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A fogyatékos emberek 
Európába mennek 

Folyamatosan hallhatjuk a híreket az Európai Unióról, il
letve Magyarország Európai Uniós csatlakozásáról. Szó van 
sok mindenről és mindenkiről, arról azonban nem hallani egy 
szót sem, mi várja a fogyatékos embereket azEU-ban. Igen ez 
a mai magyar szemlélet, nem vesznek rólunk tudomást, pedig 
a sérült emberek is Európába készülődnek, talán sokkal hatá
rozottabban és egységesebben mint bárki más ebben az or
szágban. 

Sokszor hallunk arról, hogy Európa a polgárok Európája 
akar lenni. De vajon az Európai Unió a fogyatékos emberek 
Európájáért is eleget tesz? 

Úgy gondolom, hogy a csatlakozással a fogyatékos ügyben 
kedvező fordulatok várhatóak. Ez több tényezőnek is köszön
hető. A civil szervezetek Európa szerte szakértői szervezettek
ké nőtték ki magukat, fontosságukat mind európai, mind hazai 
szinten mindinkább elismerik, bekapcsolódnak a döntéshoza
talba. A fogyatékos ügy emberijogi megközelítése is egyre na
gyobb teret nyer, a jogszabályalkotás már ennek szemléleté
ben történik. 

Mindezek mellett optimizmusra ad okot az a tény is, hogy az 
unió célul tűzte ki a minél magasabb szintű foglalkoztatottság 
elérését. Ez a törekvés maga után vonja annak szükségességét 
is, hogy mozgósítsák az eddig kihasználatlan munkaerő
forrásokat is. Ezáltal lehetővé válik, hogy a munkaerőpiacon 
egyenlő esélyt biztosítsanak afogyatékos emberek számára. 

Magyarország uniós tagsága a fogyatékossággal élő embe
rek számára elsősorban másfajta szemlélet meghonosulását 
jelentheti. Nevezetesen azt, hogy ők szintén a társadalom tel
jes jogú tagjai, ami nemcsak a jogi normák tekintetében kell 
hogy létezzen, hanem a mindennapokban is. A csatlakozás min
denképpen kedvezőbb helyzetet teremthet a számunkra, hiszen 
egy olyan rendszerhez csatlakozunk, amelytől nem idegen a sé
rült emberek alapvető jogainak gyakorlásához szükséges fel
tételekmegteremtése, ahol nem azzal kell kezdenünk, hogy el
mondjuk nekünk jogaink vannak, hanem ahol a jogok valós 
gyakorlásának elősegítésén dolgoznak. Persze az uniós csat
lakozás pillanatában, nem mindenre lesz rögtön gyógyír, pusz
tán egy óriási jobb körülményeket adó lehetőséghez jutunk 
hozzá. Ezzel pedig valamennyi magyar állampolgárnak élnie 
kell. Ez a leendő jobb nem egyformán és nem egy időben je
lentkezik majd mindenkinél. Sokkal inkább olyasmit kapha
tunk a kezünkbe, mellyel megkezdődhet Magyarország fejlett 
országokhoz történő felzárkózása. 

Balogh Zoltánné 
elnök 

„Felmentünk a Miniszterhez" 
November első hetében reg- SZEKERES PÁL (Gyermek, 

Tisztújítás a MEOSZ-ban 
Ismét eltelt hat év, a 

M E O S Z tisztségviselőinek 
mandátuma 2003. szeptem
berébenlejárt. 

A küldöttközgyűlést meg
előzően a Jelölő Bizottság gon
dos munkával készítette elő a 
tisztségviselők megválasztá
sát. 

A 2003. szeptember 27-én 
megtartott tisztújító küldött
közgyűlésen Dr. Hegedűs 
Lajos a M E O S Z elnöksége 
n e v é b e n b e s z á m o l t az 
1997-2003. között végzett 
munkáról, eredményekről és 
kudarcokról egyaránt. 

Összességében elmond
ható, hogy a M E O S Z az el
múlt hat évben jelentős sike
reket hozott a fogyatékos 
emberek számára , e lső
sorban a jogalkotás és a társa
dalmi ismertség növekedése 
terén. Sor került a mozgal
mon belüli szemlélet válto
zására is, az értékek bemuta
tása került előtérbe, jelen
tősen növekedett a tagszer
vezetek ez irányú aktivitása. 
A M E O S Z harcosabb, 
aktívabb, a nyilvánosság irá
nyába nyