miatt a
hagyományos szakiskolákba
nem járhatnak. A z intézmény a
felnőttek á t k é p z é s é b ő l is
kiveszi a részét. Február
elsejétől megkezdi működését
a gyógyászati segédesz
közgyártó átképző."

„ Ö k ö r i t ó f ü l p ö s csendes
falucska a Szamosháton. Két
dologról nevezetes: az ököritói
fergeteges táncról és az 1910.
évi szörnyű tűzvészről, amikor
337 ember égett halálra a
táncmulatságon, mert beszö
gezték a csűrt. Ujabban azért
emlegetik, mert két éve nyi
totta meg rehabilitációs cent
rumát az 1200 megváltozott
m u n k a k é p e s s é g ű embert
foglalkoztató START Reha
bilitációs Vállalat és Intéz
ményei.
A jelenlegi 140 fős mun
kahely nagy öröm a falunak és
a környéknek is. A centrum
huszonöt holdon terül el.
Minden munka, amit itt végez
nek a dolgozók, egymásra
épül, egymást kiegészíti. A
bölcs gazdálkodást dicséri,
h o g y s e m m i sem megy
veszendőbe. A fűrészüzemben
készítik elő a fát a ládagyár
táshoz, és a fahulladékokkal a
fóliasátrakat, melegházakat
fogják fűteni.
Bútorlapot, díszlécet és par
kettát is akarunk gyártani. Sok
millió forintos üzlet, most
k é s z í t j ü k elő
árulja el
Kéninger István intézmény
vezető, miközben megmutatja
az almáskertet. H a sikerül
megszerezniük hasznosításra a
jelenlegi gazdátlan és bizony
elhanyagolt holtágat, felélesz
tik és halat telepítenek bele. A
varroda, a PVC-üzem a volt
leánynevelő intézet hálóter
meiben működik. A varro
dában lányok, asszonyok a
vállalat férfi d o l g o z ó i n a k
munkaruháit készítik.
A másik telepen január
harmadikán nyitották meg az
ápolást és gondozást nyújtó
bentlakásos átmeneti otthont a
fogyatékos és halmozottan
fogyatékos dolgozókat.
A START Vállalat Rehabi
litációs Centruma a maga
mivoltában egyedüli kezdemé
nyezés az országban. Olyan
modell, amit másutt is érdemes
követni. A megváltozott mun
kaképességű emberek, netán
s ú l y o s rokkantak rehabi
litációja ugyanis jóformán

munkahelyet maguknak. Egy
gépmesterből nem lehet máról
holnapra szülésznőt csinálni.
A z sem mellékes: jó helyen
van az épületegyüttes, ennek
következtében fejlesztési el
képzeléseinkbe beleillik, s je
lentős értéket is képvisel. A
rezsiköltséget - meglátásom
szerint - jelentősen lehet csök
kenteni a dekorációs műhe
lyünk, a szitaüzemünk, a
doboz- és csomagolóanyag
gyártó részlegünk és a kötészet
idetelepítésével, arról nem
beszélve: ez a tömbösítés még
hatékonyabbá teheti a munkát.
Terveink szerint a szakmun
kásképzés keretében nyom
dásztanulókat is oktatnak
majd, Kelet-Magyarországon
talán nincs is ilyen képzés.
Megkezdtük a tárgyalásokat
annak érdekében, hogy kellő
m e g r e n d e l é s s e l rendelkez
zünk. S talán december 31-én
arról számolhatok be: a nyom
da eredményesen működik,
elvonultak a viharfelhők."

Kelet-Magyarország
1994. április 13.

Magyar Nemzet
1994. március 01.
# # #
„A hatéves START Reha
bilitációs Vállalat, mely a
megye egyik legnagyobbja, év
elején fejlesztési elképze
léseinek kidolgozásakor tudta
meg: a nyomda vezetői váltani
akarnak - fejtette k i Balogh
Zoltán vezérigazgató. Kettős
cél: a technológiai fejlesztés,

Képes Újság
1988. október 21.

Szabad Újság
1995. október 18.

* **
„Japán vendég a Startnál."
Professzor Tadashi Hirano
tokiói egyetemi tanár a D O T E
vendégprofesszoraként tar
tózkodik M a g y a r o r s z á g o n .
N y í r e g y h á z i látogatásának
célja volt, hogy megtekintse az
egészségügyi
főiskola
szociális munkás szakának
terepintézményeként is mű
ködő vállalatot.

# # #
„ - A Kelet-Nyugat vásár
állandó résztvevői. Mit jelent
ez a lehetőség Önöknek?
A z első alkalommal, mikor a
vásár megrendezésre került,
éppen ott tartottunk, hogy volt
néhány olyan termékünk, amit
kiállíthattunk. Azóta minden
évben bemutattunk valami új
terméket. Most az újdonság a
kibővült nyomdai tevékeny
ségünk. A Nyírségi Nyomda
gépein és a most felszerelésre
kerülő új gépsoron minden
igényt k i tudunk elégíteni.

Biztosak vagyunk abban, hogy
ma ugyan nagy a konkurencia,
de i l y e n m ű s z a k i adott
ságokkal egyik nyomda sem
rendelkezik a m e g y é b e n .
Jelenleg sincs gond, teljes
erővel folyik a tankönyv
nyomtatás."
megoldatlan az országban. A
vállalat viszont bebizonyította,
hogy amennyiben az állam is
támogatja - , hasznosan lehet
csökkent munkaképességűeket
foglalkoztatni."

„Óriási plusz számunkra,
hogy miénk a megye leg
nagyobb nyomdája, amely
havonta 25-30 millió forintos
értéket állít elő. A térségben
lévő két napilap közül az
egyiket mi adjuk k i . Ipari
termelésünknek még számos
kiegészítő ágazata van. Olyan
autószervizünk működik, ahol
mozgáskorlátozottak gépko
csijain v é g z ü n k speciális
átalakításokat. A javítás idejére
a megrendelő számára meg
felelő gépkocsit tudunk köl
csönözni."

Új Kelet
1994. június 3.

* **
„Kollégiumot épített a
Start."
A nyíregyházi
ünnepségen
Göncz Árpádné vágta el a
nemzetiszín szalagot.
Ünnepélyes keretek között
felavatták a Start Rehabi
litációs Vállalat új kollégi
umát, amely 25 millió forintos
költséggel épült. A szakmun
kásképző iskola új létesít
ménye negyven fiatalnak nyújt
második otthont. A nyíregy
házi iskola az új kollégiummal
nemcsak megyei, országos
érdekeket is szolgál, ezért is
támogatták létrehozását. A z
o r s z á g b a n is e g y e d ü l á l l ó
intézményt komplex képzési
és foglalkoztatási központtá
alakítják. így további bőví
tésre, újabb beruházásra is
lehet számítani."

Kelet

„Aki önmagát adja a cél érde
kében, balsiker érheti, de ku
darc soha."
„E gondolat olvasható a
meghívón, amely a START
Rehabilitációs Vállalat és
Intézményei Oktatási Köz
pontjának átadására invitált

Kelet-Magyarország
1994. január 10.
# # #

Kelet-Magyarország
1994. szeptember 02.
# # #

Magyarország

# # #
A japán vendég így össze
gezte tapasztalatait:
- Meglepett az átgondolt,
jövőt építő tanulás és foglal
koztatás. A vállalat híre már
nem csak Magyarországon, de
még Európán túlra is eljutott.
Úgy tudom, hogy Európában
ez az egyik legismertebb ilyen
jellegű intézmény. Japánban
ilyen foglalkoztatás nincs,
ezért hazatérve első dolgaim
közé fog tartozni, hogy itteni
tapasztalataimat
átadjam
azoknak, akik tenni tudnak és
akarnak is a betegek rehabili
tációjáért, mert nincs annál
nemesebb cél."
Új Kelet
1996. november 16.

„Fogpiszkálósodrás
Nyírségben."

a

Gyógymasszázs a munka
helyen, munkaidőben? Mindez
egy zömmel fogyatékosokat
foglalkoztató, nyereséges
vállalkozásnál? Ilyen nincs. És
mégis van: a START Vállalat
M a g y a r o r s z á g egyik leg
elmaradottabb vidékén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé
ben, Nyíregyházán működik
közel tizenöt éve.
Egyszerűen csak vegyes
üzemnek nevezik az itteniek az
úgynevezett humánpolitikai
üzemet. Ide azok kerülnek,
akik nagyobb felkészültséget,

# # #
„ A m e r i k á b a n is példa
lehet."
A START Rehabilitációs
Vállalatnál töltötte a tegnap
délelőttöt a D O T E nyíregyházi
egészségügyi főiskoláján
vendégeskedő amerikai cso
port. A K e n t u c k y á l l a m
Louisvillei egyetemének
szociális munkára szakosodó
hallgatók megtekintették a cég
néhány részlegét: a mini pék
séget, a varrodát, a vegyes

üzemet, a bőrdíszmű és gyó
gyászati segédeszköz üzem
egységet, látogatást tettek a
S T A R T S z a k i s k o l á b a n és
Speciális iskolában."

ügyességet igénylő munkára
nem alkalmasak. Z a c s k ó t
hegesztenek, f o g p i s z k á l ó t
készítenek. A z alkalmazottak
jó része a legsúlyosabb rok
kantsági kategóriába tartozik.
Dolgozik itt kerekes székes
szociális munkás, vak jogász
és s z á z a l é k o s a n rokkant
bérszámfejtő is ők - egytől
egyig teljes értékű munkát
végeznek a maguk szakterü
letén.
A varrodában már szak
munka zajlik: a negyvenhat
dolgozó jelenleg brit megren
delésre készít fodros, nyári

Kelet Magyarország
1999. március 18.
# # #

# # #
és az üzem, valamint dolgozó
inak megtartása vezette őket az
üzletrész megvásárlásában.
Nem minden áron akartuk a
nyomdát, bár több érv is a
megszerzése mellett szólt.
Kiemelten kezeltük azt: 200
n y o m d á s z és c s a l á d j á n a k
jövője forog kockán, akik
koruk és képzettségük miatt
nem könnyen találnának más

A program szerint a Nyíregy
házi Főiskolán az elméleti
o k t a t á s s a l ismerkednek a
diákok, a nyíregyházi START
Rehabilitációs Vállalatnál pe
dig a gyakorlati életet ismer
hetik meg. Néhány nyugat
európai ország és az Amerikai
Egyesült Államok diákjainak
népes csoportja érkezik ha
marosan m e g y é n k b e . B e 
mutatják majd a diákoknak,
hogy a vállalatnál komplex te
vékenységet folytatnak. Ez
magában foglalja a képzést,
foglalkoztatást és a szociál
politikát. A z emberi kapcso
latok ápolására, a speciális
igények kielégítésére is gondot
fordítanak. Ököritófiilpösön is
van egy intézménye, illetve
üzeme a vállalatnak. Itt már két
pár egybekelt, a négy dolgozó
juknak két félutas lakást
biztosítottak. (Hivatalosan így
nevezik az önálló életvitelhez
v e z e t ő első l é p c s ő t . ) A z
ököritófíilpösi épület sajátosan
van kialakítva, hogy meg
könnyítse a mozgáskorláto
zottak életét. A szatmári tele
pülésre is elviszik majd a
külföldi diákokat, lesz itt
megmutatni való. Saját serté
sei is vannak a vállalatnak, a
látogatás végén pedig egy igazi
szatmári disznótornak lehet
nek résztvevői és élvezői a
messziről jött diákok."

„Disznótor amerikaiak
nak."
A Debreceni Orvostudo
mányi Egyetem Nyíregyházi
Főiskolai Karának szerve
zésében az év második felében
öt országból egyetemisták és
főiskolások látogatnak me
gyénkbe tapasztalatszerzésre.
Olyan diákokról van szó,
akik szociálpolitikát tanulnak.

blúzokat leheletfinom, nehe
zen k e z e l h e t ő a n y a g b ó l
szintén a piac (és a megren
delő) farkastörvényei szerint."

Heti Válasz
2002. március 29.

# # #

A tanulás, a hátrányos helyzetű gyerekek esélye
Nem könnyű annak, aki már gyermekkorában, vagy születésétől bármilyen tartós megbetegedésben, vagy fogyatékosságban
szenved. Élete részben nehezebb, részben költségesebb még akkor is, ha az állam különféle juttatásokkal, kiemelt családi
pótlékkal, támogatásokkal igyekszik a család segítségére lenni.
Az esélyegyenlősség jegyében, - annak tömény szabályozásával, egyéb programokkal és intézkedésekkel, - ha nem is elég
gyorsan, de mégis egyre j avulnak a továbbtanulni vágyó hátrányos helyzetű és fogyatékos tanköteles korú fiatalok lehetőségei.
Lehet, hogy lassan már a feledés homályába vész 1992. szeptembere, amikor a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete által alapított Start Rehabilitációs Vállalat iskolaalapításra szánta el magát, így a vállalat neve is kiegészült,
s a későbbiekben alapítványt hozott létre a működés segítésére.

Tavasz a „START" Szakiskola és Speciális Szakiskola
falai között.
Szalagavató
Immár kilencedik alkalom
mal gyűltek össze február vé
gén szalagavató ünnepségre
szakiskolánk „szárnyat bontó"
végzős tanulói tanáraikkal,
vendégeikkel.
Már a helyszín, a terem, a
körülmény is felemelő volt.
Egy tanár meg is jegyezte: a
startos tanulók már be is jutot
tak a főiskolára.

szalagavató akkor is megható,
ha azt kerekes székben kell vé
gigülni.
A zeneszóra történő bevo
nulást követően Batáriné Iván
Zsuzsanna a végzős osztály
főnökök nevében köszöntötte
a végzős tanulókat, és minden
megjelentet. Köszönetet mon
dott a szülőknek az Egyesületi
és Alapítványi vezetőknek, a
START Rehabilitációs Vál
lalat és Intézményei munkatár-

i

Jönnek az újoncok
A megszokottnál is nagyobb
zsivaj verte fel három napig a
START Szakiskola folyosóit.
Szinte gombostűfejnyi hely
nem maradt a felvételik idő
pontjában. Több mint 170
gyermek és kísérőik próbálták
az épület szűkös falai között
végigizgulni az ilyenkor szo
kásos procedúrát.
Jöttek a szakács, a pék, a
nőiruha-készítő, a varrómun
kás, a bőrdíszműves, a bőr
tárgykészítő szakmunkás je
löltek. K i a szakma iránti von
zalomból, k i azért, mert álla
pota más képzési intézménybe
történő tanulást nem tesz le
hetővé, k i csak kényelmi
szempontból, valaki kötődé-

Mit is jelent ez az
iskola?

T a l á n és mindenek előtt
életteret azoknak, akik ennek a
képzésnek a hiányában kép
1/11. évf. bőrtárgykészítő szakma
telenek l e n n é n e k t o v á b b i
tanulmányok folytatására, akik
A máskor vidám, nyüzsgő
sainak és vezetőinek az egyre
e nélkül nem tudnának szakmát
diáksereg - két-két 11. és 12.
javuló oktatási feltételek meg
szerezni.
végzős osztály 45 tanulója teremtéséért. Kiemelte a taná
Ebben pedig óriási a tét.
felsorakozva, fegyelmezett
rok érdemeit, türelmüket és
Munkalehetőség, jövedelem,
csendben, a szó szoros, igazi
szeretetüket, mellyel irányí
ö n á l l ó é l e t v i t e l , partneri
és nemes értelmében egymást
tották és nevelték a végzősök
kapcsolat, család, közösség,
segítve, t á m o g a t v a (vagy
testi és lelki fejlődését.
összességében: esélyegyen
lőség.
Párját ritkítja az az iskola,
ahol az elsődleges bírálati
szempontnak annak kell lenni,
hogy ha a jelentkező az egész
ségi állapota miatt máshol nem
képes részt venni az oktatás
ban, annak itt helyzeti előnye
kell, hogy legyen. Ezt az isko
lát így kell működtetni. Termé
szetesen tanulni itt is ugyanúgy
kell. A megszerzett bizonyít
Bőrtárgykészítők
vány ugyanolyan, mint bárhol
az országban.
kerekes székben tolva) fegyel
Elhangzott az útravaló is, Nagyon kevés már az a
mezett csendben, megha
idézve Arany János sorait:
szakiskola, ahol úgy fogadják
tottan várta az ünnep kezdetét.
"legnagyobb cél pedig itt e az első éveseket, „ha a szak
A meghatottság természe
földi létben,
munkás bizonyítványotokkal
tesen és részben az egyedi és
Ember lenni mindig, mindennem találtok munkahelyet, ak
megismételhetetlen ünnep
körülményben "
kor visszavárunk benneteket,
nek, másrészt viszont a körül
lesz munkahelyetek" ha álla
A szalagtűzést követően ter
ménynek és a hely, - „szelle
mészetesen nem maradt el a pototok miatt nem tudtok önál
mének" szólt, itt is megkö
lóan élni, nyitva a Rehabilitá
végzős tanulók hangulatos és
szönve a Nyíregyházi Főisko
ciós Centrum kapuja.
lélekemelő m ű s o r a és az
lának, hogy az egyre akadályNemcsak tanulni, - dolgoz
immár
hagyományos
közös
mentesebb főiskola díszter
ni, lakni, élni lehet itt.
vacsora a r é s z t v e v ő k k e l
mébe vonulhattak be végzős
Lehet tovább fejlődni. Nem
együtt, és szintén természetes,
tanulóink, osztályfőnökeik ve
csak abban a 10-12 szakmá
hogy a START konyhán, star
zetésével.
ban, amit itt oktatunk (nyom
tos dolgozók segítségével
Szép és megható ünnepség
dász, k ö n y v k ö t ő , cukrász,
"startos" színvonalon.
volt. A fiatalság akkor is szép,
cipész, stb.), hanem társisko
ha többletterhet kell viselni. A
lában, középiskolában, sőt
egyre több felsőfokú oktatási
intézményben is, például a
Nyíregyházi Főiskola karain és
szakjain, ahol jelenleg 17 fo
gyatékos hallgató tanul.
Részt lehet venni speciális

Lehet mást is
választani
A START Vállalat és az
Egyesület kezdeményezése
rövid időn belül túllépte a
város és a megye határait. A
kezdeti idő kísérleteit, az itt fo
lyó sajátos képzési munkát
megvizsgálták nagyobb hatásA közönség

soraiból

sek miatt, mert már testvére is
ide jár, vagy itt végzett, szülő,
hozzátartozó a több mint 3.500
főt foglalkoztató START Vál
lalatnál dolgozik, - vagy csu
pán azért jelentkezik ide, mert
más képző intézménybe nem
érzi magát esélyesnek.
Mire az olvasó kézbe veszi
ezt a lapot, az eredményes fel
vételizők már ismertté válnak.
N é h á n y j e l l e m z ő adatot
azért itt is közéteszünk.
Mozgás- és gerincsérült je
lentkezők közül egy tucat,
halláskárosodottak közül 9
gyerek, látás, értelmi és egyéb
egészségkárosodással élők kö
zül több mint 25 fő nyert fel
vételt. Természetesen egész
séges tanulók is nyertek felvé
telt.

belső képzéseken is, felnőtt
szakképzésen. Éppen ezekben
a napokban fejeződik be olyan
szakmai képzés a vállalatnál,
ahol a 10 vállalati dolgozó
olyan egyéni felkészítésben
vett részt, melynek végén
sokkal magasabb minőségű
munkavégzésre lesznek képe
sek a résztvevők, természe
tesen magasabb bérekért.
Szólaljon meg többek között
- a maga humoros, diákos
nyelvezetével az is, akiért mű
ködik ez az egész rendszer - ,
Orbán Tímea a Diákönkor
mányzatelnöke:

Előttünk az
utódunk!
Március második hetében
nagy volt a nyüzsgés az
intézményben. Ekkor zajlottak
a felvételi elbeszélgetések
azokkal a tanulókkal, akik
ugyanazokat a kínokat akarják
elszenvedni, amelyeken mi
már többször is túlestünk.
Gondolok itt arra, hogy napi
szilenciumra, meg időre szóló
kimenőre, a hajnali ébresztés
ről már nem is szólva. Kíván
csian vártuk őket minden reg
gel, találgattuk, k i honnan jö
hetett, akar-e kollégista lenni,
van-e közöttük új barát. Persze
a fiúk a lányokat, a lányok a fi
úkat vették szemügyre első
sorban. Azért megnéztük meg
oldandó feladataikat is, megál
lapítottuk, hogy ugyanolyan
nehezek, mint annak idején a
mieink voltak. Nyugtatgattuk
leendő társainkat, hogy ne
izguljanak, nem olyan nagy
ügy ez az egész, de hát nem
sokat használt a jó akarat. Sőt.
Ősszel az évnyitón izgatottan
fogunk körbe-körbe nézni,
vajon kikkel találkozunk kö
zülük. Szeretettel várjuk őket.
Orbán Tímea
Diákönkormányzati elnök

körrel rendelkező szakembe
rek is, akik úgy látták, - ez a
képzés az ország más terüle
tein is szükséges.
A z már csak az ügyben
elkötelezett lokálpatriótáknak
köszönhető, hogy ezen Speci
ális Szakképző Iskola köz
pontja is Nyíregyházán mű
ködik.

Élet a nyíregyházi
Specális Szakképző Iskolában
M a hazánkban több tízezerre
tehető azoknak a fiataloknak a
száma, akik egészségkároso
dásuk miatt nem szerezhetnek
képesítést. így önálló életvite
lük nem biztosított, nem lehet
nek autonóm személyek, eltar
tásra szorulnak.
E felismerés következtében
1997-ben a k o r m á n y h a 
tározattal is támogatott Nem
zeti Gyermek és Ifjúsági Köz
alapítvány ( N G Y I K ) az or
szág területén három rehabi
litációs képzési központot ho
zott létre: Nyíregyházán, Ba
lassagyarmaton és Bakonyoszlopon. A program célja az
egészségkárosodott fiatalok
esélyegyenlőségének segítése
azzal, hogy számukra a mun
kaerőpiacon megfelelő szak
ma tanulását és rehabilitációt
biztosít.

udvara kellemes környezetet
nyújt a tanítási szünetekhez, a
kikapcsolódáshoz.
A megfelelő szakembe
rekkel ellátott rehabilitációs
m u n k á n k igen sokrétű,
amelynek részterületei az or
vosi, pedagógiai, szociális,
pszichológiai és foglalkozta
tásirehabilitáció.
Szabadidős foglalkozása
ink figyelembe veszik a tanu
lói igényt, speciális szórako
zási és fejlesztési alkalmakat
kínálnak a különféle sérülés
csoportba tartozó fiatalok szá
mára. Diákjaink a legkülön
félébb szakkörökön próbál
hatják k i önmagukat. Ilyen a
dráma, tiffany, sókerámia,
h í m z é s , főzőcske, „gyere
mesélj", praktika, énekkar,
boccia, internet, biblia stb.
szakkörök. Továbbá alkal-

A nyíregyházi N G Y I K Szak
képző, Speciális Szakképző
Iskola és Kollégium (Nyír
egyháza, Széchenyi u. 34-38.
Tel: 42/413-000) a vasútállo
mástól és buszpályaudvartól öt
perc sétára található. Isko
lánkban mozgás, illetve ér
zékszervi fogyatékkal élő, va
lamint tanulásban akadályo
zott 14-25 éves korú fiatalok
végezhetik a 9-10. osztályt,
amely alapműveltségi vizsgá
ra készít fel, illetve szakkép
zési évfolyamain a következő
szakmákat lehet megtanulni,
amely O K J bizonyítvány ad:
- Számítógép-kezelő (hasz
náló) (10. osztályt végzet
teknek),
- Gépíró szövegszerkesztő
(10. osztályt végzetteknek),

mákat teremtünk a városban
szervezett különféle sport,
kulturális, művészeti, mű
szaki-, technikai rendezvé
nyek látogatására és az azok
ban való aktív részvételre.
Hagyományainkhoz tartoz
nak a rendszeres képzőművé
szeti kiállítások. Iskolánk
fennállása óta elképzelhe
tetlen a karácsony közös
ünneplés nélkül. így történt ez
pár héttel ezelőtt is. A sajátos
szertartások már az előkészü
letekkor megkezdődnek no
vemberben, amikor is a fiata
lokkal közösen készítjük el a
karácsonyfadíszeket, készül a
finom sütemény, és a külön
böző díszítésekkel karácsonyi
hangulat lengi körül a tanter
meket, az ebédlőt, a tornater-

- S z á m í t á s t e c h n i k a i szoft
verüzemeltető (érettsé
gizetteknek),
- S z á m í t á s t e c h n i k a i prog
ramozó (érettségizettek
nek).

meket és a folyosókat. A kará
csonyfát a tornateremben ál
lítjuk fel, az előkészületben
valamilyen módon minden di
ák és felnőtt is részt vesz. A z
estét különböző tartalmas ze
nei, prózai szereplésekkel
tesszük emlékezetessé, majd
közösen fogyasztjuk el az ün
nepi vacsorát.
A vallási indíttatásokat fel
idézve, a meghitt együttlét
nek örülve ilyenkor min
denkin erőt vesz a megha
tottság. A gyertyák fényében
nézve a közös éneklés, beszél
getés varázsában ki-ki felül
emelkedhet a hétköznapok
rohanó világán.

A tanítás a mai kor követel
ményeinek megfelelően mo
dern oktatási tantermekben,
korszerű gépekkel felszerelve
folyik. A kollégiumi épület
szárnyunk alapfunkciónkhoz
és feladatainkhoz m é r t e n
maximálisan biztosítja a
tanuláshoz, pihenéshez és
kikapcsolódáshoz szükséges
feltételeket. Diákjainkat 3
emeleten 3-4 ágyas szobákban
tudjuk elhelyezni. Szinten
ként biztosítva van a mindenki
által használható TV-szoba,
teakonyha, W C , zuhanyzó. A z
é p ü l e t e g y ü t t e s zárt b e l s ő

Kavaleczné Kotesz Beáta
gyógypedagógiai asszisztens

SZOCIO PANORAMA
A nyíregyházi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
Szocio Panoráma címmel
kerekasztal beszélgetéssoro
zatot szervez 2003. március
18. - április 29. között, keddi
napokon a szociális szférában
tevékenykedő állami, önkor
mányzati intézmények, egy
házi és civil szervezetek rész
vételével. A kezdeményezés
sel a szociális törvényben meg
fogalmazott rendelkezések
nek igyekszik a Szolgálat ele
get tenni.
A program elsődleges célja,
hogy a szervezetek számára le
hetőséget biztosítsunk arra,
hogy bemutathassák munká
jukat, az általuk vállalt felada
tokat, célkitűzéseket. Mindez
zel szeretnénk hozzájárulni ah
hoz, hogy hatékonyabb kom
munikáció és szakmai együtt

fogadták a kezdeményezé
sünket, sőt egyes esetekben
javaslatot is tettek arra nézve,
hogy nagyobb körben, városi
szinten a lakosság aktív bevo
násával, nekik címezve kel
lene a későbbiekben erre újabb
lehetőséget biztosítani.
A bemutatkozó alkalmakat
dicsérő szavakkal illették a
résztvevők, de ez nemcsak ne
künk szervezőknek nagy elis
merés, hanem maguknak a be
mutatkozó szervezeteknek,
képviselőjüknek is, hiszen
sokszor nagyon nehéz röviden
összefoglalni azt az óriási te
vékenységet, amit felvállal
tak, illetve mindazt a sok jót,
amit a lakosság számára nyúj
tanak.
Jómagam sokáig azt gon
doltam, hogy mennyire tisztá
ban vagyok a szociális szféra

A másság toleranciája
Beszélgetés
dr. Madácsi Mária pszichológussal
Nehéz kérdésre keressük a választ. Arra, hogy mi,
hétköznapi emberek hogyan viszonyulunk a fogyatékkal
élőkhöz? Miért közeledünk bátortalanabbul hozzájuk?
És persze, hogy miként tudnánk ezen változtatni? A Nyír
egyházi Főiskolán már több éve tanulnak fogyatékos hall
gatók, ám mára jelentősen javultak életkörülményeik,
könnyebben beilleszkednek a hallgatók közé, akik egyre
inkább elfogadják és segítik mindennapjaikat. A főis
kolán szerzett tapasztalatairól és a másság fogalmáról be
szélgettem dr. Madácsi Mária pszichológussal.
Először is magyarázzuk meg a fogalmat! Milyen a vi
szonyunk a mássághoz?

is arról szól, hogy a
kultúránk, a min
dennapi élethez szük
séges viselkedési for
máink nem segítenek
bennünket a jó „vi
szonyulásban". A z
együttélésből adódó
természetes vélemé
nyeink hiányoznak.
Tulajdonképpen össz
társadalmi szinten is a
most épült rámpáról,
építkezésről beszé
lünk, de a mindenna
pokban még nagyon
sok minden hiányzik
a fogyatékosoknak a
teljes élet éléséhez.
Dr. Madácsi

Élénk figyelem kíséri az előadást
működés alakulhasson k i a
szervezetek között munkájuk
során.
Munkánk során gyakran ta
lálkozunk fantázianévvel ellá
tott szervezetekkel, és nem iga
zán tudjuk, hogy mit is takar az
a név, illetve, hogy milyen fela
datot vállalt fel, milyen esetben
fordulhatunk hozzájuk. Ezért is
hatékony ez a program, hogy
végre megismerhetjük egy
mást, és akár közös együttgon
dolkodás is elindulhat a szerve
zetek között.
A z előzetesen felmért igé
nyek alapján a programot igye
keztünk ú g y összeállítani,
hogy az egyfajta profilt képvi
selő szervezetek bemutatására
egyszerre adjunk lehetőséget,
így az első alkalommal a gyer
mekek és fiatalok, második
alkalommal az idősek ellátá-

minden „elemével", de rá kel
lett jönnöm arra, hogy sokat
tanulhatok ezekből a beszélge
tésekből, és gondolom ezzel
nem vagyok egyedül.
A sérült, beteg, csökkent
munkaképességű emberekkel
foglalkozó szervezetek bemu
tatkozásához a Mozgáskorlá
tozottak Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesülete biz
tosította a helyszínt. Talán az
eddigi legsikeresebb alkalom
volt, hiszen zsúfolásig megtelt
a terem, nagy volt az érdeklő
dés. Talán maga a téma: beteg,
sérült emberek, talán az em
berek szociális érzékenysége
csalt könnyet a résztvevők sze
mébe egy-egy szervezet be
mutatása kapcsán.
A program tapasztalata szá
momra az, hogy nagy megbe
csülést és tiszteletet érdemel

sával, míg a harmadik alka
lommal a sérült, beteg, csök
kent munkaképességű embe
rekkel foglalkozó intézmé
nyek, szervezetek bemutatko
zására nyílt lehetőség. A továb
biakban még a hajléktalan em
berekkel, valamint a pszichi
átriai betegekkel foglalkozó
szervezetek számára biztosí
tunk lehetőséget a bemutatko
zásra.
A program mindig más-más
keretek között kerül megren
dezésre, más helyszínen, ezzel
is elősegítve azt, hogy a „ka
pukat" legalább erre az egy
napra tegyük nyitottá az ér
deklődők számára.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy már az előkészületi mun
kák során nagy elismeréssel

minden olyan ember, aki az
emberiség nevében, az em
berekért, a sorsukért, jobblé
tükért feladatot vállal fel, és
azt szívvel-lélekkel magáénak
érzi, azért mindent megtesz.
Reméljük, hogy a későbbi
ekben is mindannyiunk hasz
nára válik ez a program, és va
lóban megteremtjük annak le
hetőségét, hogy közösen gon
dolkodjunk, dolgozzunk a to
vábbiakban.

Popp Katalin
szakmai vezető
Családsegítő Szolgálat

Bemutatjuk a mozgássérülteknek
épült
kollégiumi szobák egyik lakóját
Ficsor Krisztina I. éves, ügyvitel-számítástechnika szakos a
Nyíregyházi Főiskolán. 17 éves korában kényszerült
tolószékbe egy autóbaleset után. A most átadott mozgássérült
kollégiumi rész egyik új lakója. Azt vallja, élete jelentősen
megváltozott szeptember óta, bár sokat kell tanulnia, ezt nem
bánja, hiszen nagyon szeret olvasni. Úgy látja, diplomával
több lehetősége lesz a munkavállalásban, bár az előítéletekkel
meg kell küzdeni ott is. Először arra voltam kíváncsi, miért is
a fent említett szakpárt választotta?
Azért választottam ezt a
szakpárt, mert úgy gondoltam,
hogy tolószékben ezekkel a
szakokkal könnyebben tudok
majd elhelyezkedni. Mind a
kettő számítógépet igényel,
amivel tudok és szeretnék
majd dolgozni a későbbiekben.
Korábban tanultál már
ilyen tantárgyakat?
Előző évben elvégeztem a
gépíró-szövegszerkesztő sza
kot, így azt tudtam folytatni. A
számítástechnika pedig piac
képes tudományág. Hiszen
mindenhol használják, ez a faj-

nároknak is szokatlan volt,
hogy itt vagyunk. E l kellett
fogadnunk egymást. Kiskun
félegyházán lakom, és onnan
naponta kellett bejárnom
autóval. Azóta érzem magam
igazán otthon, amióta a szobát
megkaptuk. Itt kényelmesen
mozgunk, az itteni tárgyakat a
mi életkörülményeinkhez épí
tették.
Mikor kerültél tolószék
be?
Autóbalesetem volt 1995ben. Azután nagyon nehezen
teltek az első napok. Ugyan-

ta tudás manapság nélkülöz
hetetlen.
Amikor ide jelentkeztél,
tisztában voltál-e azzal, hogy
milyen segítségre számít
hatsz?
Nem túl sok mindent tud
tam. Amikor leérettségiztem,
szerettem volna főiskolára
jelentkezni, de egyik főiskolán
sem voltak meg azok a
feltételek, hogy tudjak mo
zogni. Ezután Nyíregyházán
segítettek, és mondták, hogy a
főiskolán elkezdték kialakítani
a mozgássérülteket segítő
feljárókat, rámpákat. A z elején
nagyon nehezen indult az itteni
életem, de mostanra rendező
dött.
Milyen nehézségekkel kel
lett megküzdened?
A z első napok nagyon nehe
zek voltak. A diákoknak és a ta-

azokkal az emberekkel kellett
találkoznom, mint előtte,
velük újra el kellett fogad
tatnom magam. Most már
könnyebb.
A főiskolán megalakult
egy fogyatékos hallgatókat
segítő bizottság is...
Igen. Sokat segítenek a
mindennapokban. Leginkább
abban segítenek, hogy az
itteni a k a d á l y t a l a n moz
gásunkhoz szükséges tech
nikai és tárgyi feltételek
megvalósuljanak. A tanulás
terén sok segítséget kapok a
csoporttársaimtól is.
Mi a hobbid? Mit csinálsz,
ha nem az órákra készülsz?
A barátaimmal szórakozni
járok, beszélgetni és moziba.
Emellett olvasni is nagyon
szeretek.

Mária

A másság az emberek szá
mára a tőlük eltérőt jelenti, és
ez sokféle embertípust magába
foglal. Azt tapasztaljuk, hogy
az embereket a deviancia
zavarja a legjobban minden
napi életükben, a nézetükben,
viselkedésükben való elétérést
tűrik a legrosszabbul, és sajá
tos a viszonyunk a fogyatékkal
élőkhöz. Attól is függ ez a v i 
szony, hogy mennyi megélt ta
pasztalat, személyes élmény
van mögötte. Vagyis, ha előí
téletesekvagyunk, ha félelmek
és gátak jelennek meg ben
nünk a fogyatékkal élőkkel
kapcsolatban, akkor annak oka
mindig a hiányos tapasztalat
ban keresendő. Pszichológiai
lag úgy is értelmezhetjük,
hogy az emberek nehezen v i 
selik el a bizonytalanságot. És
ha nincsen viselkedésbeli tech
nikájuk arra vonatkozóan,
hogy hogyan viszonyuljanak
egy korlátozott emberhez, ak
kor inkább úgy egyenlítik k i
ezt a bizonytalanságot, hogy
távol tartják magukat, nega
tívan viszonyulnak vagy érzel
mileg túláradóan próbálnak elfogadóak lenni.
A túlzott segítőkészség sem
ideális...

A résztvevők egy csoportja

Kölcsönösen
el kell fogadnunk egymást

A bizonytalanságból követ
kezhet az is, hogy a fogya
tékkal élővel kapcsolatban túl
segítőkészek vagyunk, vagy
pedig a másik szélsőség érvé¬
n y e s ü l , hogy e l k e r ü l ö k
vagyunk. A főiskolán tanuló
néhány fogyatékos hallga
tónak is van élménye arról,
hogy vagy pozitív vagy nega
tív diszkriminációval viszo
nyulnak hozzájuk hallgatók és
oktatók. Például előfordult egy
oktató részéről, amikor a
kötelező irodalomlistát hir
dette k i a hallgatóknak, a fo
g y a t é k o s h a l l g a t ó n a k azt
mondta, hogy tőle többet fog
számonkérni ezekből, hiszen ő
úgyis helyhez kötött.
Az ehhez hasonló negatív
diszkrimináció azért nem
mindig látható ilyen nyíltan.
A negatív diszkrimináció
nem jelenik meg a nyílt visel
kedésben, egyfajta tartózko
dást azonban megfigyel
hetünk. A többség részéről
m e g n y i l v á n u l ó sajnálkozó
érzelem, szánakozás is a
tehetetlenségünket jelzi, vagy

A családi háttér sokat számít.
Mekkora lelki és anyagi
teher hárul a fogyatékoso
katnevelőkre?
Pszichológusként azt ta
pasztaltam, hogy a fogyaték
kal élő családok nagyon ma
gukra vannak hagyva. A fizikai
hátrány gyakran anyagi hát
ránnyal is jár. Ez azt is jelenti,
hogy a hátrányok leküzdésé
hez a családoknak nagy anyagi
áldozatra is van szüksége.
Személyi segítőkre is szüksége
van ezen családoknak. Meg
változik a család élete, hiszen
egy külső embernek is be kell
lépnie. Vannak j ó szociális j o
gi, egészségügyi intézkedések,
de az ezekhez való eljutás,
ezek megismerése nehéz. Vál
tozás csak akkor várható a fo
gyatékosokhoz való viszo
nyulásban, ha nyitunk, ha aka
runk beszélgetni velünk, ha fel
merjük tenni azt a kérdést ne
kik, hogy mire van szükségük?
.. .és mire van szükségük?
Megismerni őket. Nekünk
pedig kíváncsinak kell lenni.
Nem tolakodóan kell köze
lednünk. A z ember gondola
taira, érzéseire kell kíván
csinak lenni. A velük együtt
tanuló hallgatóknak már itt, a
főiskolán is vannak arról
élményeik, a közös pillanatok
élmények segítenek elfogadni
egymást.
Az idő a válasz?
Igen, hogyha megismerjük
őket, rájövünk, hogy ugyan
olyanok mint mi, egy fiatal a
sok közül, tele érzésekkel. Van
hobbija, tud nevetni...
Ők hogyan látják az ezzel
kapcsolatos botladozásainkat?
Nagyon jóindulatúan. Ez
tükörreakció is, mert látják a
bizonytalankodókat. A segí
teni akarásunkat. Talán azért is
nehéz ez a viszonyulás, mert
sok mindennel terhelt. H a el
tudnának különülni azok a
kompetenciák, hogy mit tehet
a nagy közönség és nemcsak a
pedagógiai munkára szűkül
minden felelősség, akkor
valószínűleg személyesebbek
és érzelemmel teltek, és nem
érzelmifurdalással teltek lesz
nek ezek a kapcsolatok.

Béres Tamás

Továbbképzés Siófokon
A MEOSZ minden évben
továbbképzést szervez egye
sületi vezetők és aktivisták
részére. A z elmúlt évben is
Siófokon a HOTEL AZÚR-ban
került megrendezésre 2002.
augusztus 29-től - szeptember
l-ig a gyakorlati és elméleti
oktatás. Egyesületünk részéről
14 fő vett részt a programban.
A képzés során a legnagyobb
érdeklődésre számot tartó
előadások a következő témakö
rökben voltak:
- Érdekérvényesítés, kormány
zati és társadalmi kapcsolatok,
a jogalkotás és a jogalkalma
zás befolyásolása.
- Tájékoztatás a fogyaté
kossággal élő emberek érde
kében végzett kormányzat
tevékenységéről.
- A z akadálymentes környezet
kialakítására vonatkozó jogi
szabályozás és a végrehajtás
gyakorlata.
- Támogató szolgálatok, mint a
fogyatékos embereket segítő
rendszer új eleme.
- Önálló Életvitel Központok
civil szervezeti működteté
sénekmódszere.
- A kultúra és a művészet
szerepe a fogyatékos emberek
rehabilitációj ában.
- A fogyatékkal élő nők speci
ális helyzetéről.
- Bioetika és fogyatékosság.
- Fogyatékos emberekre vonat
kozó szabályok tendenciák az
Európai Unióban.
- L A T alapképzés: A Lakás
Akadálymentesítési Támoga
tás eljárási szabályai.

A gyakorlati képzés „Sza
badidősport fesztivál" keretén
belül zajlott. Megmaradt egész
ségünk megőrzése érdekében
nagyon fontos a mozgás, így
szinte minden versenyszámba
beneveztünk, illetve kipró
báltuk a bocciat, asztaliteniszt,
részt vettünk a kerekes székes
szlalom és ügyességi ver
senyen. Dobogós helyezést
nem értünk el, de számunkra
nem is ez volt a lényeg, hanem a
részvétel. A nap végét balatoni
hajókirándulás zárta.
A négynapos továbbkép
zésen nem hiányzott a jó
hangulat sem. Minden nap
végén kerekes székes táncház
volt a MEOSZ Gördülő Tánc
csoport és a Roll Dance tánc
csoport közreműködésével.
A képzés ideje alatt megte
kintettük a R E H A B Rt. gyó
gyászati segédeszköz bemuta
tóját is.
A négy nap alatt különböző
témákban hallhattunk előa
dást, nagyon sokat tanultunk,
sok esetben nehéz és fárasztó
volt, de büszkék vagyunk arra,
hogy minden nap aktívan, teljes
létszámmal képviseltük egye
sületünket.
Nekünk tisztségviselőknek
is nagyon fontos, hogy tájé
kozottak legyünk, hiszen csak
így tudunk sorstársaink számá
ra megfelelő és teljeskörű fel
világosítást nyújtani.
Kelenföldi Lászlóné
titkár

D a l a i m saját g y e r m e k e i m
Nevem Matusek László.
1975. június 13-án születtem
Nyíregyházán. Általános isko
lai tanulmányaim befejezése
után Budapesten cipész szakon
végeztem, majd lábműtétem
miatt egy év kihagyás után Má
tészalkán érettségiztem.
Már gyermekkoromban k i 
tűnt érdeklődésem a művé
szetek iránt. Imádtam a verse
ket, festményeket és a zenét!
Nagyon szerettem már akkor is
szerepelni, gyermekfejjel is
megmutatni mire vagyok ké
pes. A m i igazán érdekelt, az a
színpadi szereplés. Szüleim és
két nővérem teljesmértékű tá
mogatásával a hátam mögött
kezdtem színpadi életem. Bár
sokan voltak, akik próbáltak
rám úgy hátai, hogy ezt még
sem kellene, "mert te mozgás
sérült vagy és nem jól mutatsz
a színpadon". A családom és én
is mindig harcoltunk az iga
zunkért. A céljaimtól sohasem
engedtem, hogy negatívumok
eltántorítsanak. Oroszlánként
harcolunk ma is az igazunkért
csüggedést, fáradalmat nem is
merve, egyes emberek közö
nyét, megvetését, sőt irántunk
való gyűlöletét is elutasítva,
kinevetve emelt fővel vállalom
önmagam, az állapotom. M a is
azon dolgozom, hogy beteg
ségemből, amelyet sokan elí
télnek, erényt kovácsoljak. Én
büszke vagyok arra, amilyen
nek születtem. A z erkölcsi hát
tér és az a szeretet, amelyben
felnőttem segít engem céljaim
elérésében.
Már gyermekkoromban tu
datosan készültem a színpadi
szereplésre, eleinte prózával,
később verseket, meséket ad
tam elő különböző kulturális
rendezvényeken, nagyon j ó e¬
redménnyel. Itt tűnt k i először
kivételes irodalmi érzékem, a¬
melyet a családom vett észre e¬
lőször. Tanáraim meglepődve
tapasztalták tehetségemet. Bár
köztük is akadtak olyanok, a¬
kik le akartak beszélni a köz
szereplésről. Elég korán érin
tett meg a költészet, mély nyo
mot hagytak bennem középis
kolásként az első versek. K i 
lenc éves voltam, amikor ma
gam kezdtem írni verseimet.
A zene később kezdett rám
hatni, megérinteni lelki vilá
gomat. Amikor kamaszodni
kezdtem fokozatosan kellett

rájönnöm életem nehézségei
re, állapotom súlyára. Ekkor
történt meg velem, amit sosem
hittem volna. Számomra iga
zán érdekes hangzásvilágot
képviselő, de szövegben és ze
nében összetett és kidolgozott
rockzenét kezdtem hallgatni.
A szövegvilága úgy éreztem
pontosan rólam, hozzám, ne
kem szól. Külsőleg rajtam
semmi nem változott, ugyan
úgy tiszteltem a családom,
szüleim, csak éppen volt vala
mi, ami erőt adott a nehéz
helyzetekben.
Mivel egyre jobb szövegek
kerültek k i a kezeim közül, ar
ra gondoltam jó lenne magam
hangszerrel is kísérni. 14 éve
sen elhatároztam megtanulok
gitáron játszani. Persze akkor

Igazi áttörés volt, amikor
1991-ben Budapestre kerül
tem továbbtanulás céljából.
M e g l e p ő d v e tapasztaltam,
hogy mind az iskolában és a
kollégiumban is rengeteg ze
nésztársra találtam. Tőlük még
több tapasztalatra tettem szert.
Sokat zenéltünk együtt pusz
tán a játék öröméért. Akkori
ban ezek az örömzenélések
nem csak zenei rutint adtak
számomra, hanem a zenélés ö¬
römét, egymás stílusát, érté
keit elfogadtuk. Őszintén k i 
tártuk szívünket egymásnak,
és ami meglepett, sohasem é¬
reztették velem ott a "mássá
gomat". A három év alatt nagy
fokú zenei képzettségre tettem
szert.

Az én sorsom példát mutathat

is voltak olyan emberek, akik
nem hittek bennem. Elképze
lésem sokáig álom maradt.
Majd egy év elteltével a csalá
domtól kapott akusztikus gi
tárral elkezdtem tanulni. Elég
nehéz volt minden alap és ze
nei segítség nélkül, az anyagi
ak miatt tanárra nem is gon
dolhattam. A kitartásomat, el
szántságomat ismerve most
sem adtam fel. Módszeresen
kezdtem figyelni a környék gi
tárosait, ellesni tőlük a dolgo
kat, ami nagyrészt sikerült is,
bizonyos alaptudást magamra
is szedtem.

A z iskola elvégzése után ha
zakerültem, és nagy nehezen
sikerült vennem egy elektro
mos gitárt, amelyen még job
ban sikerült csiszolni tudáso
mat. Fokozatosan egyre több
fellépésem volt, rengeteg ver
senyen eredményesen szere
peltem. A környező falvaktól
kezdve Mátészalka, Nyíregy
háza, Debrecen és Budapest
színpadait is bejártam.
Nagy örömet okozott ne
kem, hogy tiszta mondanivalójú szövegeimmel, amelyek
emberi érzésekről, sorsokról,
életekről szólnak, sokszor fel

vidítottam vagy meghatottam
közönségemet. Nagyfokú kon
taktust kialakítva egymás kö
zött a hidat a zene alkotta.
Örültem, s örülök ha örömet
okozhatok az embereknek. Ze
nei fejlődésem tovább haladt.
Kezdetben külső, egy zenész
kollégám segítségével zeneka
ri hangzással kiegészülve
kezdtem újragondolni régi da
laimat. M a már magam írom és
hangszerelem dalaimat, előa
dom számaimat. A lelkesedé
sem maradt a régi, egyre szebb
dalok születnek és nagy öröm
számomra a semmiből valamit
csinálni. Saját gyermekeim e¬
zek a dalok. Úgy vélem az em
berek figyelnek rám. Ezt bi
zonyítja az is, hogy a közel
múltban felkeresett engem az
ököritófülpösi Református
templom lelkésze és felkért le
gyek én a mi közösségünk or
gonistája a templomban. Meg
tiszteltetésnek vettem a felké
rést és nagy örömmel elvállal
tam. Külön öröm számomra,
hogy ünnepségek alkalmával
egy-egy alkotásom, zenei mű
vem megszólalhat a temp
lomban is. Istennek legyen há
la vannak még jó emberek. Ez
is sarkall még szebb alkotások
írására, előadására.
Továbbra is célom minél
több helyen bemutatkozni,
megmutatva kitartásomat, ze
neszeretetemet és más embe
rek felé is nyitottságomat, ez
zel is erőt adva a csüggedőknek.
Egy mozgássérült nemcsak
mozgássérültként, de minden
kiért, akinek az én sorsom pél
dát mutathat. Előtérbe helyez
ve, hogy emberek vagyunk, mi
is élünk, szeretünk, sírunk, ne
vetünk. Érzéseink vannak és
nem szégyeljük kimutatni azo
kat.
Én amikor színpadon állok
ezt érzem és éreztetem, a hang
szórókon keresztül hordozom
az üzenetet. Szeretem az em
bereket. Dalok szólnak az em
bereknek az emberekért, a
zene és egymás szeretetéért.
Remélem sok embernek mu
tathatok példát kitartásom
mal, és találkozunk egymás
sal sok fellépés alkalmával.
Matusek László
Ököritófölpös, Árpád u. 45.

„Képességek olimpiája"
és alkotótábor
A Humanitás című havi
lapban 2002. márciusában
hirdették meg, és 2002. au
gusztusában a M E O S Z szerve
zésében Siófokon került meg
rendezésre a „Képességek olimpiája"(Ambylimpia), a¬
melyen a megyéből hárman
vettünk részt. Koncz András,

k é z m ű v e s alkotótáborban,
melynek helyszíne Igaion volt.
A 10 napos táborban a kosár
fonás, a csipkeverés és a folt
varrás alapjaival ismerked
hettünk meg. A környék neve
zetességei (Kaposvár, Szennai
Múzeumfalu) egyénileg meg
tekinthetők voltak.

A 6. sorszámú tárgy Szilágyi Éva munkája

aki első helyezést ért el
fényképezésben, Dr. Barta
Krisztina második helyezést
ért el süteménydíszítésben és
Szilágyi Éva két témakörben
ért el második helyezést, kerá
miában és hulladék hasz
nosításban. Sakkversenyen is
indult, ahol a középmezőny
benvégzett.
A z Abylimpia célja, hogy a
fogyatékos emberek több
szakmai ágban megmutathas
sák képességeiket, szaktudá
sukat.
A résztvevőknek lehetősé
gük nyílt még több kategóriá
ban is nevezni, mint például
ékszerkészítésben, szöveg
szerkesztésben, kötésben, horgolásban, hímzésben stb. A
versenyen mindenkinek ér
demes elindulni, mert a meg
mérettetésen kívül az első he
lyezettek nemzetközi verse
nyen kapnak lehetőséget a to
vábbi bizonyításra.
A 2003. évi verseny kiírás a
lapunknak ezen az oladán ol
vasható.
2002. októberében második
alkalommal vettem r é s z t

Minden tábornak m á s a
programja, előző évben a Ró
mai parton került megrende
zésre, az üvegfestés és a szal
mafonás volt a téma.
A tábor részvételi díjára igé
nyelhető különleges üdülési
csekk, így a tábor térítési díja
sem megterhelő a résztvevők
számára.
A 2003. évi táborok idő
pontjáról a Humanitás újság
ban olvashat minden kedves
érdeklődő.
Szilágyi Éva

A HUMANITÁS Szerkesz
tősége az újság uniós mellék
letében országos kvízjátékot
hirdetett, melyre egy éven ke
resztül folyamatosan kellett
visszaküldeni a megfejtéseket.
A legjobban szereplő hét csa
pat közé bekerült a Nyíregy
házi csapat is. Ők lehetőséget
kapnak, hogy tudásukat egy
vetélkedő keretében össze
mérjék a másik hat csapattal.
Ennek időpontjáról később
kapnak értesítést a résztvevők.
A csapat tagjai: Szilágyi Éva,
Tóth László és Moravecz
Ferenc.

Sportolóból művészpalánta!
RAJZPÁLYÁZAT
mozgássérült
gyerekeknek
A Mozgáskorlátozottak
M e g y e i E g y e s ü l e t e gyer
mek tagjai r é s z é r e a " F o 
g y a t é k o s o k É v e " alkalmá
b ó l r a j z p á l y á z a t o t hirdet
"Legszebb á l m o m " c í m 
mel életkor szerint h á r o m
kategóriában.
Korcsoportok:
•

4-6 é v e s korig

•

7-10 é v e s korig

•

11-14 é v e s korig
A

rajzpályázatokat

j ü k az E g y e s ü l e t

Miért ez a címe annak a pár
sornak amit leírok, sérült és
nem sérült barátaimnak?
Ifj. Bihari Béla vagyok. Na
gyon szerettem és szeretem a
sportot, ezen belül a kosárlab
dát, kézilabdát, valamint te
repkerékpározást. A labdás já
tékokat amatőr szinten űztem,
ezért szerettem volna testne
velő tanár lenni. A testneve
léshez választani kellett egy
másik szakot és mivel szeret
tem a természetet és az ál
latokat, a biológia lett volna a
második szakom. Sajnos egy
csúnya baleset, melynek kö
vetkeztében jobb oldalam tel
jesen lebénult, elvágta az élet
célomat, és elvesztettem a be
szédkészségemet. Nem ismer

kér

címére

eljuttatni 2003. m á j u s 30ig.
Kérjük feltüntetni a ne
vet, l a k c í m e t , életkort és
r ö v i d e n jellemezve a p á 
l y á z ó s é r ü l t s é g é t , moz
gáskorlátozottságát.
Eredményhirdetés
2003. j ú n i u s 2 0 - á n a
Nyíregyházi Állatparkban
megrendezésre
kerülő
gyermeknapon.

Egy, az alkotások közül

tem meg a legjobb barátaimat, a
felépülés hosszú és fáradalmas
volt, de én kitartottam, nem ad
tam és nem adom fel. Tehát a
sportot abba kellett hagynom
egy kis időre!
Nagyon sokat gondolkoz
tam, hogyan tovább. Ekkor jött
nagyszerű ötletem, mely a mű
vészet felé vitt. Á középisko
lában a baleset előtt elég jól
rajzoltam. Én terveztem és ké
szítettem a suli kosárlabdacsa
patának a mezeire az emblé
mát. Ez nagyon j ó érzés volt,
mint az is, amikor a kórházban
fel tudtam önállóan állni. Ezt
csak az tudja, aki már ezt átélte.
Az életem teljesen átrendező
dött. A grafikáról áttértem egy
új műfajra, a kollázsra.

A technika lényege textil és
hungarocell. Ezzel a techni
kával sok szép képet készítek
három éve, elég j ó eredmény
nyel. Azt hiszem, hogy nagyon
egyedi, mert ilyet és ehhez ha
sonlót még nem láttam. Azon
kevesek közé tartozom, akik
nem várnak a jobblétre, hanem
tesznek is érte. A kollázsok
szívből jönnek. Kedvenc ké
pem mindig az, amit utoljára
készítek. Igaz nehéz belőle
megélni, de amikor a kiállítá
son vagyok és sok arcot látok,
akiktől sok jókívánságot ka
pok, ez akkora elégedettség
számomra, hogy ezt leírni nem
lehet.
ifj. Bihari Béla

Koncz András egyik első díjas fotója

2003-ban ismét Anibv limpia
2003-ban újra megrende
zésre kerül a képességek ver
senye, melyre név, cím, tele
fonszám (esetleg e-mail cím)
és a választott kategória meg
jelölésével lehet jelentkezni,
személyenként maximum há
rom kategóriában, kizárólag í¬
rásban.
Jelentkezési határidő:
2003. április 30.
A hazai rendezvény idő
pontjáról a jelentkezések beér
kezése után döntenek.
A részletekről a M E O S Z központban Deél Vilma fő
munkatárs ad felvilágosítást,
és a jelentkezéseket is fogadja.
Telefon: 06-1388-2388,
06-70/210-5288
A kategóriák:
Számvitel/könyvelés, N á d
technológia, Bútor asztalos,
PC összeszerelés, Számítógép

programozás, Honlap-készí
tés, C A D - műszaki rajzok ké
szítése, Angol szövegfeldol
gozás, Kiadványok szerkesz
tése, Autóvezetés, Kerámia
munka, Selyem kézi festése,
Ruha készítés - divattervezés,
Ruha készítés - szabásminta
készítés, Ruha készítés - var
rás, Férfi ruha szabászat,
Elektronikai szerkezetek sze
relése és ellenőrzése, Ékszer
készítés, Mechanikai szerelés,
Poszter tervezés, Szabadtéri
fényképezés, Műszaki illuszt
rációk és bemutatásuk, Fafa
ragás, Faforgácsolás, Süte
mény díszítés, Hidegtál ké
szítés, Virágkötés, Hirdető
táblák/plakátok, falragaszok,
Sárkány készítés, Hímzés,
Horgolás, Kötés, Textilfestés,
Macramé, Húsvéti tojás díszí
tés, Linóleummetszés, Sakk,
Hulladék újrahasznosítás.

Gyógyító
masszázs
Sok ember elvárja a tes
tétől, hogy működjék, hogy
szinte a határtalan terhelést is
tűrje, hogy öngyógyító erői
meg ne csappanjanak.
A k i ilyen önámításnak en
ged, veszélyesen él. Testünk
ugyanis megkívánja az ápo
lást, a gondoskodást, a kia
dós testedzést és a frissítő pi
henést.
Egészségünkkel rablógaz
dálkodást űzni büntetlenül
nem lehet.
Jobb megelőzni, mint gyó
gyítani!
Sok-sok gyógyító eljárás
közül a masszázsról beszél
jünk. Ez az ősidők óta hasz
nált gyógyító eljárás szinte
mindenkinél jótékonyan hat.
Megelőzésként, frissítőként a
panaszmentes szervezet ke
zelésére is ajánljuk. A maszszázs hatására a bőrben, kötő
szövetben fokozódik a vér- és
nyirokkeringés, javul a szö
vetek táplálkozása, élénkül a
sejtek anyagcseréje, s mindez
a szervezet kiegyensúlyozott
működését eredményezi.
A masszázst, mint gyó
gyító eljárást, az emberiség
már a történelem írott emlékei szerint is régóta használ
ja. Napjainkban terápiás eljá
rásként alkalmazva gyógymasszőrök nyújtanak segít
séget a betegeknek, akikhez
szakorvosi vizsgálatok után
juthatnak beutaltként az
emberek, figyelembevéve a
kontraindikációt. Fontos és
elengedhetetlen az orvosi
javaslat a gyógymasszázshoz. Ismeretes a gyógyítás
ban a svédmasszázs, szeg
mentmasszázs, a kötőszövetimasszázs, mindezek alkal
mazása szakértelmet, gya
korlatot, időt és türelmet
igényel betegtől és kezelőjé
től egyaránt. Kúraszerűen al
kalmazzuk, általában 10-15
kezelés szükséges állapotunk
javulásához. Ennek meghatá
rozásánál, a szükséges álla
pot javulásához figyelembe
kell venni a beteg állapotát, a
betegség természetét, a keze
lés helyes alkalmazási mód
ját, valamint a társuló alkal
mazható egyéb gyógyító eljá
rások megválasztását.
Varga Györgyné
gyógymasszőr

A rosszindulatú daganatok
okozta halálozásban hazánk
Európában az első, legroszszabb helyen áll. Emlőrákban
évente 2500 asszony veszti el
életét és 5400 körül van az é¬
vente jelentkező új betegek
száma.
A társadalom, az egészség
ügy nem nézheti tétlenül azt a
szenvedést, melyet ez a hely
zet ró az egyénekre, családok
ra, hiszen korai felfedezéssel,
kezeléssel jelentősen könnyíthető a betegek sorsa, sőt a ha
lálozás is 30%-kal csökkent
hető. A kisméretű, még nem

szönhetően annak, hogy az
ÁNTSZ, a háziorvosok, védő
nők, ápolónők, az önkormány
zatok és a szűrőközpontok nap
mint nap egymást segítve
dolgoztak azért, hogy minél
többen eljussanak a vizsgálat
ra. A civil szervezetek közül
különösen sokat segített a Rák
liga és az A V O N COSME¬
TICS H U N G A R Y . Ezt a mun
kát folytatjuk tovább. A megye
déli és északi területeiről
2003-ban hívjuk be vizsgálatra
a 45-65 éveseket.
A mammográfiás szűréssel
önmagának és családjának

R o p o g ó s keksz retekkel
Hozzávalók: 15 dkg liszt,
egy kávéskanál cukor, fél ká
véskanál só, 3 dkg hideg vaj,
80 ml tej vagy író, egy nagy
fekete retek vagy egy hosszú
jégcsapretek, só, vaj.
A hozzávalókat sima tésztá
vá dolgozzuk és lisztezett
deszkán nyújtsuk k i két milli
méter vastagságúra. Villával
megszúrkáljuk és derelyemetszővel négyszögekre vág
juk. Előmelegített sütőbe kö
zépre toljuk, és 160 °C-on 20¬
30 percig sütjük, majd hagyjuk
kihűlni. A retket meghámoz
zuk, vékonyan felszeleteljük,
vagy durvára reszeljük. Jéghi
deg vízben egy óráig a hűtőben
tároljuk. A kekszeket véko
nyan megkenjük vajjal, meg
rakjuk a lecsöpögtetett retek
kel és ízlés szerint sózzuk.

Töltött j é r c e sült geszte
nyével
tapintható daganat mammog
ráfiás vizsgálattal felismerhető
lehet, s ennek gyógyulási ará
nya 90%. Nem szabad meg
várni, míg a daganat mérete
több centiméterre nő és már át
téteket ad, mert akkor az öté
ves túlélés már csak 15%.
2002-ben egész Magyaror
szágon elkezdődött a közpon
tilag kezdeményezett, köz
pénzből finanszírozott emlő
szűrés. A 45-65 éves nők kété
vente kapnak behívó levelet a
vizsgálatra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 70 ezer
asszony tartozik ebbe a kor
csoportba. Vizsgálatukat két
évre beosztva végzik a Nyír
egyházán és Mátészalkán lévő
szűrőközpontban.
2002-ben 33 ezer asszonyt
hívtunk be a vizsgálatra, akik
közül 21700-an mentek el, a
behívottak 65,6%-a. E z az
eredmény sokkal jobb, mint az
országos átlag (43,4%), kö

tartozik minden asszony a szű
rendő korosztályból. A moz
gássérülteknek különösen fon
tos, hogy vigyázzanak meglé
vő egészségükre! Szívesen se
gítjük, hogy közülük is min
denki eljuthasson a vizsgálat
ra. A Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg M e 
gyei Egyesülete kezdeménye
zését példamutatónak tartjuk.
A megyei ÁNTSZ örömmel
csatlakozik hozzájuk, hogy te
hessen valamit a mozgás
sérültek esélyegyenlőségének
elősegítése érdekében.

Hozzávalók: egy nagy jér
ce (mintegy 1,8 kg), só, bors.
A PÁCLÉHEZ: 10 dkg
vaj, őrölt szerecsendió, őrölt
fahéj, szárított kakukkfű,
egy evőkanál paradicsom
püré, őrölt pirospaprika, egy
gerezd fokhagyma, egy kis
fej vöröshagyma.

A TÖLTELÉKHEZ: 30
dkg sovány borjúhús finom
ra darálva, 15 dkg szárnyas
vagy borjúmáj vékony csí
kokra szeletelve, fél dl ko
dr. Varga Erzsébet
Megyei ANTSZ szűrési osztály nyak, kevés mogyoró vagy olívaolaj,só,bors.

Kérjük sorstársainkat, hogy ta
nulmányozzák át az újság mellék
leteként szereplő kérdőívünket és
ha szükségesnek érzik, postafor
dultával egyesületünknek küldjék
vissza.

T a n á c s o k a gerinc v é d e l m é r e

A töltelékhez valókat jól
összedolgozzuk, sózzuk, borsozzuk. A j ércét folyó víz alatt
leöblítjük, leitatjuk róla a
vizet, és a tölteléket a hasü

regbe t ö m j ü k . A n y í l á s t
hústűvel összetűzzük, a bőrét
sóval és borssal dörzsöljük be.
Felolvasztjuk a vajat, megpá
roljuk benne az apróra vágott
hagymát, fokhagymát, meg
sózzuk, rászórjuk a fűszereket,
és belekeverjük a paradi
csompürét és a kiskanálnyi
mézet. Végül felöntjük fél liter
vízzel, és felforraljuk. A j ércét
kivajazott, magas p e r e m ű
tűzálló tálba helyezzük, a
mellrészt vékony, megnedve
sített konyharuhával letakar
juk. A vajas páclével min
denhol jól bekenjük, a letakart
részt is, majd 225 °C-ra előme
legített sütőbe toljuk. Fél óra
múlva 175 °C-ra csökkentjük a
hőt, és további 40 percig süt
jük. Közben többször is meg
locsoljuk a páclével. Majd le
vesszük a konyharuhát, meglo
csoljuk a húst a maradék pác
cal, és még fél óráig sütjük,
míg ropogós nem lesz. Sült
gesztenye, sült alma és apró
hagyma illik hozzá köretnek,
ezeket az utolsó félórára teszszük be a sütőbe. Szeletelés e¬
lőtt tíz percig állni hagyjuk.
Ekkor feldaraboljuk, külön tá
laljuk a tölteléket és kis kan
csóban a pecsenyelét.

Karfiol k r é m l e v e s
Hozzávalók: 250 ml főzőtejszín vagy tej, egy nagy fej
karfiol, két darab burgonya,
kevés vaj a pároláshoz, 8 dl
tyúkhúsleves, só, bors, egy e¬
vőkanál olívaolaj, egy cso
korpetrezselyem.
A karfiolt rózsáira szedjük, a
burgonyát meghámozzuk és
feldaraboljuk. Néhány karfiol
rózsát félreteszünk, a többit a
burgonyakockákkal együtt ke
vés vajon megpirítjuk, majd

felöntjük a húslevessel, és fe
dő alatt közepes lángon puhára
főzzük. Botmixerrel pürésítjük. Közben a félretett karfiol
rózsákat kevés sós vízben fél
puhára főzzük, és vékonyan
felszeleteljük. Tálalás előtt
felforraljuk a krémlevest, fo
lyamatos kevergetés mellett
belecsorgatjuk a tejszínt vagy
a tejet, és ízlés szerint sóval,
borssal, apróra vágott petre
zselyemmel ízesítjük. A tetejé
re rendezzük a karfiolszelete
ket, és rácsöpögtetjük az olíva
olajat.

Kandírozott

gyümölcsök

tej színes j é g k r é m b e n
Hozzávalók: 8 dkg kandí
rozott gyümölcs finomra
vagdalva, 3 dkg világos ma
zsola, négy kandírozott piros
cseresznye apróra vágva, 1
dl fehér rum vagy rumaro
ma.
A K R É M H E Z : négy tojás
sárgája, 10 dkg cukor, fél li
ter tej, egy csomag vaníliás
pudingpor, két evőkanál kó
kuszreszelék, egy pohár na
túrjoghurt.
A kandírozott gyümölcsö
ket és a mazsolát előző este be
áztatjuk a rumba. A tojások
sárgáját habosra keverjük a cu
korral. A pudingot a tasakon
olvasható leírás szerint elké
szítjük, s főzés közben bele
keverjük a kókuszreszeléket.
Még melegen belekeverjük a
habosra vert tojássárgákat.
Hideg vízfürdőbe állítva fo
lyamatos kevergetés mellett
kihűtjük. Ekkor beleforgatjuk
a joghurtot és a kandírozott
gyümölcsdarabokat. Fagylaltkelyhekbe adagolva behűtjük, a vacsora kezdetekor
fél órára a mélyhűtőbe rakjuk.

EMELÉS, CIPELÉS
Nehéz tárgyat
egyenes gerinccel,
a törzshöz közel tartva,
guggolásból emeljen!
Emelés közben
ne forduljon el!

A gerincpanaszok, fájdalmak megelőzése és enyhítése mindenkinek saját érdeke, feladata!
• Tanulja meg a helyes testtartást!
• Ismerje fel a gerinc számára káros testhelyzeteket és mozgásformákat!
• Tanulja meg a gerinc helyes használatát, a gerinckímélő életmódot!
ÁLLÁS
Álljon és járjon egyenes háttal, behúzott
hassal, kiemelt mellkassal!
Tartós állásnál pihentesse gerincét a
törzs megtámasztásával, vagy a testsúly
áthelyezésével egyik lábról a másikra!

Üljön támlás széken, egyenes háttal,
talpa a talajon támaszkodjon, dereka
mögé tegyen párnát!
Ülés közben változtasson testhelyzetet!

Nehéz terhet egyenletesen elosztva, két kézben vigyen!

MUNKAVÉGZÉS
Gerincét tartsa egyenesen, hajlítása helyett guggoljon vagy térdeljen.

Hosszantartó álló-, és ülőhelyzetet időnként szakítson meg, közben mozgassa meg gerincét!
FEKVÉS
Fekhelye rugalmasan kemény legyen. Nyaka alá, és derékfájás esetén térdei alá is tegyen
kispárnát! Gerince fekvő helyzetben is egyenes maradjon!

GERINCPANASZOK ESETÉN FORDULJON KEZELŐORVOSÁHOZ!

R I C H T E R G E D E O N RT.
Orvostudományi Főosztály: 431-5780
RGD.: SS122IH
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Az Egyesület 2003. évi
munkaprogr amj a
Egész évben végzett folya
matos tevékenységek, szol
gáltatások:
- Sorstársaink tájékoztatása,
felvilágosítása a mozgássé
rülteket érintő rendeletekről,
támogatási rendszerekről ügy
félfogadási napon és telefo
non.
- Támogatások ügyintézése
(LÁT, fogyatékossági támoga
tás, gépkocsi szerzési támoga
tás, üdülési csekk igények,
"Telefonnal a rászorultakért"
Alapítvány pályázatai stb.).
- Pályázatok elszámolása, új
pályázatok készítése folyama
tosan.
- Vox Humana újsághoz adat
gyűjtés.
- Ingyenes gyógyászati segéd
eszköz kölcsönzés.
- Igény szerint fizikoterápiás,
gyógytorna, gyógymasszázs
kezelések biztosítása.
-Úszásoktatás.
- Rendezvények, szabadidős
programok szervezése.
- A D O T E Egészségügyi Főis
kolai Kar szociális munkása
hallgatói részére terepgyakor
latbiztosítása.
- A jogszabály változások fi
gyelemmel kísérése.
- Szakmai konferenciákon,
továbbképzéseken való rész
vétel.
Január:
- 2002 évi beszámoló, vala
mint közhasznú jelentés előké
szítése.
-2003. évi munkaterv elkészí
tésejóváhagyása.
- 01.10. és 17. Betegjogi tan
folyam a Szocio East Egyesü
let szervezésében. Résztvevők
száma: 6 fő.
- 01.13-tól 17-ig: MOTIVÁ
CIÓ Alapítvány részéről a tá
mogató szolgálatok működési
feltételeinek szakmai monito
rozása /Hajdú-Bihar megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg me
gye/.
- 01.20. Kibővített elnökségi
ülés, csoportvezetők tovább
képzése.
Február:
- 7.-14.-21. Betegjogi képzés.
6 fő
-02.21. Bice-Bóca Alapítvány
farsangi mulatsága - Faluház
Budapest.
-Elnökségi ülés.
Március:
- Vox Humana újság szerkesz
tése, megjelentetése.
- Felmérés megyei szinten a
rákszűrésre, és tüdőszűrésre
való eljutás problémáiról. Kér
dőívek terjesztése megyei
szinten.
- Gyermekrajz pályázat meg
hirdetése egészségkárosodott
gyermekek részére.
- Táboroztatással kapcsolatos
pályázatok figyelése, benyúj
tása.
Április:
-04.08. Szintfelmérő úszóver
seny Nyíregyházán a Júlia Für
dőben. Szervező a Megyei
Egyesület és az Air Aqua Bú
várklub.
- 04. 26. 16.00 óra - Megyei
Atlétikai Szövetség szervezé
sében "Bütyök emlékverseny".

- 2002 évi egyesületi beszá
moló és közhasznúsági jelen
tés elkészítése.
- Elnökségi ülés: közgyűlés
előkészítése, beszámoló meg
küldése a küldötteknek.
- Vox Humana egyesületi
újság terjesztése.
Május:
- 05.08.-09.-10. R E H A
HUNGARY 2003. - Esélye
g y e n l ő s é g i Nap Szakmai
Kiállítás és Rendezvénysoro
zat (Budapest)
- Nyári gyermektábor előké
szítése.
- Gyermeknap előkészítése.
- MEOSZ Küldöttközgyűlés
Budapest.
- 05.29. Megyei Egyesület
közgyűlése. (Nyíregyháza)
Június:
-Elnökségi ülés.
- Nemzetközi ökumenikus
nyári tábor szervezése, a
DORCAS HOLLAND Szer
vezet és a nyíregyházi Refor
mátus Egyház támogatásával.
- 06.20. Gyermeknap megren
dezése a Nyíregyházi Állat
parkban. Rajzpályázat ered
ményhirdetése.
- Szabadidős programokkal
egybekötött nyári gyermek
felügyelet: I. turnus.
Július:
- Gyermekfelügyelet: II. tur
nus.
- F o g y a t é k o s o k Megyei
Sporttalálkozójának szervezé
se, előkészítése.
- Sikeres pályázat esetén
gyermektábor megrendezése
Ököritófülpösön.
Augusztus:
- 08.18-31. Nemzetközi öku
menikus nyári tábor a DOR
CAS HOLLAND Szervezet és
a nyíregyházi Református
Egyház támogatásával. A tábor
helyszíne: Debrecen - Vekeritó.
- 08.24. Fogyatékosok Me
gyei Sporttalálkozója a nyír
egyházi Városi Stadionban.
Szervező a Nyírsuli KHT és a
Megyei Egyesület.
- Gyermekfelügyelet: III. tur
nus.
-Nyári szünet.
Szeptember:
- Egyesületi tisztségviselők
szakmai továbbképzése.
- Készségolimpián (Abylimpia) való részvétel.
-Elnökségi ülés.
Október:
-Aktualitások.
- Sérült Művészek, Alkotók,
Kézművesek Köre (SMAKK),
Alkotótábor a MEOSZ szerve
zésében.
November:
-Elnökségi ülés.
- "Mozgáskorlátozottak és
barátaik" Napja. A rendezvény
helyszíne a NyírPlaza. Szerve
ző aBB Produkció 2000.
- Karácsonyi ünnepség előké
szítése, szervezése.
December:
-Elnökségi ülés.
- 2004. évi munkaterv előké
szítése.
- Karácsonyi ünnepség.

Amit a tagdíjfizetésről tudni kell
A2003. évi egyesületi tagdíj:
-a felnőttek éves tagdíj a
-a gyermekek éves tagdíja

1.200,-Ft
600,-Ft

Felhívjuk a kedves tagtársaink figyelmét, akiknek tagdíj
hátralékavan, szíveskedjenek azt rendezni.
Anem rendezett tagdíjhátralék esetében - Alapszabályunk 6.
paragrafusa alapján - töröljük tagjaink soraiból.
Tagdíjak:
-2000. évi
-2001. évi
-2002. évi

500,-Ft
700,-Ft
1.200,-Ft

A tagdíjat az újság mellékleteként küldött csekken kérjük
befizetni, vagy egyesületünknél szerdai ügyfélfogadási napon
lehet rendezni.
A tagdíjhátralék összege a névcímkén fel van tüntetve.
Kovács István
gazdasági vezető

Éves munkánkról röviden
Az egyesület vezetése min
den évben elkészíti részletes
szöveges beszámolóját. Ezt
azonban ebben az évben terjedelmi okokból - nem ad
juk közre lapunkban. Ám tag
ságunk az alábbiakban olvas
hatja röviden: mi mindent is
végeztünk el a múlt esztendő
ben. A továbbiakban pedig be
szédes számok szemléltetik
munkánkat.
- Egyesületünk folyamatos,
eredményes munkájának elő
készítése és ellenőrzése céljá
ból az Alapszabálynak megfe
lelően a 8 elnökségi ülést a ve
zetőség tagjai megtartották.
- Pályázatok folyamatos
beadása, beszámolók elké
szítése.
- Egészségkárosodottak
információs kézikönyve c.
kiadványunk szerkesztése,
kiadása és folyamatos ter
jesztése.
- Folyamatos ügyfélfoga

dás, tájékoztatás, információ
nyújtás.
- A DOTE Egészségügyi
Főiskolai Kar szociális mun
kás szakos hallgatói rendszeres
terepgyakorlatukat töltik egye
sületünknél tereptanár vezeté
sével, (tereptanár: Balogh Zoltánné elnök).
- Ingyenes gyógyászati
segédeszköz kölcsönzése.
- V O X HUMANA egye
sületi újság szerkesztése,
kiadása és folyamatos terjesz
tése.
- A helyi fogyatékosügyi
program előkészítésében való
részvétel, javaslattétel.
- A személygépkocsi elosz
tás során javaslat előterjesztése
a Megyei Közigazgatási Hi
vatal felé, bizottságban való
részvétel.
- A MEOSZ felhívására a
f i g y e l e m f e l k e l t ő demon
strációhoz aláírások gyűjtése,
majd a demonstráción való
részvétel.

-Hátrányos helyzetű csopor
tok társadalmi esélyegyen
lőségének elősegítése (tájé
koztatás, V O X H U M A N A
újság nyomda és posta költsé
gei):
641.662,-Ft
-Kulturális tevékenység (ren
dezvények):
123.207,-Ft
-Sporttámogatás: 135.000,-Ft
Az Egyesület elnöksége
ezúton mond köszönetet vala
mennyi támogatójának.
Kovács
gazdasági

István
vezető

Az Egyesület közhasznú
eredménykimutatása
2001. év/E Ft

2002. év/E Ft

1. Közhasznú működésre kapott támogatás
- Központi költségvetésből
2.811,¬
(MEOSZ támogatás)
- Helyi önkormányzatoktól

2.596,¬

- SZJA1%

4.155,¬
1.157,¬
966,¬
2.928,¬

2. Pályázati úton nyert támogatás

2002-ben 97 fő mozgássérült kapta meg a lakás akadály
mentesítési támogatást 13.474.000,- Ft összegt én.
Helyi csoportonkénti elosztás
4 fő
2 fő
2 fő
4 fő
18 fő
7fő
9 fő
lOfő
17 fő
9 fő
— fő
— fő
— fő
2 fő
4 fő
9 fő

mindazoknak, akik a sze
mélyi jövedelemadó egy szá
zalékát a súlyosan mozgás
korlátozott emberek segítésére
ajánlották fel.
A személyi jövedelemadó
meghatározott (1%) részének
az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján
Egyesületünk 2001. évben
899.869,- forintot kapott.
Az összeg az alapszabály
nak megfelelően került fel
használásra:

900,-

KIMUTATÁS
Csenger és térsége
Fehérgyarmat és térsége
Gávavencsellő és térsége
Ibrány és térsége
Kisvárda és Záhony térsége
Kölese és térsége
Mátészalka és térsége
Nyírbátor és térsége
Nyíregyháza város
Nyíregyháza térsége
Rakamaz és térsége
Tiszadob és térsége
Tiszaeszlár és térsége
Tiszavasvári és térsége
Új fehértó és térsége
Vásárosnamény és térsége

KOSZONETET MONDUNK

500.000,-Ft
300.000,-Ft
300.000,-Ft
500.000,-Ft
2.580.000,-Ft
1.000.000,-Ft
1.244.000,-Ft
1.500.000,-Ft
2.300.000,-Ft
1.200.000,-Ft
,-Ft
,-Ft
,-Ft
300.000,-Ft
500.000,-Ft
1.250.000,-Ft

4.370,¬
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4.217,¬
4. Tagdíj bevétel
6.881,¬
5. Egyéb bevétel
1.995,Összes bevétel
23.770,Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítás
2. Személyi jellegű ráfordítás

3.244,¬
12.473,¬

3. Értékcsökkenés leírása

1.324,¬

4. Egyéb ráfordítások

352,¬
7.693,¬
1.659,¬
18.910,¬
4.291,¬
12.420,¬
1.109,¬
2.989,¬

3.518,¬
619,¬

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
363,-

915,¬

6. Rendkívüli ráfordítás
3.609,¬
Kelenföldi

Lászlóné
titkár

Tájékoztató a „Telefonnal a
Rászorultakért" Alapítvány
pályázati lehetőségéről
A MATÁV „Telefonnal a
Rászorultakért" Alapítványa,
a MATÁV telefonnal ren
delkező súlyos mozgássérült
tagtársaink részére évrőlévre lehetőséget biztosít tele
fonbekötéshez, vagy beszél
getési díj támogatásához pá
lyázatbenyújtására.
A Kuratórium szétosztható
keretösszege az előző évhez
képest ismét csökkent.
2003-ban megyei egyesüle
tünk közel 11.000 fős tagsá
gából csak 50 fő pályázatát
továbbíthatjuk az Alapítvány
Kuratóriuma felé, ezért olyan
tagtársunk pályázatát tudjuk
fogadni és továbbítani, aki a
kiírásban előírt feltételeknek
megfelel, legalább 2 éves
tagsági viszonnyal rendel
kezik, tagdíjhátraléka nincs,
és még nem igényelt támo
gatást.

- fogyatékossági támoga
tásban részesülő súlyos moz
gáskorlátozott.
A jövedelem határok változ
tak:
- családban élő pályázó
esetén40.000,-Ft/fő/hó
- egyedül élő esetén
50.000.-Ft/fő/hó
A FOGYATÉKOSSSÁGI
TÁMOGATÁS összege a jö
vedelembe nem számít bele.
A p á l y á z a t i adatlap
kizárólag a Megyei Egyesü
let központi irodájában sze
rezhető be.
A pályázat további felté
teleiről, a szükséges igazolá
sokról bővebb felvilágosítást
az Egyesület központi tele
fonszámán, vagy személye
sen szerdai ügyfélfogadási
napon kérhetnek a sorstár
sak

Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthat be:
-1. és II. csoportú rokkant,

Kelenföldi Lászlóné
titkár

KIMUTATÁS a telefon és üdülési
csekk támogatásokról 2002. év
A "Telefonnal a rászorul
takért" Alapítvány Kuratóri
uma telefonbeszélgetéshez az
alábbi támogatást nyújtotta
mozgáskorlátozott sorstársa
inkszámára:
Pályázatot nyújtott be: 71 fő
Támogatásban részesült: 63 fő
1.545.600,- Ft összegben.
Támogatásban nem részesült:
6 fő.
Pályázata nem került elbírá
lásra: 2 fő.

Üdülési támogatás:
Üdülési támogatásra igényt
nyújtottbe:49fő.
Szociális célú NÜSZ üdülési
csekk támogatásban részesült:
41 fő, 460.000,-Ft összegben.
Különleges üdülési támogatást
igényelt: 8 fő.
Kelenföldi

Lászlóné
titkár

Összes ráfordítás

24.531,-

22.343,-

Segítő Önkormányzatok
Köszönet azon Polgármesteri Hivataloknak, illetve a Sportszö
vetségek Megyei Egyesületének, akik támogatták az Egyesület,
valamint területi csoportjainkat, klubjainkat.
Sz. Sz. B. Megyei Önkormányzat
Családi Klub támogatása
30 000,-Ft
Egyesület támogatása
160 000,-Ft
SM Klub támogatása
50 000,-Ft
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Egyesület támogatása
570 000,-Ft
SM Klub támogatása
265 000,-Ft
Sportszövetségek Sz. Sz. B. Megyei Egyesülete
Szabadidős sportrendezvény támogatása
60 000,-Ft
Ajak Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
20 000,-Ft
Aranyosapáti Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000,-Ft
Balsa Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellői csoport támogatása
5 000,-Ft
Biri Polgármesteri Hivatal
SM Klub támogatása
10 000,-Ft
Gyulaháza Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000,-Ft
Gyüre Polgármesteri Hivatal
Rokkantak Napja rendezvény támogatása
25 000,-Ft
Ibrány Polgármesteri Hivatal
SM Klub támogatása
20 000,-Ft
Jéke Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000,-Ft
Lövőpetri Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000,-Ft
Nyírbátor Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása
70 000,-Ft
Nyírbogát Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása
200 000,-Ft
Nyírbogdány Polgármesteri Hivatal
SM Klub támogatása
10 000,-Ft
Nyírlövő Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000,-Ft
Penészlek Község Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása
20 000,-Ft
Rétközberencs Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000,-Ft
Szabolcsveresmat Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000,-Ft
Timár Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellői csoport támogatása
10 000,-Ft
Tiszabercel Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellői csoport támogatása
20 000,-Ft
Tiszabezdéd Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000,-Ft
Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal
Tiszaeszlári csoport támogatása
50 000,-Ft
Újfehértó Polgármesteri Hivatal

A Megyei Egyesülettől
ingyenesen kölcsönözhető
gyógyászati segédeszközök
Pályázati pénzből beszerzett
és magánszemélyek, karitatív
szervezetek adományaiból mű
ködtetett, térítésmentesen köl
csönözhető gyógyászati segéd
eszközöket igényelhetnek tag
társaink meghatározott időtar
tamra. Ezzel a szolgáltatással is
szerelnénk az önálló életvitelt e¬
lősegíteni. Azonban felhívjuk
kedves sorstársaink figyelmét,
hogy a nagy igényre való tekin
tettel igénybejelentés alapján az
eszközöket egy hónap időtar
tamra tudjuk sorstársainknak
biztosítani, így ez a lehetőség
áthidaló megoldásként szolgál
arra az időszakra, amíg a szak
orvos a szükséges gyógyászati
segédeszközt felírja.
Amennyiben a kikölcsön
zött gyógyászati segédeszköz
egyesületünkhöz való vissza
juttatása nem megoldható, kér
nénk, hogy azt a legközelebbi
helyi csoportvezetőnek adja át.
K ö l c s ö n ö z h e t ő gyógyá
szati segédeszközök:
- Tolókocsi gyermekek és fel
nőttek részére (fix, illetve öszszecsukható),

Balogh Zoltánné elnök
Tel: 06-20/3260-485
Kovács István elnökhelyettes
Tel: 06-20/3394-886
Kelenföldi Lászlóné titkár
- Járókeretek (összecsukható,
Tel: 06-20/4525-258
gurulós, hónalj-mankós)
Dr. Barta Krisztina mb. elnökségi tag
Tel: 06-42/480-406
Szilágyi Éva mb. elnökségi tag
Tel: 06-20/5189-099
Tóth László FB elnök
Felügyelő Bizottság tagjai:
Tel: 06-20/9308-716
Hanyicska Józsefhé FB tag
Munkahelyi tel: 06-42/599-400
Csorna József FB tag
Munkahelyi tel: 06-42/524-524
Ügyfélfogadás és jogi tanácsadás az egyesület központi irodájában:
Nyíregyháza, Körte u. 21.
Ügyfélfogadás:
minden szerdán
8.00-12.00-ig és 13.30-16.00-ig
Központi iroda:
Egyesületi telefonszámok:
06-42/410-522
Telefon: 06-42/504-835
Tel/Fax: 06-42/410-277
-Szoba WC,
Zöld szám: 06-80/203-877
Mobil: 06-20/9308-722
- Karos-mankó felnőttek, illet
Autótelefon: 06-60/355-075
ve gyermekek részére,
- Speciális babakocsi sérült Helyi csoportok:
gyermekek részére,
Csenger és térsége
- 1 db gyermek kerékpár 2-3
Csoportvezető:
Csernyi Bertalanné
éves gyermek részére,
Tel: 06^14/341-686, 06-20/9308-734
minden csütörtökön
- Falra szerelhető zuhanyszék,
Ügyfélfogadás:
14.00-16.00 óráig
-Ágytál.
Idősek Haza Csenger, Ady E. u. 20.
Fehérgyarmat és térsége
Kiss Józsefhé
Kalydy György
gondnok Csoportvezető:
Tel: 06-44/362-243
Ügyfélfogadás:
minden kedden 10.00-13.00 óráig
Fehérgyarmat, Kossuth tér 38. szám
alatt, a volt Tűzoltó Parancsnokság
helyén
Gávavencsellő és térsége
ROCKY Kft.; KÁRSAI Kft.;
Mártonné Várdai Erzsébet
Csoportvezető:
PEPSI COLA Rt;
Gávavencsellő, Táncsics u. 27.
Tel:06^2/206-552,06-20/9308-717
INTERSPAR Áruház,
minden kedden a lakásán,
Ügyfélfogadás:
Nyíregyháza;
9.00-15.00 óráig
Kicsi Pony Játék Nagykeres
Ibránv és térsége
kedés, Nyíregyháza;
Csoportvezető:
Batta Béláné
Nyugat Nyíregyházi Szövet
Ibrány, Fürst S. u. 12.
kezet, Nyíregyháza;
Tel: 06-42/200-811
Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi
Ügyfélfogadás:
minden kedden 10.00-16.00 óráig
Igazgatóság, Nyíregyháza;
a lakásán.
Helyettes:
Kovács László
SZABOLCS Volán Közleke
Nagyhalász, Kiss E. u. 4.
dési Rt., Nyíregyháza,;
Tel: 06-42/202-140
START Rehabilitációs Válla
Ügyfélfogadás:
minden hétfon 15.00-17.00 óráig
lat - Volán konyha dolgozói,
a lakásán.
Nyíregyháza;
Záhony és térsége
EKO Kft., Nyíregyháza;
Záhony és térségében jelenleg a mozgássérültek képviseletét Vedres
DUNAPACK Rt.,
Józsemé a kisvárdai helyi csoport vezetője látja el.
Nyíregyháza,
Kisvárda és térsége
Fehér Zoltán Vállalkozó,
Csoportvezető:
Vedres Józsefhé
Nyíregyháza;
Tel: 06-45/555-016,
06-45/555-017,06-20/9308-729
Szajkó Bt.; 2M Market-Med
minden szerdán 9.00-16.00 óráig
Ügyfélfogadás:
Gyógyászati Segédeszközök
a START Vállalat épületében,
Szaküzlete, Nyíregyháza;
Ajak, Rákóczi u. 64-66.
CITIBANK Rt., Nyíregyháza;
Kölese és térsége
NYÍR-PEN Kft.; Leporelló
Gellén Pál
Csoportvezető:
Papírüzlet, Nyíregyháza;
Kölese, Hunyadi u. 28.
Debreceni Hús Rt.;
Tel: 06-44/377-490,
Mester + Plusz Kft.,
06-20/2143-890
Ügyfélfogadás:
minden pénteken 8.00-11.00 óráig
Sárospatak;
a lakásán.
CSŐSZ Kft.;
Mátészalka és térsége
NYÍRVÍZ Kft., Nyíregyháza.
minden hónap harmadik
Csoportfoglalkozás:
csütörtökén 14.00 órától,
a Rotary Klubban, a Kisfaludy u. 2.
szám alatt
Csoportvezető:
Katona Ferencné
Tel: 06-44/314-401,
06-20/9308-718
Ügyfélfogadás:
minden pénteken 10.00-12.00 óráig
kola diákjai is. Két vendége
a Pártok Háza tárgyalótermében
lőadó tisztelt meg minket a je
Mátészalka, Kazinczy u. 2. sz. alatt
lenlétével: Renner Erzsébet és
Nyírbátor és térsége
Kató László a Mozgássérült
Tóth Kálmánné
Csoportvezető:
Tel:06-42/284-057,06-20/9308-727
Emberek Önálló Élet Egyesü
Demeter Ferencné
letének képviseletében.
Helyettes:
Tel: 06-42/385-002,06-20/9308-726
Az ÖNÉ mozgalom megala
minden hétfőn 9.00-12.00 óráig,
kulásáról, a nemzetközi ta
Ügyfélfogadás:
Nyírbátor,
Szabadság tér 7. Polgármesteri Hivatal udvarában a Polgári
pasztalatokról, az önálló élet
Védelem tanácstermében.
filozófiájáról és megvalósítá
Nyíregyháza
sának lehetőségeiről, valamint
Nyíregyházán jelenleg az ügyfélfogadást az egyesület látja el a
a Révész Szolgálat tevékeny
székházában.
ségéről tartottak előadást.
Rakamaz és térsége
Csoportvezető:
Gyöngyösi Károly Gábor
Megismerkedhettünk a
Rakamaz, Selyem u. 4.
START Szakiskola és Speciá
Tel: 06-42/371-283
lis Szakiskolában tanító peda
Ügyfélfogadás:
minden kedden 9.00-11.00 óráig
gógusok munkájával is. Szocia lakásán.
álpedagógus, mentálhigiéni
Tiszadob és térsége
kus, gyógypedagógus és szoci
Csoportvezető:
Szilágyi Józsefhé
Tiszadob, Alkotmány u. 4.
ális munkás végzettségű mun
Tel: 06-42/241-193,06-20/9308-724
katársak segítik a fiatalokat ab
Ügyfélfogadás:
minden munkanap 9.00-12.00
ban, hogy megfelelő módon
a Polgármesteri Hivatalban
felkészülhessenek az önálló
Tiszaeszlár és térsége
életre.
Csoportvezető:
Szél Istvánné
A 2 napos továbbképzés elő
Tel: 42/723-436,06-20/9308-732
adásai a korábbi tapasztalatok
Minden hónap első és harmadik
Ügyfélfogadás:
hétfőn: 8.00-12.00.,
összefonódásával még inkább
Teleház, Tiszaeszlár, Arany J. u. 45.
erősítette munkatársainkban
Tiszavasvári és térsége
azt a szilárd elhatározást, hogy
Csoportvezető:
Gazdag István
az elkezdett érdekvédelmi te
Tiszavasvári, Zrínyi u. 17.
vékenységet még intenzíveb
Telefon: 42/374-240
ben kell folytatni, hiszen sok
Minden páros héten szerdán
Ügyfélfogadás:
tennivalónk van még annak ér
16.00-18.00 óráig a lakásán.
dekében, hogy sorstársaink
Újfehértó és térsége
Csoportvezető:
Bige Lászlóné
életét - hacsak részben is, de Telefon: 42/290-801,
megkönnyíthessük.
06-20/9308-723

Rendezvényeink
rendszeres támogatói
START Rehabilitációs Válla
lat és Intézményei; Nyíregy
háza;
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala;
Sportszövetségek Megyei
Egyesülete, Nyíregyháza;
Nyíregyházi Főiskola
Testnevelési és Sporttudomá
nyi Tanszéke;
Kelet-Magyarország Szer
kesztősége;
Segítő és Gondoskodás Moz
gássérült Gyermekekért
Alapítvány, Budapest;
Komár Textil Kft., Tiszalök;
Michelin Abroncsgyártó Kft,
Nyíregyháza;
NYÍRERDŐ Rt.,
Nyíregyháza;
Szabolcs Takarékszövetkezet,
Újfehértó;
LEBOK Kft., Nyíregyháza;
GOMAX Irodatechnika,
Nyíregyháza;
Mokka Cukrászda,
Nyíregyháza;
KTNG Kft., Nyíregyháza;
SOTEX Kft.;
CARMO Suzuki Kft.,
Nyíregyháza;

Önálló Életvitel Központ
Nyíregyházán
Az önálló életvitel megvaló
sításának elősegítése céljából
a Mozgáskorlátozottak Sza
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete Önálló Életvitel
Központot hozott létre. A cél, a
társadalomba történő maximá
lis integráció előkészítése, va
lamint az önértékelés helyes i¬
rányba való fejlesztése, előre
mozdítása.
Mindezek elősegítése érde
kében szakmai továbbképzést
szerveztünk a helyi csoportve
zetőink részére, akik a megye
területén a sorstársi, tanácsa
dói hálózat munkatársai. A
személyes és rendszeres kap
csolattartás során "vizsgálják"
az egyént, szűkebb és tágabb
környezetét, interperszonális
kapcsolatait, készségeit és
képességeit az önálló élet meg
valósításának reményében.
A 2 napos továbbképzés
(2002. szeptember 12-13.)
helyszíne a START Rehabili
tációs Vállalat volt. A prog
ramot Balogh Zoltánné, a
Mozgáskorlátozottak Megyei
Egyesületének elnökasszonya
nyitotta meg. Örömünkre igen
nagy létszámban vettek részt
az egyesület és a vállalat dol
gozói, valamint igen nagy ér
deklődést mutattak a szakis

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg M e g y e i
Egyesületének tisztségviselői
Az elnökség tagjai:

Ügyfélfogadás:

Minden hétfő 9.00-12.00 óráig
Újfehértó Központban Családsegítő,
(Eötvös u 18.)
Tel: 42/290-097

Vásárosnaménv és térsége
Csoportvezető:

Miklovich Károly
Telefon: 45/704-348,
06-70/313-7415
Balogh Andrea Csilla
Telefon: 45/470-314
Minden hónap utolsó csütörtökén
14.00 órától Öregek Napközi
Otthonában,
Vásárosnamény, Rákóczi u 48.,
Tel: 45/470-558

Helyettes:
Ügyfélfogadás:

RENDSZERES KLUBFOGLALKOZÁSOK
SMklub
Nyíregyháza, Körte u. 19. Egyesület Székháza
Klubvezető:
Komáromi Zoltánné
Munkahelyi telefon: 42/411-433,
06-20/9308-712
Klubfoglalkozás:
Minden hónap második kedden
14.00-16.00 óráig
Reuma klub
Nyíregyháza, Körte u. 19. Egyesület Székháza
Klubvezet:
Kovács József
Telefon: 42/406-688
Klubfoglalkozások:
Minden hónap első kedden
14.30 órától
Családi Klub
Nyíregyháza, Körte u. 19. Egyesület Székháza
Klubvezető:
Kéningerné Dr.Vencze Gizella
Telefon: 42/456-618
Klubfoglalkozás:
Minden hónap második szerdán
14.00 órától
Sakk-kör
Nyíregyháza, Körte u. 19. Egyesület Székháza
Edző:
Tóth László
Telefon: 42/431-634,20/9308-716
Sakk-kör vezető:
Moravecz Ferenc
Telefon: 42/445-719 20/9308-725
Foglalkozás:
Minden csütörtökön
15.00-19.00 óráig
Úszásoktatás
Miló András
Oktatás szervező:
Telefon: 42/409-650,
06-70/509-5989
Minden kedden 19.00 órai kezdettel
a kezdők, a még úszni nem tudók és
a búvárok részére.
Minden csütörtökön 13.00 órai kez
dettel a már jól úszók részére gya
korlás, edzés.
Júlia Fürdő
Oktatás helyszíne:
Nyíregyháza, Malom u.16.
Speciális gyógytorna:
Előzetes igénybejelentés alapján az egyesület székházában. Bővebb
felvilágosítás az egyesület központi telefonszámán.
Gvégvmasszázs:
Előzetes igénybejelentés alapján az egyesület székházában. Bővebb
felvilágosítás az egyesület központi telefonszámán.

2002. évben állami támogatást
kapott városok, községek
Balkány
Benk
Csenger
Csengersima
Demecser
Fényeslitke
Fülesd
Gégény
Geszteréd
Gyulaháza
Gyüre
Ibrány
lik
Jánkmajtis
Kisvárda
Kisvarsány
Mándok
Máriapócs
Mátészalka
Milota
Nagydobos
Nagyecsed
Nagykálló
Nagyvarsány
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogdány
Nyírcsászári
Nyíregyháza
Nyírgeise
Nyírjákó
Nyírmada
Nyírmeggyes
Ófehértó
Paszab
Pátroha
Penészlek
Petneháza
Pócspetri
Porcsalma
Rápolt
Szabolcsveresmart
Szatmárcseke
Tiszaadony
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszakóród
Tiszalök
Tiszamogyorós
Tiszaszalka
Tiszaszentmárton
Tiszatelek
Tuzsér
Újfehértó
Vállaj
Vásárosnamény
Zsarolyán

2 fő
2fd
lfd
lfd
lfd
lfő
lfő
lfő
2fö
2fő
2fö
4fB
lfd
lfd
lfd
lfd
lfd
3fő
4fő
2fö
lfd
lfd
lfd
lfd
2fd
lfd
lfd
lfd
17fő
lfő
lfő
lfd
lfd
lfd
lfd
lfd
lfd
lfd
lfd
2fd
lfd
lfő
2fő
lfd
lfd
lfd
lfd
2fB
2fd
2fd
lfd
lfd
lfd
lfő
4fő
lfd
lfd
lfd

250.000,-F
300.000,-F
150.000,-F
100.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
300.000,-F
250.000,- F
300.000,- F
500.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
130.000,-F
450.000,-F
600.000,-F
250.000,-F
150.000,- F
94.000,-F
100.000,-F
150.000,-F
300.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
2.300.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
150.000,- F
150.000,- F
150.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
100.000,-F
150.000,-F
250.000,-F
150.000,-F
100.000,-F
300.000,-F
150.000,-F
150.000,- F
150.000,- F
150.000,-F
300.000,-F
300.000,-F
300.000,-F
100.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
150.000,-F
500.000,-F
100.000,-F
100.000,- F
150.000,-F
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A BETEGEK JOGAI
A Szocio East Egyesület Regionális Forrásközpont 2003. ja
nuárban a Soros Alapítvány támogatásával 40 órás Betegjogi tan
folyamot hirdetett, elsősorban olyan civil szervezetek munkatár
sai számára, amelyek különböző betegcsoportok, illetve egész
ségkárosodottak érdekképviseletét látják el. Egyesületünk, - mint
a mozgáskorlátozott személyek érdekképviseletét ellátó civil
szervezet - képviseletében 6 munkatárs vett részt a tanfolyamon.
A Betegjogi tanfolyam célja az volt, hogy az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. tv. korszerű, az európai normákhoz igazo
dó, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései alapján a
civil szervezetek alkalmazottai, aktivistái minél szélesebb körben
megismerjék a betegek jogait és kötelezettségeit, annak érdeké
ben, hogy a betegekért kifejtett érdek- és jogvédelmi tevékenysé
güket minél magasabb szinten és eredményesebben végezhes
sék. Ajogesetekkel való megismerkedés, illetve a megismert jog
szabályi rendelkezések gyakorlati alkalmazási technikájáról szó
ló kommunikáció. Az ismeretek átadásában a következő előadók
működtek közre: Dr. Marsi Edit, Dr. Mádi Sarolta, Dr. Mezősi
Pál, Dr. Sipos László. Számunkra nagyon megnyerő volt az
előadásmód, mely közvetlen, szakmailag igen magas szintű
tudásról és ismeretanyagról tanúskodott. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a lehetőséget, hogy részt vehettünk a tanfolyamon
és igyekszünk a megszerzett ismereteket minél szélesebb körben
hasznosítani.
A tanfolyam zárásaként a részvételt igazoló tanúsítványok át
vétele 2003. március 13 -án ünnepélyes keretek között történt.
Az úgynevezett betegjogok szabályozzák, hogy az állampol
gárok hogyan érvényesíthetik emberi jogaikat az egészségügyi el
látás során. Ahhoz, hogy az állampolgárok felelősen tudjanak
dönteni életükről, egészségükről, gyógyításukról, valamint
jogaiknak érvényt tudjanak szerezni, ismerniük kell le
hetőségeiket, jogaikat és kötelezettségeiket. Az ehhez szükséges
ismeretek átadásával az a célunk, hogy ebben a folyamatban
segítséget nyújtsunk az egészségügyi ellátást igénybe vevő
egészséges személyeknek és a betegeknek egyaránt.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIK törvény a következő
betegjogokat nevesíti:

Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Minden betegnek joga van az egészségi állapota által
indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkü
lönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.
Az egészségügyi ellátás akkor megfelelő, ha az adott
egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai
szabályok, illetve irányelvek megtartásával történik. A folya
matosan hozzáférhető ellátás napi 24 órán keresztül biztosítja az
igénybevehetőséget.
Az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tilos bármilyen
hátrányos megkülönböztetés a betegek között társadalmi
helyzetük, politikai nézeteik, származásuk, nemzetiségük,
vallásuk, nemük, szexuális irányultságuk, koruk, családi
állapotuk, testi vagy értelmi fogyatékosságuk, képzettségük és
minden más egyéb, az egészségi állapotukkal össze nem függő ok
alapján.
Minden betegnek j oga van sürgős szükség esetén az életmentő,
illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését
biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és
szenvedéseinek csökkentéséhez.

Az emberi méltósághoz való jog
Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tisz
teletben kell tartani.
Az ellátás során kizárólag a beteg szempontjából szükséges, az
egészségi állapota miatt indokolt beavatkozások végezhetőek el.
A betegek személyes szabadságukban csak sürgős szükség ese
tén korlátozhatóak, illetve csak akkor, ha saj át maguk vagy mások
élete, egészsége vagy testi épségének megóvása érdekében ez a
korlátozás elengedhetetlen.
Ha a pontos kórisme felállítása megköveteli a beteg személy
testi vizsgálatát is, ennek során - szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és a szakmailag indokolt mérték
ben távolítható el.

A kapcsolattartás joga
A beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezése során jogosult
más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani,
továbbá látogatókat fogadni.
Különös jelentőséggel bír a kapcsolattartás j ogának biztosítása
a súlyos állapotú betegek számára, nekik joguk van arra, hogy az
általuk megjelölt személy mellettük tartózkodjon.
Külön említi a törvény e tekintetben a kiskorú jogát arra, hogy a
szülője (törvényes képviselője) vagy a szülő által megjelölt más
személy mellette legyen a kórházi gyógykezelés során.
A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egy
házi személlyel való kapcsolattartásának és vallása szabad gya
korlásánakjoga.
Mindezen jogokat a beteg a fekvőbeteg-gyógyintézetben meg
lévő feltételektől függően, betegtársai jogainak tiszteletben tartá
sával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatj a.

Az intézmény elhagyásának joga
A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, a¬
mennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyez
teti. Atávozási szándékot be kell jelenteni a kezelőorvosnak.
A beteg egészségügyi intézményből történő elbocsátásáról a
beteget, illetőleg hozzátartozóját előzetesen tájékoztatni kell, le
hetőség szerint legalább 24 órával a tervezett elbocsátást mege
lőzően.

A tájékoztatáshoz való jog
A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott
teljes körű tájékoztatásra.
A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon részle
tes tájékoztatást kapjon
- egészségi állapotáról,
- a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
- azok elvégzésének vagy elmaradásának lehetséges előnyeiről
és kockázatairól,
- a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett idő
pontjairól,

-döntési jogáról ajavasolt vizsgálatok, beavatkozások tekinte
tében,
- a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
- az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,
- a további ellátásokról, valamint
- ajavasolt életmódról.
A betegnek joga van a tájékoztatás során és azt követen további
kérdezésre.

Az önrendelkezéshez való jog
A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizá
rólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátoz
ható.
Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon
döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, il
letve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele,
illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve az előírt korlátozá
sokat.
A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését é¬
rintő döntésekben részt vegyen. A törvényben foglalt kivételektől
eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének fel
tétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és
kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegye
zését adja. A beleegyező nyilatkozatot a beteg szóban, írásban
vagy ráutaló magatartással adhatja meg. A nyilatkozattétel for
mája a különböző beavatkozásoktól, illetve helyzetektől függ.
A beteg a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármi
kor visszavonhatja. Abeleegyezés alapos ok nélküli visszavonása
esetén azonban kötelezhető az ennek következtében felmerült és
indokolt költségek megtérítésére.
A beteg írásbeli beleegyezése szükséges bármely - a beavat
kozással összefüggésben - életében eltávolított sejtjének, sejtal
kotórészének, szövetének, szervének, testrészének - egészségü
gyi ellátásával össze nem függő - bármilyen célú felhasználásá
hoz.
A betegnek - a törvény keretei között - joga van arra, hogy
halála esetére rendelkezzen a holttestét érintő beavatkozásokról.
Megtilthatja, hogy holttestéből szervet és szövetet átültetés,
egyéb gyógyító célú felhasználás, kutatás vagy oktatás céljából
eltávolítsanak.

Az ellátás visszautasításának joga
A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának
joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét
veszélyeztetné.
A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén e¬
gészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károso
dás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes
jelenlétében utasíthat vissza.
A betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntar
tó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az e¬
setben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szen
ved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid i¬
dőn belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz
vezető és gyógyíthatatlan. Az életfenntartó, illetve életmentő bea
vatkozás visszautasítása a fentebb meghatározott alaki eőlírások
betartásával történhet.
A beteg nem utasíthatja vissza az életfenntartó vagy életmentő
beavatkozást, ha várandós és előre láthatóan képes a gyermek ki
hordására.
A beteg a visszautasításra vonatkozó nyilatkozatot bármikor,
alaki kötöttség nélkül visszavonhatj a.

Az egészségügyi dokumentáció
megismerésének joga
A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi do
kumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy e¬
gészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen.
Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgálta
tó, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik.
Abetegjogosult:
- a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoz
tatástkapni,
- a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,
- az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azok
ról saj át költségére másolatot kapni,
- az egészségügyi intézményből történő elbocsátásakor záróje
lentéstkapni,
- egészségügyi adatairól indokolt célra - saját költségére összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni.
Abetegjogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt rá vonatkozó - egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijaví
tását kezdeményezni.
A hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni
nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az eredetileg felvett adat
megállapítható legyen.

Az orvosi titoktartáshoz való jog
Abetegjogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban részt ve
vő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi
és személyes adatait csak az arra jogosultakkal közöljék, és azo
kat bizalmasan kezeljék.
A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, an
nak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve ki
ket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megis
meréséből.
A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése
során csak azok a személyek lehessenek jelen, akiknek részvétele
az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez hoz
zájárult. Kezelését beleegyezése nélkül mások nem láthatják, il
letve nem hallhatják, kivéve, ha a sürgős szükség vagy veszé
lyeztetett állapot eseten ez elkerülhetetlen.

A betegek kötelezettségei
A betegek jogainak fokozott védelme ugyanakkor nyilvánva
lóan nem jelentheti sem azt, hogy a betegeket nem terhelik köte
lezettségek is a gyógyító tevékenység során, sem azt, hogy az e¬
gészségügy más szereplőit ne illetnék meg hasonlóképpen meg
felelő jogok.
A betegnek - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi
- képességei és ismeretei szerint tájékoztatnia kell az ellátásban
részt vevő egészségügyi dolgozókat mindarról, amely szükséges
lehet a gyógyító munkához, így különösen korábbi be
tegségeiről, a fertőző betegségekről, a kezelést kizáró megbete
gedésekről és állapotokról, gyógykezeléséről, gyógyszerek vagy
gyógyhatású készítmények szedéséről, egészségkárosító kocká
zati tényezőiről.

Bizonyos fertőző betegségek fennállása esetén tájékoztatást
kell nyújtani azon személyekről is, akiktől a fertőző betegségeket
megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett. A beteg korábban
tett, az ellátást érintő jognyilatkozatait ugyancsak be kell mutatni,
illetve az egészségügyi dokumentációhoz kell csatolni.
Gyógykezelése során a beteg köteles betartani az ezzel kap
csolatban kapott utasításokat, köteles megfizetni a jogszabály ál
tal előírt térítési díjat és ugyancsak köteles igazolni a jogszabály
ban előírt személyes adatait.
A beteg és hozzátartozói a jogaik gyakorlása során kötelesek
tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egész
ségügyi dolgozókjogait sem.
Dr. Barta Krisztina
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Fogyatékossági támogatás
A fogyatékossági támogatás a súlyos fogyatékos személy ré
szére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó
pénzbeli juttatás, melynek havi összege az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegének 65%-a, illetve 80%-a. Súlyosan
fogyatékos az a személy, aki látási, hallási, értelmi, mozgásszervi
fogyatékossággal rendelkezik vagy autista személy.
Afogyatékos személyekjogairól és esélyegyenlőségük biztosí
tásáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (módosítása: 2003. évi IV.
törvény, hatályos 2003. III. 1-től) értelmében mozgásszervi fo
gyatékos az a személy, akinek a mozgásrendszer károsodása, il
letőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabály
ban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű haszná
latát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi be
tegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befo
lyásolható.
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet, valamint a rendelet
módosítások (42/2002. (111.21.) Korm. rendelet hatályos 2002.
III. 29-től, illetve a 21/2003. (11.25.) Korm. rendelet hatályos
2003. III. 1-től) szerint mozgásszervi fogyatékosnak azt a
személyt kell tekinteni, aki
a) állapota miatt a helyváltoztatáshoz meghatározott segéd
eszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy
b) mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért se
gédeszköz használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt
nem képes, vagy
c) meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt
állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.
Mozgásszervi fogyatékosnak kell tekinteni azt a személyt, aki
nek a mozgásrendszer károsodása vagy funkciózavara miatt a
helyváltoztatása az alább felsorolt segédeszközök állandó és
szükségszerű használatát igényli:
a) végtag protézisek
aa) alsó végtag protézisek (egy végtagra)
- lábszárcsonkra,
-combcsonkra,
- csípőizületi csonkra,
- alsó végtag fejlődési rendellenességeire,
ab) felső végtag protézisek (mindkét végtagra)
-alkarcsonkra,
-felkarcsonkra,
-vállcsonkra,
ac) felső végtag protézisek (egy végtagra)
-alkarcsonkra,
-felkarcsonkra,
-vállcsonkra,
feltéve, hogy a másik felső végtag is olyan mértékben bénult,
csonkolt vagy deformált, hogy az a manipulációs képességet je
lentős mértékben korlátozza,
b) ortézisek
ba) alsó végtag ortézisek (mindkét végtagra)
- alsó végtag izomzatának bénulása esetén dinamikus
rögzítéssel ortézisek,
- járógépek,
bb) felső végtag ortézisek (mindkét végtagra)
- felső végtag izomzatának bénulása esetén,
bc) egy alsó és egy felső végtag ortézis,
bd) egy felső végtag ortézis, feltéve, hogy a másik felső végtag
is olyan mértékben bénult, csonkolt vagy deformált, hogy az a
manipulációs képességet jelentős mértékben korlátozza,
be) egy végtag ortézis és gyógyászati segédeszköznek minő
sülő gerinc ortézis,
c) személyes mozgás nem testen viselt segédeszközei
ca) egy karral működtetett járóeszközök
- hónalj- és könyökmankók, abban az esetben, ha az igénylő
protézis vagy ortézis állandó használatára az állapotából követ
kezően nem képes,
- könyökmankók, abban az esetben, ha az igénylőnek mindkét
alsó végtag bénulása, illetve azok súlyos deformitása, vagy a
végtagok egymástól eltérő rövidülése miatt nehéz ortopéd cipőt
kell viselnie, amennyiben a végtagok súlyos sérülése a végtag tér
fogat, és ezáltal az izomerő jelentős csökkenését okozza,
cb) kerekes székek (ideértve az olyan helyváltoztatást szolgáló
eszközt is, amely valamilyen életfunkciót fenntartó készülékhez
kötött)
- kézi meghajtású,
- elektromos kerekes szék.
Mozgásszervi fogyatékosnak kell tekintem azt a személyt is,
akinek
a) mindkét felső végtagja a manipulációs képességet olyan je
lentős mértékben korlátozóan bénult, csonkolt, deformált vagy
torzult, amely önmagában vagy műtéti korrekcióval alkalmas le
het alapfunkciók elvégzésére, de a felső végtag protézis haszná
lata esetén e funkciók ellátására már nem lenne képes,
b) legalább két végtagra vagy egy végtagra és a törzsre kiterje
dő tartós ízületi, illetve izommerevsége, bénulása, vagy csont-, il
letve ízületi deformitása van, amennyiben ez az állapot a mozgást
vagy az érintett testrészek használatát súlyos mértékben akadá
lyozza,
c) túlmozgással együttjáró súlyos mozgáskoordinációs zavara
a járást vagy a motoros képességeket jelentős mértékben akadá
lyozza.
A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló eljárás i¬
génybejelentésre indul. A támogatás iránti igényt "Igénybejelen
tés fogyatékossági támogatásra" című nyomtatványon kell előter
jeszteni az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes
megyei Területi Államháztartási Hivatalnál. Az igényhez mellé
kelni kell az igénylő háziorvosa által kiállított orvosi beutalót
(raktári szám: A3510-90), valamint a fogyatékosságot igazoló or
vosi dokumentáció (zárójelentések, szakvélemények, egyéb or
vosi iratok stb.) fénymásolatát.
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Nyugellátások kivételes
megállapítása és emelése
Az Országgyűlés elfogadta a társadalombiztosítási nyugellá
tásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2002.
évi XV. törvényt, amely2002. június 29-i hatállyal megváltoztatta
a kivételes nyugellátás megállapításának engedélyezésére vo
natkozó korábbi szabályokat. Ezek szerint: „Különös méltány
lást érdemlő körülmények fennállása esetén az öregségi nyug
díjkorhatárt - a rá irányadó korhatárt - elérő, vagy rokkant
személy, továbbá az árva részére az Országos Nyugdíjbizto
sítási Főigazgatóság főigazgatója kivételesen nyugellátás - i¬
deértve a kivételes nyugdíjemelést - megállapítását engedé
lyezheti."
A megállapításra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány a
145/2002. (VI29.) Kormányrendelettel állapította meg, 2002. jú
nius 29-i hatállyal, melyet módosított a 13/2003. (11.12.)
Korm.rendelet.
Akivételes nyugellátás megállapítására és kivételes nyugdíj
emelés engedélyezésére kizárólag az érintett személy kérelme
alapján kerülhet sor. A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint
illetékes megyei nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz (kirendelt
séghez) az ehhez rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
/A nyomtatványok beszerezhetők a nyugdíjbiztosítási igazgató
ságoknál./
1. Kivételes öregségi, rokkantsági, illetve özvegyi nyugdíj
akkor állapítható meg, ha a kérelmező (özvegyi nyugdíj esetén az
elhunyt jogszerző) rendelkezik a nyugdíj megállapításához e¬
gyébként szükséges szolgálati idő legalább felével és az igénylő
rendszeres pénzellátásban, tehát nyugellátásban nem részesül.
Rendkívül indokolt esetben kivételes rokkantsági nyugdíj akkor
is megállapítható, ha a kérelmező nem rendelkezik a jogosultság
hoz szükséges szolgálati idő felével sem. A kivételes özvegyi
nyugdíj megállapításának további feltétele az özvegy rokkantsá
ga vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése.
Kivételes árvaellátás akkor állapítható meg, ha az elhunyt jog
szerző az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíj megállapításához
szükséges szolgálati idő legalább felével rendelkezik és a gyer
mek megfelel az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.
Rendkívül indokolt esetben akkor is megállapítható a kivételes
árvaellátás, ha az elhunyt a 25. életévét nem töltötte be és az előírt
szolgálati idő felével sem rendelkezett.
Nem állapítható meg kivételes nyugellátás annak, aki előze
tes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, tartós
bentlakásos intézményben (ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
rehabilitációs intézmény, lakóotthon), illetőleg javítóintézetben
van elhelyezve.
A kivételes nyugellátás engedélyezett összege nem haladhatja
meg az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott leg
kisebb összegének-2003. évben21.800 forintnak-a másfélsze
resét, de nem lehet kevesebb annak ötven százalékánál.
2. A nyugellátásban részesülő személyek számára kivételes
nyugdíjemelés akkor engedélyezhető, ha a folyósított
nyugellátás és az egyéb rendszeres pénzellátás együttes havi
összege nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb
összegének - 2003. évben 21.800 forintnak - kétszeresét. A
kivételes nyugdíjemelés engedélyezésénél előnyben kell ré
szesíteni férfiak esetében a 35 évnél, nők esetében a 30 évnél több
szolgálati idővel rendelkező személyt, a 70 éven felüli személyt,
az I., illetőleg II. rokkantsági csoportba tartozó személyt, továb
bá azt a személyt, aki kivételes nyugellátásemelésben korábban
nem részesült.
A kivételes nyugdíjemelés összege nem haladhatja meg az ö¬
regségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt
százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál.
Nem engedélyezhető kivételes nyugdíjemelés a nyugellátás
megállapítását, továbbá a korábbi méltányossági nyugdíjemelést
követő 3 éven belül, illetőleg annak sem, aki előzetes letartózta
tásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, tartós bentlakásos
intézményben (ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitá
ciós intézmény, lakóotthon), illetőleg javítóintézetben van elhe
lyezve.
3. A kérelemben meg kell jelölni (indokolni) a különös mél
tánylást érdemlő azon körülményeket, amelyek megalapoz
hatják a kérelem teljesíthetőségét. A kérelem elbírálása során
kiemelt figyelmet kell fordítani különösen azokra a körülmé
nyekre, amelyek veszélyeztetik, illetőleg befolyásolják a kérel
mező megélhetését vagy aránytalanul súlyos terhet jelentenek
(mint pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakás
fenntartási költségek, a házastárs halála, tartásra köteles és képes
hozzátartozó hiánya, stb.)
A kérelem tárgyában hozott döntésről az igazgatási szerv a ké
relmezőt írásban értesíti.
Dr. Barta Krisztina
jogi előadó

FONTOS TUDNIVALÓK
- Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket
gondozók lehetőségei: a gyerek 14 éves koráig méltányos
sági gyes, utána ápolási díj; ezek mellett napi 4 órát dolgozhat
a gondozó szülő bedolgozóként; kiemelt családi pótlék,
közgyógyellátás, adókedvezmény (1998. évi LXXXJV. tv. a
családok támogatásáról). - A súlyosan fogyatékos gyermek u¬
tán havi 12.600 Ft a kiemelt családi pótlék összege.
- Rokkantsági járadékot kaphat az a 18. életévét betöltött
személy, aki az OOSZI illetékes orvosi bizottságának szak
véleménye szerint a 25. életéve betöltése előtt teljesen mun
kaképtelenné vált (100%-os, I., II. csoportú rokkant) és nyug
ellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg.
- Ápolási díjat kérhet a települési önkormányzattól az a
hozzátartozó, aki állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyo
san fogyatékos, vagy tartósan beteg személy gondozását, ápo
lását végzi.
- A súlyosan mozgássérült 2003-tól havi 2.000 Ft-tal csök
kentheti adóját.
- Lakásfenntartási támogatást kérhet a települési önkor
mányzattól a szociálisan rászoruló a lakhatás feltételeinek a

megőrzéséhez. Ez a támogatás a lakásfenntartás költségei
hez, illetve a lakás fűtéséhez adható hozzájárulás.
- Akadálymentes új lakás építéséhez 250 ezer, meglévő
lakáson végzett akadálymentesítéshez max. 150 ezer Ft
vissza nem térítendő állami támogatást kérhet az a súlyosan
mozgássérült, aki az egészséges embernek megépített lakást
egyáltalán nem tudja használni. A kérvény beadása előtt cél
szerű szabályzatot és részletes felvilágosítást kérni egye
sületünknél! Jogtalan igénybevétel és felhasználás esetén a
pénzt kamatostól kell visszafizetni.
- A súlyosan mozgássérült a MEOSZ igazolásával 9,9 kW
teljesítményig fázisonként 16 A-ig mentesülhet a villamos
hálózat-fejlesztési hozzájárulás alól, ha életkörülményei ja
vítása érdekében olyan műveleteket kell elvégeztetni, amik
hálózatbővítést igényelnek [26/1995.(VE. 25.) IKM rend.]
- A közlekedéssel összefüggő támogatásokat - közleke
dési támogatás, személygépkocsi vásárlási vagy vámtámo
gatást - külön-külön kell igényelni. A kitöltendő kérelmeket,
formanyomtatványokat a lakóhely szerint illetékes polgár
mesteri hivatalok biztosítj ák. A kitöltött kérelmeket április 30ig kell a helyi önkormányzathoz benyújtani. Igényjogosultság
esetén az előző év havi átlagos egy főre eső jövedelem nem
haladhatja meg 2003-ban az 54.500 Ft-ot. Nem jogosult köz
lekedési támogatásra az, aki fogyatékossági támogatásban
részesül. A közlekedési támogatás összege évi 7 ezer Ft. Aki
tanul vagy dolgozik, évi 24.500 Ft-ot kaphat. Azt a
családfenntartó mozgássérültet, aki kiskorút tart el, plussz
3.500 Ft illeti meg. Ha egy háztartásban több mozgássérült
minősül eltartónak, akkor valamennyien jogosultak a 3.500
Ft-ra. A parkolási engedély, illetve a személygépkocsi
átalakítási támogatás iránti igény év közben bármikor
benyújtható. Csak a parkolási engedély igénylése nem
jövedelemfüggő.
- Átalakítási támogatásra jogosult, aki annyira súlyos
mozgáskorlátozott személy, hogy a vezetés feltételeként a
gépjárművezetői alkalmasságát átalakítás előírásával, a sze
mélygépkocsi segédberendezéssel történő felszerelésével
(automata sebváltó, kézi fék, kézi gáz, stb.) engedélyezi a
Gépjárművezetői Alkalmasságot Felülvizsgáló Bizottság.
A Szakértői Bizottságtól a felülvizsgálatra írásban kell idő
pontot kérni, a Bizottság neve és címe: Országos Orvosszak
értői Intézet 3. sz. Igazgatósága Gépjárművezetői Alkalmas
ságot Felülvizsgáló Bizottsága Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
A gépkocsi szerzési támogatás mértéke a vételár 60%-a,
de maximum 300.000 Ft.
Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége,
de maximum 30.000 Ft.
A gépkocsiszerzési és átalakítási támogatás hét évenként
igényelhető.
- A gépjárműadó fizetése alól mentes a mozgáskorlá
tozott személy tulajdonában, vagy a mozgássérülttel legalább
egy éve közös háztartásban élő, a szállítást nyilatkozatban vál
laló közeli hozzátartozójának, élettársának vagy szerződés
alapján tartásra kötelezett személynek, mint adóalanynak a tu
lajdonában álló, a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítá
sára szolgáló egy személyszállító gépjármű. (1991. évi
LXXXn.tv.)
- Közgyógyellátásra jogosult alanyi jogon az, aki I., II.
csoportú rokkantsága alapján nyugellátásban részesül; az
aki saját jogán, vagy aki után szülője magasabb összegű csa
ládi pótlékban részesül; az a rendszeres szociális segélye
zett, aki a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
vagy vakok személyi járadékában, illetőleg fogyatékossági
támogatásban részesül; illetve a rokkantsági járadékos. A
települési önkormányzat a fentieken kívül normatív alapon,
illetve méltányosságból annak is megállapíthatja a jogosult
ságot, aki szociálisan rászorult.

Humanitás : Rendelje meg, mert rendszeres tájékoztatást
ad a mozgássérültek lehetőségeiről! Lapszámonként 100 Ft,
havonta jelenik meg. Előfizethető a helyi postán vagy az or
szágos lapokat házhoz vivő újságkézbesítőnél, illetve a
Levél- és Hírlap-üzletági Igazgatóság Ügyfélszolgálati
Osztályán 1846 Bp. Reklamáció a 06-80/444-444-es
ingyenes zöldszámon.

Közlekedési kedvezmények
A közlekedési kedvezmények különböző fajtái a súlyos
mozgáskorlátozott személyeket illetik meg. Súlyos mozgás
korlátozott az személy, aki mozgásszervi betegsége követ
keztében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe
venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a há-ziorvos által
kiállított I. fokú szakvélemény szerint a járás, a terhelhetőség,
valamint tömegközlekedési jármű használata alapján
közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7
vagy annál több.

A közlekedési kedvezmények
fajtái:
Személygépkocsi szerzési támogatás
A szerzési támogatás hárommillió forintot meg nem haladó fo
gyasztói árú, legfeljebb 1610 cm lökettérfogat benzinüzemű, il
letve legfeljebb 2000 cm lökettérfogatú dízelüzemű személy
gépkocsi vagy segédmotoros rokkantkocsi, illetőleg gépi meg
hajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz, a külföldről be
hozandó személygépkocsi, illetőleg segédmotoros rokkantkocsi
vagy kerekesszék vám- és általános forgalmi adó költségének
megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.
A szerzési támogatás mértéke a vételár, illetve az adók együttes
költségének 60%-a, legfeljebb 300.000-Ft.
Atámogatás hétévenként egy ízben adható.
A személygépkocsit három éven belül csak a hivatal előzetes hoz
zájárulásával lehet elidegeníteni.

Szerzési támogatásra való jogosultsága állapítható meg annak:
- a súlyos mozgáskorlátozott személynek, aki érvényes vezetői
engedéllyel rendelkezik, vagy gépjárművezetői alkalmasságát a
szakértői bizottság megállapította, vagy ha vezetői engedéllyel
nem rendelkezik, de szállítását szülője, házastársa vagy a vele
legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa írásbeli nyilat
kozatban vállalj a,
- a személynek, aki a vele közös háztartásban élő harmadik élet
évét betöltött súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke szállí
tását írásbeli nyilatkozatban vállalja, ha a szállítás a gyermek ta
nulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátá
sa miatt indokolt,
- a súlyos mozgáskorlátozott személynek is, aki a szakértői bi
zottság véleménye szerint gépjárművezetésre alkalmatlan, és aki
nek a gépjármű használata munkaviszonya vagy tanulói jogvi
szonya fenntartása miatt indokolt és a szállítását vele legalább egy
éve közös háztartásban élő, nagykorú gyermeke, testvére írásbeli
nyilatkozatban vállalja.
A támogatás jövedelemhatárhoz van kötve: a családban az egy
főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a
tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb öszszegének kettő és félszeresét nem haladhatja meg (2003-ban
54.500 Ft/fő).

Személygépkocsi átalakítási támogatás
a. , a vezetés feltételeként előírt, gyárilag automata sebességváltó
val felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személy
gépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakítá
sáhoznyújtott támogatás, továbbá
b. , a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, a¬
mely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személy
gépkocsival történő szállítását, vagy
c. a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott biztonsá
gos szállítását szolgálóeszközzel való ellátásához nyújtott támo
gatás.
Az a., pont szerinti átalakítási támogatásra az az érvényes ve
zetői engedéllyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott személy
jogosult, aki a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem
részesült átalakítási támogatásban és családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg 2003-ban az 54.500 Ft-ot. Ezen túl
menően jogosult az a súlyos mozgáskorlátozott személy is, aki
nek gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a
szakértő szerv megállapította, feltéve, hogy hét éven belül nem
részesült átalakítási támogatásban és megfelel a jövedelemhatár
ra vonatkozó előírásnak.
A b., pont szerinti átalakítási támogatásra jogosult az az érvé
nyes vezetői engedéllyel rendelkező személy, aki a vele közös
háztartásban élő súlyos mozgáskorlátozott házastársa vagy gyer
meke személygépkocsival történő szállítását vállalja és hét éven
belül mozgáskorlátozottságára vagy súlyos mozgáskorlátozott
ságra tekintettel nem részesült átalakítási támogatásban, feltéve,
hogy megfelel a jövedelemhatárra vonatkozó előírásnak.
Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de leg
feljebb 30.000 Ft.

Közlekedési támogatás
A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy
közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása.
A közlekedési támogatás összege:
Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy 1-62 éves korú és ta
nulóijogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, akkor 24.500 fo
rint/év.
Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy 1-62 éves korú és ta
nulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban nem áll, akkor
7.000 forint/év.
Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy a 62. életévét betöltöt
te, akkor 7.000 forint/év.
Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról
saját háztartásában gondoskodik, részére az eltartottak számától
függetlenül a fenti összegen felül még 3.500 forint/év támogatás
is jár.
Ha egy háztartásban több súlyos mozgáskorlátozott személy is
eltartónak minősül, akkor valamennyien jogosultak a növelés
összegére.
Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye év közben
következett be, arra az évre a közlekedési támogatás összegét idő
arányosan a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától kell meg
állapítani.
Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskor
látozott személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

Parkolási engedély
A jegyző a súlyos mozgáskorlátozott személy kérelmére par
kolási engedélyt állít ki, függetlenül attól, hogy a kérelmező ren
delkezik-e személygépkocsival vagy sem, és amelynek kiadásá
nál a jövedelmi viszonyokat vizsgálni nem kell.
A parkolási engedély érvényessége a kiállítás, illetve az érvé
nyesítés időpontjától számított három év. Az engedély érvényes
ségét ajegyzőhosszabbítjameg.
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Benyújtási határidők
A tárgyév április 30-áig nyújtható be a szerzési támogatás és a
közlekedési támogatás megállapítása iránti kérelem.
Az átalakítási támogatás és a parkolási engedély iránti kérelem
a tárgyévben bármikor benyújtható.
A szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határo
zat érvényességi ideje egy év. Ajegyző kérelemre a határozat ér
vényességi idejét évenként meghosszabbítja.

KOZOS ÜGYEINK

A BOT NEM ELEG!
December 3. a Fogyatéko
san Élők Világnapja. Hazánk
ban 2002-ben békés tüntetéssel
hívták fel a figyelmet arra,
hogy a szavak tettek és anyagi
források nélkül semmit sem ér
nek.
A fővárosban, a Parlament e¬
lőtti Kossuth térre meghirde
tett demonstrációra a decem
beri időpont és a változékony
időjárás ellenére 4200 külön
bözően sérült ember érkezett,
de jelen volt több országgyű
lési képviselő és Göncz Kinga
államtitkár is.
Megyénket a mozgáskorlá
tozottak egyesületének szerve
zésében a START Rehabilitá
ciós Vállalat segítségével Ba
logh Zoltánná elnök vezetésé
vel 55 fő különböző sérültségű
és korú fogyatékkal élő képvi
selte.

vetése ad. Amennyiben nem
jelennek meg az ESÉLYE
GYENLŐSÉGI törvény meg
valósításához szükséges milli
árdok, akkor nem értünk célt
és erőteljesebb érdekérvénye
sítést kell folytatnunk a jövő
ben. A z idősebb fogyatékkal é¬
lők is rászorulnak a gyors és
hatékony segítségre, de méginkább a gyerekek és a fiata
lok. Elfogadhatatlan, hogy
halmozottan hátrányos hely
zetben legyenek kénytelenek
élni, nemcsak jelen időben, de
a továbbiakban is. Lépten
nyomon akadályokba ütköz
nek, nem képesek tudással, ta
nulással pótolni elvesztett ké
pességeiket, mivel nem tudnak
közlekedni, kapcsolatot te
remteni, információt cserélni,
maradnak eltartott másodren
dű állampolgárok.

Álmodozás egy kiállításon

de abban is biztos vagyok én is
soknak találnám az adókat, já
radékokat és szeretnék kibújni
alóluk. A kérdés az, fizetnem
kell és enyém a világ (magam
nak el is ronthatom), vagy nem
és kapok húsz-harminc évesen
nyugdíjat, mindenféle mű dol
gokat (kezet, lábat, szemet, fü
let) a hiányzók vagy nem
működők helyett. Várhatnám,
hogy legyenek hangos felira
tok, mesélő úttestek, ha látás
sérültként kellene élnem az
életem, vagy szöveges infor
mációkra, jeltolmácsokra és
egy csepp türelemre vágynék
hallássérültként, létbiztonsá
got, figyelmet is másoknak
kellene igényelni számomra,
ha értelmi sérültként telnének
napjaim, le- és feljáróra, széles
ajtókra, liftre és még sok min
denre van szükségem, mint
mozgássérültnek.
Sok ezer aláírással támoga
tott kéréseinket a kormány
képviselője átvette, hoznak
majd határozatot, kapunk vá
laszt, de ha a többség nem fo
gadja el, nem ismeri fel érté
keinket, másságunkban is az
emberit, akkor hiába a jó dön
tés.
Ezért Váci Mihály után sza
badon: N E M ELÉG...
/Részben megjelent a KeletMagyarországban/

Kérdés: lesz-e eredménye a
tüntetésnek? Rövidesen kide
rül. A kormány képviseletében
átvették a megfogalmazott pa
naszainkat, a Parlament ülései
folytak és folynak, a délelőtti
ülésen két felszólaló is foglal
kozott a fogyatékkal élők
ügyével (a kormány és az el
lenzék oldaláról is). Ilyen jó hí
rekkel is szolgált dr. Hegedűs
Lajos a M E O S Z elnöke a hét
végi továbbképzésen, itt Nyír
egyházán, amit a keleti me
gyék mozgáskorlátozottak e¬
gyesületeiben a lakás akadály
mentesítési munkák ügyinté
zőinektartott.
Végleges választ az elfoga
dásra kerülő 2003. év költség-

Ezt nem lehet és nem szabad
elfogadni. Biztosítani kell az
önrendelkezési joguk feltéte
leit. Gyakran hangzik el az idé
zőjelben „ép emberektől":
mennyit kell még befizetniük,
hogy különböző ellátásban ré
szesüljünk. A z erre adható vá
laszunk, ho§y nincs senki biz
tonságban, O is kerülhet egy
pillanat alatt hasonló helyzet
be. Szerintem nem így kell
nézni a kérdést, nem ez a he
lyes válasz. Mindenki kapcso
latban van a közös kasszával, a
többség mint befizető, a k i 
sebbség, mint kedvezménye
zett.
Számomra világos, hogy
jobb lenne beadni a közösbe,

„Vonatra szállunk..."
A MÁV Rt. és a GySEV
1997. május 9-től kísérleti jel
leggel, a technikai eszközök
által korlátozott módon és mér
tékben lehetővé tette a moz
gáskorlátozott személyek vas
útiutazását.
A mozgáskorlátozottak vasúti
utazásaik alkalmával igénybe
vehetik az őket bármely jogon
megillető menetdíj kedvez
ményt (gyermek, tanuló, dolgo
zó, nagycsaládos, nyugdíjas, é¬
letkorhoz kötött, fogyatékos
ságban szenvedő szociális ott
honban gondozott és látogatói,
hadirokkantak - kísérőik - és
családtagjaik kedvezménye...
stb.).

zónák az útközben esetlegesen
jelentkező helyfoglalással ren
delkező utas részére a helyet
feltétel nélkül át kell adnia.
A mozgáskorlátozottak a ré
szükre fenntartott helyeken túl,
a kijelölt kocsikban szabadon
lévő ülőhelyeken, utastérben
saját kerekes székükben, továb
bá a részükre ki nem jelölt
vonatok speciális berendezé
sekkel fel nem szerelt kocsijai
nak ülőhelyein, egyéb utaste
rein is szabadon utazhatnak
saját felelősségükre.
Ezekben az esetekben azon
ban a vasút a kapcsolódó szol
gáltatások - a vasúti kocsiba/ból történő be/kiemelés, a

Moravecz Ferenc

célállomás értesítése, kerekes
szék rögzítő berendezés, kere
kes székkel is járható W C , a
vasúti jármű megfelelő, leg
alább 70 cm-es ajtószélessége,
stb., nem áll rendelkezésre biztosítását nem szavatolja, de
időben történő helyszíni i¬
génybejelentés esetén - a vo
nat indulása előtt 1 óra - a le
hetőségek függvényében részben vagy egészben - meg
kísérli.
A z IC vagy más kijelölt vo
natokon a pótdíjat abban az e¬
setben is meg kell fizetni, ha az
utas ülőhelyet nem foglal el
(saját kerekes székében uta
zik).
A kapcsolódó szolgáltatá
sok (telefonon történő hely
biztosítás, jegyrendelés, vasúti
kocsiba történő be- és kieme
lés) díjmentesek.

Körülményeim kedveztek
ahhoz, hogy mint kerekes
székhez kötött mozgássérült,
megtekinthessem a Rehabili
tációs eszközök kiállítását B u 
dapesten. Személyes érintett
ségem okán, talán még figyel
mesebben nézelődtem, mint
egy egyszerű látogató. Tapasz
talataimat osztom meg moz
gássérült társaimmal, tudva,
hogy mindenki nem juthat el
egy ilyen kiállításra.
A mozgássérültek betegsé
gei - vagy jobb ha állapotának
tekintjük - közismerten az ese
tek többségében nem gyógyít
ható. Elsősorban ezért fordu
lunk figyelemmel a segítő esz
közök felé, mert ezek segíthe
tik életvitelünket, mindig kéz
nél vannak, viszont a személyi
segítség amire még kinek-ki
nek különböző mértékben
szüksége lehet, nem áll mindig
rendelkezésre.
Akiállításon láthattuk, hogy
a gyártók a kiesett, elvesztett,
mozgásfunkciók helyettesíté
sét különböző gyógyászati se
gédeszközök előállításával se
gítik elő a sérült emberek szá
mára. Példaként nézzünk né
hány segédeszközt:
Talán a legnagyobb fejlődés
a kerekes székek előállítá-

Valami (busszal) elindult

Nagyon kellemes ajándékot
kaptunk a Szabolcs Volán
Közlekedési Rt.-tői és a váro
sunk önkormányzatától. Nyír
egyházán 2002. szeptemberé
től találkozhatunk néhány új
autóbusszal, amelyekre rok
kantkocsival, járókerettel is fel
lehet szállni. Messziről felis
merhetőek a világító tájékoz
tató felirataikról a környezet
barát lengyel gyártmányú jár
művek. A középső ajtón tu-

járdát, ha új iskolát építenek,
ha felújítják az üzletet, orvosi
r e n d e l ő t . K é r d e z z ü n k rá,
hogyan fogunk bejutni, lesz-e
megfelelő m e l l é k h e l y i s é g ,
korlát, k a p a s z k o d ó ? N e m
fogadhatjuk el azt a mel
lébeszélést, hogy majd utólag
és különben is segítenek az
emberek, úgy sem fognak ide
járni bicebócák.
Nem kapunk rendes választ,
vagy senki nem akar illetékes
lenni, mert neki így adták uta
sításba. Nem kell veszekedni,
tovább kell lépni, a hatósághoz
fordulva és ha még így sincs e¬
redmény ott a nyilvánosság.
Erre való a helyi újság, rádió
vagy televízió, akik segítenek gyakorlatból mondom. Nem
kétséges, hogy nem szándéko-

dunk felszállni, szándékunkat
az ott levő csengőgomb meg
nyomásával jelezhetjük az au
tóbusz vezetőnek, aki a rámpát
kihajtva teszi lehetővé felszál
lásunkat. Reméljük, kiépülnek
a megállók járdáiról le és fel
vezető rámpák (idő közben,
több helyen el is készültek) és
a buszok is éppen akkor, s arra
fognak járni amerre mi is.
A fel- és lejárókkal továbbra
is nagyon sok bajunk van. Ne
hezen készülnek, tudjuk, hogy
pénzbe - nem is kevésbe- ke
rülnek, de ha meg van bontva a
jár-daszegély, aszfaltozzák az
úttestet, vagy felújítják az épü
letet akkor sem gondolnak
ránk. Nem jól írom, nem kell
ránk gondolniuk, - az építtető
nek, tervezőnek, engedélyező
hatóságnak, kivitelezőnek csak tartsák be az építészeti
szabályokat és az esélyegyen
lőségi törvényt. Nem szabad
másra várni, ha felbontják a

sában látható. Van kézzel hajt
ható szobai kocsi műanyagból
préselt kerekekkel, keskeny
felületen gördül, nem kell fuj
tatni, összsúlya könnyebb,
ezáltal nem olyan nehézkes
személygépkocsi csomagte
rébenelhelyezni.
Terjesen új volt számunkra
az a kerekes szék, ami akku
mulátoros, könnyű, kis rásegí
tő motorral van felszerelve, ha
a sérült hajtja csak akkor segít
a motor a haladásban a beállító
fokozat szerint. Jó lenne, ha ez
a tolókocsi elterjedne, ez való
ban a rehabilitációs célt szol
gálná.
Újdonság még az a kerekes
szék, ami a sérültet fel tudja ál
lítani, megfelelő kitámasztás
mellett, nem kell tartani attól,
hogy az érintett eleshet. Mec
hanikus és akkus motorral fel
szerelt kivitelben is láthattuk.
Korszerű elektromotorral
működő ágyat is megcsodál
hattuk. E z az ágy egy kis
irányítókezelő készülékkel há
rom ponton mozgatható. (Fej
támla, láb-térd alatt, és szint
ben lift funkció.) Ára mintegy
300 ezer Ft, sajnos a T B jelen
leg nem támogatja, pedig jó
néhány súlyosabb mozgássé
rültnekmindennapi szükségle
tetjelent.
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A z apróbb segédeszközök
előállítása is sokat fejlődik.
Kapható már összecsukható
görbebot, a leejtett tárgyak fel
szedését segítő ügyes mec
hanikus eszköz, a mozgássé
rült átcsúszását egyik helyről a
másikra segítő, műanyag lap.
S különféle rögzítők köré-ben
is nagy a választék - már
nemcsak gumiharisnya léte
zik - , mindenki találhat a szük
ség szerint megfelelőt. A z esz
tétikus könnyű alumínium
rámpák között is lehet válogat
ni. Kár, hogy az ár e kategóri
ában is igen magas. Csak né
hány számunkra fontos kate
góriát érintettem, a bőséges kí
nálat meglehetősen nagy.
A tapasztalatot úgy összesíthetem, hogy akinek szüksége
van gyógyászati segédeszkö
zökre, mielőtt felíratná érde
mes tájékozódni az aktuális kí
nálatról, lehetőségekről, hogy
az az eszköz valóban segítség
legyen. Legyünk optimisták
abban, hogy a praktikus esz
közök, amelyek jelenleg még
TB-re nem elérhetőek belát
ható időn belül azok lesznek,
hiszen jelentős számú mozgás
sérültnek naponta szüksége
lenne ezekre.
Tóth László

LAKASATALAKITASI
TÁMOGATÁS
A z akadálymentesítési tá
mogatást a többször módosí
tott 12/2001. (I. 31.) K o r m .
rendelet szabályozza. A ren
delkezés szerint a súlyosan
mozgássérült személy részé
re akadálymentes lakás kia
lakításának többletköltsége
ire vissza nem térítendő álla
m i támogatás vehető igény
be.

A támogatás:
a. , 1. akadálymentes új lakás
építéséhez, vásárlásához leg
feljebb kétszázötvenezer fo
rint,
2. meglévő lakáson vég
zett a k a d á l y m e n t e s í t é s h e z
legfeljebb százötvenezer fo
rint, ha az építtető vagy a vá
sárló a mozgássérült, illető
leg
b. , legfeljebb százezer forint,
ha az építtető vagy vásárló
által eltartott közeli hozzá
tartozó (házastárs, egyenes
ágbeli rokon, örökbefoga
dott, mostoha- és nevelt gyer
mek, örökbefogadó, a mos
toha- és a nevelőszülő, test
vér, élettárs) a mozgássérült.
A támogatást a mozgás
sérült vagy az elhelyezéséről
gondoskodó közeli hozzá
tartozó igényelheti, ha a
san képeznek akadályokat szá
mozgássérült személy a sú
munkra, de olyan mutatós az a
lyos fogyatékosság minősí
7-8 fokos lépcsősor, j ó szellő
tésének
és felülvizsgálatá
sen, nem zavarva a szemet fe
nak, valamint a fogyatékos
lesleges korláttal, rámpával,
lifttel, de ha erre nincs mód,
sági támogatás folyósításá
legalább egy szép 20-25 centi
nak s z a b á l y a i r ó l s z ó l ó
méteres küszöbre szükség van
141/2000. (VIII.
9.)
a látvány „kedvéért". Nagyon
Kormányrendelet 1. § -ának
szeretném, ha születne egy ön
(4) bekezdésében meghatá¬
kormányzati rendelet a tájé
rozott
mozgásszervi
koztató feliratokról, piktofogyatékosnak vagy a
grammokról és azok kötelező
elhelyezéséről, nagyon sok he
súlyos mozgáskorlátozott
lyen kikerülne a fagylalt és ku s z e m é l y e k k ö z l e k e d é s i
tya bevitelt illetve dohányzást,
kedvezményeiről
szóló
fotózást tiltó táblák mellé a
164/1995.
(XII.
27.)
K
orm.
mozgássérülteket eltanácsoló
rendelet 1. számú mellékle
jelzés. Nagy segítség lenne ez
tében meghatározott súlyos
a tájékozódásunkban és egyegy építés, felújítás után - ez
m o z g á s k o r l á t o z o t t sze
világos beszéd lenne - ami
mélynek minősül, és a., a
maga után hozná, hogy egy
mozgásukban nem akadá
szer csak beperelnénk a tör
lyozottak használatára ter
vényszegőt.
vezett és az érvényben lévő
Movarecz Ferenc általános építési előírások
szerint megépített lakóépü
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A kerekes székével együtt
utazó mozgáskorlátozott sze
mély kerekesszékének szállí
tása a magyar vasúton díj
mentes.
A z igénybe vehető vonatok
kijelölt kocsijában 2 kerekes
szék rögzítésére alkalmas hely
van kiképezve (a rögzíthetőség
még nem megoldott) és 2 ülő
hely van fenntartva a mozgás
korlátozottak részére. A z utas
dönti el, hogy a kerekes szék
ben vagy az ülőhelyen kíván e
utazni. A kerekes széket csak
saját fékjével kell rögzíteni.
Kizárólag ezekre az ülőhe
lyekre írunk elő előzetes és kö
telező, díjmentes helybiztosí
tást.
A szabadon maradt „moz
gáskorlátozott" hely(ek) elő
zetes helyfoglalás nélkül i¬
génybe vehetőek. A z így uta-
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letet, illetőleg az abban lévő
lakást e g y á l t a l á b a n nem,
vagy csak indokolatlanul
nagy nehézségek árán tudná
rendeltetésszerűen használ
ni, és ezért
b., ahhoz, hogy az épületet,
illetőleg lakását megfelelően
használhassa, többletköltsé
gek vállalásával kell azt aka
dálymentessé tenni.
Á mozgásszervi fogyaté
kosságot, illetve súlyos
mozgáskorlátozottságot a
következő m ó d o n kell iga
zolni:
a. , a 164/1995.(XII. 27.) Kor
mányrendelet 2.§ a.) b.) c.)
pontjában meghatározott tá
mogatásokra (személygép
kocsi szerzési, átalakítási és
közlekedési támogatás) vo
natkozóan a súlyos mozgás
korlátozottságot megálla
pító, a lakóhely vagy tartóz
kodási hely szerint illetékes
települési önkormányzat
jegyzője, illetőleg a megyei
közigazgatási hivatal veze
tője által hozott jogerős ha
tározat,
b. , a 141/2000. (VIII. 9.)
Kormányrendelet 3. számú
melléklet szerinti O O S Z I
szakértői vélemény, ha az i¬
génylő e melléklet G ) pont b)
alpontja szerint súlyos moz
gássérült (fogyatékossági
támogatás),
c . az a) és b) pont szerinti
igazolások hiányában a lakó
hely szerint illetékes rehabi
litációs szakrendelés orvo
sának szakvéleménye arról,
hogy a m a g á n s z e m é l y a
164/1995. (XII. 27.) Kor
mányrendelet 1. számú mel
lékletében meghatározottak
alapján súlyos mozgáskor
látozott.
12/2001. (I. 31.) K o r 
mányrendelet - a lakáscélú
állami támogatásokról
207/2001. ( X . 30.) Kor
mányrendelet - a lakáscélú
állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) K o r 
m á n y r e n d e l e t módosításá
ról.

LEHETŐSÉGEK NEKÜNK

Szeretettel vár mindenkit
Magyarország első Állatparkja!

A Nyíregyházi Állatpark a
város melletti Sóstógyógyfür
dő természetes tölgyes erdejé
ben fekszik. A z ide látogatók a
közel 24 hektáros területen
2500 állatot figyelhetnek meg.
A természetes, tágas kifutók
ban nagy csapatokban élnek az
állatok.
A z Afrika panorámában
zsiráfokat, zebrákat különle
ges madarakat, oroszlánokat
n é z h e t n e k meg közvetlen
közelről.

Cápát láthatunk egészen

A trópusi ház az esőerdők
gyönyörű növényeit és külön
leges állatait mutatja be. A z
apróbb kis selyem majmocskák ugyanúgy láthatók itt,
mint a világ legnagyobb fán
élő majma, az orángután. De itt
található a nagy cápa medence,
a krokodilok szigete, a pirája
vízesés, a majomerdő, ahol a
madagaszkári makik élnek.
Különleges élményt nyújt a
Kárpát-medence állatvilágát
bemutató Magyar Őspark és
Parasztudvar.
A terület aszfalt úttal rendel
kezik, így az állatok jól megközelíthetőek kerekes székkel

közelről

A z épületek bejáratánál
rámpa áll a mozgássérültek
rendelkezésére. A főbejárat
melletti mosdóban két moz
gássérültek számára épített
W C és mosdó működik. A
Nyíregyházi Állatpark au
gusztus 23-án szombaton a fo
gyatékos vendégeket egész
nap ingyen fogadja. Minden
évben van egy-egy nap, ami
kor a fogyatékosokat vendégül
látjuk. De ha máskor jönnek a
gyermek, a nyugdíjas vagy a
csoportos kedvezményt is i¬
génybe vehetik. Mindenkép
pen nagy élményt nyújt és j ó
kikapcsolódást jelent a Nyír
egyházi Állatpark.

Címünk:
Nyíregyházi Állatpark,
4431 Sóstófürdő
Telefon: 06-42-479-702,
06-42-500-535,
Fax:

06-42-402-031

E-mail címünk:
info@sostozoo.hu
Egyesületünk a gyermek
napot 2003. június 20-án tartja
Nyíregyházán az Állatpark
ban. Jelentkezés május 30-ig
az Egyesületben.

A látnivalók igen sokfélék

MEOSZ OTTI TÁVOKTATÓ TANFOLYAMOK
Elektronikus kereskedelem
A félreértés elkerülése vé
gett: ez nem kereskedőképző!
Hallgatóink azt tanulják meg,
hogyan cserélhet gazdát az
információtól az áruig sok
minden az interneten, milyen
megélhetési lehetőségek és
munkaformák keletkeztek az
utóbbi években az elektroni
kus gazdaságban, hogyan ve
h e t ü n k mindebben r é s z t ,
hogyan lehetünk úttörő vállal
kozói és alkalmazottai a nagy
ütemben fejlődő elektronikus
gazdaságnak.
M a még az év elején va
gyunk annak a folyamatnak,
mely az egész világon azzal
jár, hogy a hagyományos válla
latok tevékenysége is be
kapcsolódik az elektronikus
gazdaságba.
Ezért mindazok, akik e téren
tudással rendelkeznek, j ó e¬
séllyel munkát is találnak az
elkövetkezendő időkben. A
tanfolyam 3 hónapos, heti 5-6
óra intenzív tanulással elvé
gezhető, magas fokú előkép
zettség nem szükséges. A ta
nulás bejárást nem igényel.
Tanácsadó tanárainkkal levél
ben, interneten, telefonon is
kapcsolatba léphetnek.
A vizsga egyórás tesztből és
egyórás gyakorlati feladatból

áll. Célja nem a tudományos
felkészültség felmérése, ha
nem annak vizsgálata, hogy a
hallgató megértette-e a legfon
tosabb ismereteket. A vizsgára
való felkészülést a C D R O M on érkező tananyaghoz mellé
kelt munkafüzet segíti, mely
feladatokat ad, és ismerteti a
megoldások lényegét.
Kedvezményes tanfolyami
díja: 2900 Ft + postaköltség

gépe, kisebb csoportokban kö
zösen és egyedül is tanulhat.
(Azt azért tudni kell, hogy a
távmunkához számítógép
szinte minden esetben szüksé
ges, de olykor a munkaadó biz
tosítja.)
A tanfolyam 4 hónapos, heti
5-6 óra intenzív tanulással el
végezhető, magas fokú elő
képzettség nem szükséges. A
tanulás bejárást nem igényel.
Fontos t u d n i v a l ó :

Távmunkásképző
Sokan azt gondolják, hogy a
távmunka egy szakma. Pedig
nem az, hanem munkavégzési
forma. Nagyon sokféle tevé
kenység végezhető távmun
kában, ahol a munkavállaló
otthonról végzi a dolgát, és a
munka eredményét elektroni
kus úton továbbítja a munkál
tatóhoz (lásd az előző tanfo
lyam ismertetését), a távköny
velésen át a telefonos informá
ció nyújtásáig sok minden.
Tanfolyamunk ismerteti a
lehetőségeket, a munkavégzé
si forma jellegzetességeit,
módszereit, a számítógép
használatát, a szakmai kifeje
zéseket.
A tanfolyam anyagát C D - n
küldjük meg a jelentkezőknek,
de ha valakinek nincs számító-

A távmunkás tanfolyam
résztvevői egyidejűleg tanul
hatják az elektronikus keres
kedelem vagy az E C D L anya
gait is, tehát két tanfolyamot is
látogathatnak. így az általános
ismereteket 4-6 hónap alatt
ötvözhetik a szakmai isme
retekkel, hogy tudásukat haté
konyabban „eladhassák" akár
munkavállalóként, akár önál
lóan vállalkozva elektronikus
tevékenységre.
A vizsga egyórás elméleti és
egyórás gyakorlati anyagból
(szövegszerkesztővel és táblá
zatkezelővel megoldható) áll.
Célja nem a tudományos
felkészültség felmérése, ha
nem annak vizsgálata, hogy a
hallgató megértette-e a leg
fontosabb ismereteket.
Kedvezményes tanfolyami
díja: 2900 Ft+postaköltség
ECDL

SEGÍTHETI
2004-ben is

a súlyosan mozgáskorlátozott emberek
- érdekképviseletét
- életkörülményeinek javítását,
- önálló életvitelét,
ha Személyi Jövedelemadójának

1%-át

A z angol European Com
puter Driving Licence, azaz e¬
lektronikus számítógépes jo
gosítvány kifejezésből meg
alkotott E C D L - t ma már egész
Európában ismerik. A számító
gép kezelését 7 modulra fel
osztó tanfolyami rendszer cél
ja, hogy aki a vizsgát le teszi és így megkapja az elektroni
kusjogosítványt - , mindenhol
ugyanazon követelményeknek

feleljen meg. A k i tehát E C D L
vizsga tulajdonosa, arról a jö
vendő munkáltató pontosan
tudja, hogy képes megfelelő
szinten kezelni a számítógé
pet. A tanfolyam anyagát CD-n
küldjük meg a jelentkezőknek
a kísérő-segítő könyvvel e¬
gyütt. A tanfolyam elvégzése
számítógép nélkül nem lehet
séges, hiszen a számítógép ke
zelése csak elméletben nem sa
játítható el.
A tanfolyam 6 hónapos, heti
5-8 óra intenzív tanulással el
végezhető, magas fokú elő
képzettség nem szükséges. A
tanulás bejárást nem igényel.
Tanácsadó tanárainkkal levél
ben, Interneten, telefonon is
kapcsolatba léphetnek. A tan
anyag nagyon bő példatárral és
gyakorlati feladatokkal bizto
sítja, hogy az önálló tanulás
minden fontos programra, té
mára kiterjedjen. Mindenki
önállóan ellenőrizheti, sike
rült-e megoldania a feladatot,
és ha nem, mit rontott el, mi a
jó megoldás. A vizsgát az or
szágban mindenütt fellelhető
akkreditált vizsgaközpontok
ban tehetik le a hallgatóink, de
igyekszünk k e d v e z m é n y e s
vizsgadíj lehetőséget biztosí
tani. A vizsgázni nemcsak
egyszerre, hanem modulon
ként is lehet.
Kedvezményes tanfolyami
díja: 3900 Ft+postaköltség
Ha kérdése van, ingyen
hívhatja a 06-80-204-233-as
telefonszámot.
Részletek:
www.tanfolyam.hu

Elindult
a távmunka program
Napjainkban az Európai
Unió országaiban egyre in
kább tért hódít az információ
technológián alapuló távmun
ka.
Amikor ilyen méretű a szá
mítástechnika és az információ
továbbítás technikai feltéte
leinek fejlődése ez kézenfekvő
megoldásnak kínálkozik a
munkanélküliség csökkenté
sére és elsősorban a fogyaté
kosok számára, és a hátrányos
helyzetű térségekben kínál j ó
megoldásokat. A z unió orszá
gaiban általában a foglalkoz
tatottak 5-7 százalékát foglal
koztatják távmunkában, de
vannak egyes országok, ahol
az arány meghaladja a 20 szá
zalékot. Magyarországon v i 
szont éppen hogy eléri az 1
százalékot.
Éppen ezért hirdette meg a
Munkaügyi és Foglalkozta
táspolitikai valamint az Infor
matikai és Hírközlési Minisz
térium új távmunkahelyek lé
tesítésére szóló pályázatát. E
pályázat keretében munkahe
lyenként 500 ezer forinttal a
számítástechnikai és informá
ció továbbítás (Internet) esz
közeit kell beszerezni a pályá
zaton nyert cégeknek, míg to
vábbi összegeket fordíthatnak
képzési költségekre és fél évre
bértámogatásra is számíthat

INGYEN INTERNET
A k i mozgáskorlátozott és a
M E O S Z valamelyik tagegye
sületének tagja egy éves in
gyenes Internet elérést igé
nyelhet. A z ingyenes lehető
séget az Elender biztosítja. A z
elérés egy évre szól, modemes
csatlakozást biztosít. A telefon
költséget nem tartalmazza.
A M E O S Z országosan 1000
igénylést tud elfogadni. Túlje
lentkezés esetén a M E O S Z
OTTI tanfolyam hallgatói e¬
lőnyt élveznek. Amennyiben
csak a tanfolyami hallgatókból
több, mint ezer jelentkező van,
a jelentkezéseket érkezési sor
rendben bírálják el vagy uta
sítják el.

Ingyen l á t o g a t h a t j á k a
mozgáskorlátozottak:
- a Sóstói Falumúzeumot,
- a tolókocsisok a NyírPlaza
mozi előadásait.
Kedvezményes belépőket,
egy-egy esetben ingyen ka
punk a nyíregyházi szabadtéri
színház zenés előadásaira. Ér
deklődni telefonszám meg
jelölésével az Egyesületben le
het.

(ITT LEVÁGANDÓ)

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
a BEFIZETETT A D O E G Y SZÁZALÉKÁRÓL
a kedvezményezett adószáma:
19392759115
a k e d v e z m é n y e z e t t szervezet neve:
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
EGYESÜLETE
4400 N y í r e g y h á z a , K ö r t e u. 19-21.

Képünk

illusztráció

Pályázati adatlap kérhető
az Egyesületben vagy a M E 
OSZ OTTI-től (1032 Bp. San
Marcou. 76.).

2003. május 10-én Buda
pesten rendezik meg ebben az
esztendőben is az „Esélye
gyenlőségi Napot", az egész
napos rendezvényre emelő
szerkezettel felszerelt vasúti
kocsival csoport utazik Egye
sületünkből. Jelentkezni lehet:
Moravecz Ferencnél (tel.: 06¬
20/9308-725). Tolókocsis,
nehezen mozgók is jelent
kezhetnek.

Ilus elment

Jelentkezési lap kérhető az
Egyesületben.
A kedvezményes tanfo
lyami díj csak a fogyatékos
sággal élő embereket illet
meg.

Több mint tíz évig irányította
kerekes székéből a Tiszavas
vári és környéke helyi cso
portunkat Lakatos Gézáné.
Érdemei elévülhetetlenek,
nemcsak a START Vállalat
helyi üzemének megszerve
zésében és létrehozásában,
hanem a nyári táboroztatá
sokban is, ami a megyében é¬
lő mozgáskorlátozott gyere

TÁMOGATÁSÁT KÖSZÖNJÜK

Minden olyan igényt, ame
lyet a M E O S Z nem igazol
vissza 30 napon belül, visszautasítottnak kell tekinteni.
Jelentkezés feltétele:
Ajelentkező igazoltan moz
gáskorlátozott kell legyen. A
jelentkezőnek 1.000 Ft-os re
gisztrációs díjat kell fizetnie, a
visszaigazolás után 30 napon
belül, és vissza kell küldenie a
Regisztációs lapot.
Jelentkezési határidő: folya
matos, a keret betöltéséig.

Figyelem!

a MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYEI EGYESÜLETÉNEK
ajánlja fel.
Kérjük, hogy az itt található RENDELKEZŐ N Y I L A T K O Z A T O T szíveskedjen levágni, majd egy
kisméretű szabványborítékba beletenni.
A borítékra kérjük írja rá a nevét, adóazonosító számát (APEH kártyáról) és a lakcímét.
A borítékot zárja le, majd a leragasztott felületet szíveskedjen aláírni.
A borítékot kérjük csatolja az adóbevalláshoz, vagy ha az adóbevallást a munkahelye készíti el,
akkor szíveskedjen átadni a munkahelyi ügyintézőnek, legkésőbb március 5-ig.

nak a pályázatban nyertes cé
gek. Á Start Rehabilitációs
Vállalat és Intézményei első
körben 10 ilyen munkahely
támogatására nyert lehetősé
get, de lehetséges, hogy továb
bi támogatásra is sikerül szert
tenni.
A munkahelyeket az északalföldi régió három megyé
jében, továbbá Kazincbarcika
térségében alakítja k i a válla
lat, s távmunkások részben a
munkára alkalmas fogyatékkal
élő és megváltozott munka
képességűek naprakész nyil
vántartását fogja majd vé
gezni a Start által a táv
munkás, az otthonába k i 
helyezett számítógéppel. A z
első kör munkavállalóinak
kiválasztása már folyamatban
van.
Megjegyezzük, hogy táv
munkásokra nagyon szigorú
munkaügyi, munkavédelmi és
titokvédelmi szabályok vo
natkoznak. Jelezzük továbbá,
h o g y az i n t e r n e t e n a
www.lap.hu oldalon számos
távmunkával foglalkozó link
található, de érdemes benézni a
www.meosz.hu honlapra is. A
Start Vállalatnál a42/411-408as telefonon Kézy Béla taná
csostól is kaphatnak informá
ciókat a téma iránt érdeklődők.

kek számára szervezett a vá
ros kiváló minőségű meleg
vizes fürdőjének közelében.
Élete példa lehet, hiszen ma
radandót alkotott, hihetetlen
akaraterővel bizonyítva azt,
hogy egy fogyatékkal élő
ember is lehet sikeres. Dolgát
soha nem magáért, hanem
sorstársaiért tette, ha lehetett
csendesen, ha kell harcosan,
mindig a közös ügyet tartva
szem előtt.
Ilus távozott közülünk, be
tegségei elszólították, követ
te Gézát, a férjét. A nyilvá
nosság kizárásával, a szűk
családi kör a múlt évben vett
tőle végső búcsút.
Emlékét kegyelettel őrizzük!
EGYESÜLETÜNK
VEZETŐSÉGE

Nyári tábor
mozgássérült fiataloknak
A DORCAS AID INTER
NATIONAL HUNGARY
közhasznú alapítvány M a 
gyarországon 1990-ben ala
kult meg. Tagja a Nemzetközi
Dorcas Segélyszervezetnek,
melynek központja a hollan
diai Andijkban van. M a mint
egy 21 országban működnek
Dorcas szervezetek, melyek
helyi és nemzetközi szinten
végzik missziós munkájukat.
A magyarországi Dorcas
hazai és határon túli (erdélyi,
kárpátaljai, ukrán) rászorulók
megélhetési gondjait enyhíti,
szociális intézményeket tá
mogat, szellemi-lelki segít
séget nyújt. A magyar iroda
egyben a Dorcas kelet-európai
központja is, és romániai, uk
rajnai és 2001. májusától a
moldovai Dorcas irodák mun-

kaját hangolja össze. Emellett
a Nemzetközi Dorcas afrikai
(egyiptomi, etiópiai, kenyai,
mozambiki, szudáni, tanzáni
ai) segélyterveit is támogatja.
2003-ra felvállalt projek
tek:
- Hátrányos helyzetű gyer
mekek nyári üdültetése
- Gyermekotthon működ
tetése Marosvásárhelyen
- Átmeneti Otthon Nagy
váradon
- Családi Gondoskodás
Kárpátalján és Romániában
- Gyermekotthon és Foglal
koztató Kairóban
- Otthonteremtés Tanzáni
ában
- Tarthatatlan állapotú or
vosi rendelők felújítása Kár
pátalján
- Rendszeres segélyszállít
mányok Magyarországra, Ro
mániába és Kárpátaljára.
A felvállalt projekteken kí
vül a folyamatosan érkező ké
relmek alapján tárgyi ado
mányokkal segítik a rászo
rulókat. Anyagi segítséget
2002-ben is az alapvető élel
miszerek, ruha, cipő, háztar
tási, egészségügyi, iskolai fel
szerelések, stb. formájában
nyújtottak. A hazai szociális
intézmények, bölcsődék, ó¬
vodák, iskolák, keresztény
gyülekezeteken kívül legin
kább Kelet-Európában segé
lyeztek. A z ilyen irányú segé
lyezéseket idén is folytatják.
A z alapítványnak 1992. óta
van tulajdonában a Dorcas
Kemping és Konferencia Köz
pont, ahol nyaranta hazai sé
rült és hátrányos helyzetű er
délyi, kárpátaljai, ukrán gyer
mekek, fiatalok táboroztatása
folyik. A nyári táborok szerve
zése az alapítvány egyik legis
mertebb segélyterve. Évrőlévre egyre több gyereket sze
retnének üdültetni. A progra
mok költségeit támogatások
ból, pályázatokból és nagyobb
részt saját forrásból finanszí
rozzák.

A Dorcas A i d Hungary köz
hasznú alapítvány küldetése
az, hogy hazai és határon túli
rászorulók megélhetési
gondjait enyhítse. Ennek a
célkitűzésnek szerves része a
gyermekekre, fiatalokra való
különleges odafigyelés. Ezért
szerveznek évről évre nyári
táborokat hátrányos helyze
tű gyermekeknek Magyaror
szágról és Kárpátaljáról is. A z
elmúlt években főleg Kárpát
aljáról üdültettek gyermekeket
árvízkárosultak családjaiból,
Csernobil körzetéből, zsidó
családokból. Idén a Dorcas új
ra szeretne segíteni magyar
hátrányos helyzetű fiatalo
kon is. Azoknak szeretnének
ezúttal örömet okozni, akik
testi fogyatékosságuk miatt
hátrányt szenvednek, ezért

rászoruló mozgássérült fia
talok részére szerveznek
nyári táborozást.
A kemping Debrecen mel
lett a Vekeri tó közelében he
lyezkedik el. A kemping terü
lete csendes, erdős övezet, a¬
mely kiválóan alkalmas a pi
henésre, nyári ifjúsági táborok
szervezésére. Komfortos és
komfort nélküli szálláshe
lyekkel, sátorhelyekkel és la
kókocsi-helyekkel várja a
kemping a vendégeket. Sza
badidős tevékenységre is le
hetőséget biztosít a kemping
fürdőmedencéje, betonozott
sportpályája, játszótere és
kisállatkertje. A kemping te
rületén működik a Bóbitás ét
terem, mely magyaros és más
jellegű ételeivel szolgál a pi
henni vágyóknak. A kemping
ben van egy Konferencia
központ is, melyben a 200¬
280 férőhelyes nagyterem, és
15-20 fős kistárgyalók állnak
rendelkezésre.
A célcsoport 14-25 éves rá
szoruló mozgássérült fiata
lok. A Dorcas partnere a pro
jektben a Mozgáskorlátozot
tak Megyei Egyesülete. Ba
logh Zoltánné elnökasszony
közreműködésével történik a
rossz szociális körülmények
között élő fiatalok kiválasztá
sa, valamint a tábor menetével
kapcsolatban szakmai kérdé
sekben is segítséget nyújt. 20
mozgássérült fiatalt szeret
nének táboroztatni 8 kísérő
részvételével, akik között tol
mács és egészségügyi szak
emberis lesz.
A tábor időtartama 12 nap.
Ezalatt az idő alatt a mozgás
sérült fiataloknak holland ke
resztyén fiatalok szerveznek
programokat. Programjuk
speciális, külön a mozgássé
rült gyermekeknek készül.
Fontos része a programnak a
lelki felfrissülés, erőgyűjtés és
közösségformálás, ezért sok
közös énekléssel szeretnék
színesebbé tenni a programo
kat. A tábor ideje alatt a fiata
lok teljes ellátást kapnak a
kempingben lévő étteremben.

VOX HUMANA
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének
kiadványa.
Felelős kiadó: Balogh Zoltánné
Szerkesztőség:
Nyíregyháza, Körte u. 19-21.
Telefon: 42/410-522, 42/410-277, 06 60 355-075, Tel./Fax: 410-277
Szerkesztő: Kézy Béla
Munkatárs: Kelenföldi Lászlóné
Készült a START Rehabilitációs Vállalat és Intézményei
Nyírségi Nyomda Üzemében 14 500 példányban 2003 - 60
Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató

Példás együttműködés

Üdülés Piliscsabán
A z elmúlt év júliusában le
hetőségünk volt egyhetes üdü
lésben részt venni Piliscsabán,
a mozgáskorlátozottak szá
mára, a Johannita Rend által
létesített bentlakásos otthonü
dülőben (ebben a turnusban
Nyíregyházáról 6 fő kapott le
hetőséget).
A z üdülőbe érkezve a szí
vélyes fogadtatás, a gyönyörű
táj látványa, a kifogástalan el
helyezés, a patikatisztaság, a
szuperszolgáltatás igénybe
vételi lehetősége már el is fe
ledtette velünk a hosszú utazás
fáradalmait. A z egész üdülő
úgy lett tervezve, kialakítva,
hogy a nehezen járó, kerekes
székkel közlekedő bentlakók
és vendégek egyaránt akadá
lyok nélkül önállóan tudjanak
pihenni, élni, szolgáltatásokat
igénybe venni. A bentlakókról
azért teszek említést, mert ők
itt élnek (a földszinti részen) és
dolgoznak a különböző kis
műhelyekben, irodai admi
nisztrációban. A családjuktól
függetlenül, kiváló felszereltségűpadlófűtéses szoba, kony
ha, fürdőszoba, előszobás bé
relt kis lakásokban laknak. Na
gyon jókedvű, humoros, bol
dog emberek még akkor is, ha
néha külső segítségre szorul
nak, mert itt az is van!
A mi elhelyezésünk két
ágyas, zuhanyzós, TV-rádióval
ellátott ugyan tetőtéri szobák
ban történt, de a hangtalanul
működő lift megoldotta a köz
lekedésünket. Külön teakony
ha állt rendelkezésünkre, min
denféle háztartási géppel, e-

dénnyel felszerelve. Termé
szetesen nem az önellátás cél
jából, hiszen az étkezés is biz
tosított az üdülő éttermében
(reggeli, ebéd, vacsora). Itt
jegyzem meg, a főszakács me
gyénk szülötte, így mi a meg
szokott tájjelegű étkezésben
részesültünk.
A z egész üdülő területe ha
talmas dimbes-dombos, erdős,
gyönyörűen gondozott kony
hakerttel, gyümölcsössel (az
étterem és a bentlakók saját fo
gyasztására) parkosított, virá
gos, árnyas pihenési lehető
séggel. A nagy épülettömb a¬
lagsorában alakították k i a ga
rázst, különböző gyógyító el
járásokat szolgáltató uszodát
(vizitorna, úszás) szaunát, tor
natermet, konditermet, gyógymasszázst, mosodát, kisebb
műhelyeket.
A z S M klubunk vezetőjének
(Komáromi Zoltánné, Margó)
javaslata alapján Mozgáskor
látozott Egyesületi és S M A¬
lapítványi anyagi támogatás
sal módunk és lehetőségünk
volt a fent leírtakban részesül
ni. Hatását magunkon éreztük,
kipihenve, feltöltődve, élmé
nyekben gazdagon térhettünk
haza.
Tisztelet és köszönet illeti
mindazokat, akik segítségével
élvezhettük ezt a "full extrás"
gyönyörű nyári hetet. Szívesen
visszamennénk máskor is!
Köszönjük, hogy ott lehet
tünk!
DK Török Józsefné
SM beteg

„ESÉLYT, N E M AKADÁLYT"
FOGYATÉKOSOK SPORTNAPJA
A z egész nap jó hangulat
Egyesületünk elnöksége
sportnapot szervezett a Nyír ban telt, gyorsan szaladt az
idő, a délben jött trópusi zápor
egyházi Tanárképző Főiskola
sem rontotta el a hangulatot. A
Atlétikai Csarnokában és kör
nyékén 2002. augusztus 2-ánrésztvevők bemehettek az Atlé
tikai Csarnokba, így kipróbál
fogyatékosok számára, amely
va annak előnyeit. Mindenki
hez nemcsak mozgássérültek,
nek jólesett a déli uzsonna, és
hanem az egyéb egészségkáro
az üdítők. Amikor a sportnap
sodásból eredő fogyatékosok is
szervezését elkezdtük, az ú¬
részt vettek.
szást is szerettük volna prog
A sportnapon több mint 100
ramba venni, erre azonban nem
fogyatékos személy vett részt,
volt mód uszodahiány miatt.
sokan jöttek a megye különbö
Utólag láthattuk, jól döntöt
ző részeiről. A megnyitó be
tünk, amikor e nélkül rendez
szédet Giba Tamás alpolgár
tük meg a programot.
mester és Balogh Zoltánné
Felmerült a kérdés, hogy mi
egyesületünk elnöke tartotta.
ért a főiskolán volt mindez? A
Örömmel üdvözölték a jelenlé
válasz adott, mert sokan nem
vőket és a nemes célt, jó
jártak még ebben a szép léte
sportolást és szórakozást kí
sítményben, valamint a gyö
vánva. A versenyek 20 sport
nyörű Botanikus Kert megte
kategóriában kerültek meg
kintésére is lehetőséget kap
rendezésre, a kerekes székes,
tunk. A déli kis pihenő és büfé
mechanikus és elektromos
után volt a díjkiosztás, ezt
meghajtású kategóriában tá
megtisztelte jelenlétével Ba
volsági és ügyességi lehetősé
logh Zoltán a START Reha
gekkel. A másik sportág a kisbilitációs Vállalat és Intéz
labda dobás volt, távolba és
ményei vezérigazgatója is. A
célba dobással, a kategóriában
díjakat rajta kívül Balogh
indulók egészségi állapota
Zoltánné, Sípos Gusztávné és
szerint lettek meghatározva. A
Kovács István adták át.
helyszínen lévők, képességeik
szerint több sportkategóriában
Különdíjat adott át az
Összefogás Megyénkért E¬
gyesület képviseletében Dr.
Lukácsné Helmeczy Erika,
valamint a Nyíregyházáért
Közéleti Egyesület nevében
Varga Ildikó és Gebri Zsolt
A sportnapról beszámolt a
Kölcsey T V is. A résztvevők
késő délután azzal búcsúztak,
Szlalom a székkel
hogy a jó társaságban jó volt
sportolni, ahol annyira nem is a
is indulhattak. A harmadik
győzelem volt a legfőbb cél, és
sportág a sakkverseny volt. A z
jó lenne máskor is ilyen
egyes kategóriák első három
rendezvényeken részt venni.
helyezettje érem és tárgyju
talomban részesült. Külön
díjak is átadásra kerültek, pl. a
Tóth László
legfiatalabb és a legidősebb
induló részére.

Továbbra is megmarad:
- a szociális célúNÜSZ üdü
lési csekk igénylésének lehe
tősége,
- és a különleges üdülési tá
mogatás igénybevételének le
hetősége, mely a M E O S Z tag-

egyesületei által fenntartott,
valamint M E O S Z szerződés
sel rendelkező akadálymentes
üdülőkben használható fel.
Mindkét üdülési támogatás
feltételeiről bővebb felvilágo
sítás kérhető az Egyesület köz
ponti irodájában szerdai ügy
félfogadási napon (8-12-ig,
13.30-16.00 óráig), illetve a
központi telefonszámon.
Kelenföldi

Fiúk versenye
I. helyezett: Fehér Péter
II. helyezett: Stefán Gergő
Nők versenye
I. helyezett: Orosz Jánosné
II. helyezett:
Szilvásiné Gincsai Zsuzsanna
III. helyezett:
Baloghné Kozák Ilona
Férfiak versenye
I. helyezett: Csengeri Gábor
II. helyezett: Koncz András
III. helyezett: Kövér István

/
A díjátadás

pillanata

vízben nem olyan erősen hat a
gravitáció. Ebben a közegben
könnyebben végezhetik a ke
ringésüket, izomzatukat kar
bantartó gyakorlatokat. Na
gyon jó példája az együttmű
ködésnek, a kung-fu világbaj
nok Balogh Szabolcs esete, aki
súlyos műtétek, egyévi járó
gépes közlekedés után az uszo
dában állt talpra, és már újra
bajnok, Miló Viktória segéd
letével.
2003. április 8-án kedden
19.00 órától megyei felmérő
versenyt rendeztünk a Júlia
Fürdőben. A versenyre 14 fő
rendszeresen úszni járó moz
gássérült tagtársunk nevezett
be. Két kategóriában (mell
úszás és szabadúszás) mérték
össze tudásukat sorstársaink. A
legidősebb résztvevő a 71 éves
Fazekas Jánosné volt, aki a fia
talokkal is felvette a versenyt.
Eredmények:
25 m-es mellúszás

25 m-es szabadúszás
Fiúk versenye
I. helyezett: Fehér Péter
II. helyezett: Stefán Gergő
Nők versenye
I. helyezett: Orosz Jánosné
II. helyezett:
Baloghné Kozák Ilona
III. helyezett:
Szilvásiné Gincsai Zsuzsanna
Férfiak versenye
I. helyezett: Csengeri Gábor
II. helyezett: Koncz András
III. helyezett: Kövér István
Szintén évek óta látogatja
néhány mozgássérült fiatal a
Tai Q i Boxing SE kung-fú ed
zéseit, ahol az erre alkalmasak
megismerkedhetnek az önvé
delem alapjaival, a sérültebbek
viszont Taicsit tanulhatnak, a¬
mi egyfajta légzőtorna, moz
gásban végzett meditáció.
Miló András
edző

Fogyatékosok
Megyei Sporttalálkozója
A NYÍRSULI K H T . - mely
üzemelteti és működteti a
Nyíregyházi Városi Stadiont
- , alapító okiratában többek
között szerepel a minőségi
utánpótlás-nevelés, a diáksza
badidősport feladatainak ellá
tása. A K H T . vezetése mega
lakulását követően kiemelten
kezeli a fogyatékosok sporto
lási lehetőségeinek biztosítá
sát, így hagyományteremtő
jelleggel, 2003. augusztus 24én, immár harmadik alkalom
mal szeretné megrendezni a
Fogyatékosok Megyei Sport
találkozóját.

labdahajítás kerekes székből,
célbadobás, 100 m kézihaj
tású kerekes székkel, 200 m
elektromos hajtású kerekes
székkel) eredményektől füg
getlenül próbára tegyék ön
magukat.
Szerény költségvetésünkből
díjazni tudjuk az I-III. helye
zett versenyzőket, minden
résztvevőnek ajándékkal ked
veskedünk és kollégáink által
elkészített meleg étellel zárjuk
találkozónkat.
Örvendetes tény számunk
ra, hogy elgondolásunkat év
ről-évre valóra tudjuk váltani
m
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Üdülési támogatás
Ebben az évben is lehetőség
nyílik súlyos mozgáskorláto
zott sorstársaink számára két
típusú üdülési támogatás közül
választani.

Több éves múltra tekint
vissza, az A i r Aqua Búvárklub,
és az egyesületünk úszóinak az
együttműködése. A búvárok
nyitottá tették az edzéseiket, a
mozgáskorlátozott úszók in
gyen vehetnek részt a keddi
tréningeken. A nyári Mályi-tavi edzőtáboroknak is rendsze
resen van résztvevője tagjaink
közül. Itt nem csak úszhatnak,
hanem megnyílik előttük a víz
alatti világ, versenyezhetnek a
halakkal, szinte nem érzik kor
látaikat. A mozgáskorlátozot
tak rehabilitációjában hihetet
len jelentőséggel bír, hogy a

Lászlóné
titkár

A sporttalálkozó megszer
vezésében minden évben nagy
segítséget kapunk a Mozgás
korlátozottak Megyei Egyesü
letétől.
Célunk, egy olyan sportta
lálkozó megszervezése, ahol a
sorstársak (vakok és gyengén
látók, siketek és nagyothallók,
mozgáskorlátozottak) egy i¬
gen kellemes délelőttöt töltse
nek el, és a különböző - min
denki számára elérhető - ver
senyszámokban (sakk, teke,
kislabdahajítás helyből, kis-

és örömet, kacagást tudunk va
rázsolni a sok szenvedést
megért arcokra.
A NYÍRSULI K H T . nevé
ben ezúton is köszönetet sze
retnénk mondani mindazok
nak, akik versenyzőként vagy
szervezőként e nemes feladat
megvalósítását segítették.
Minden kedves érdeklődőt
sok szeretettel várunk a 2003.
augusztus 24-én megrende
zendő programunkra.
Takács Sándor
szakmai vezető

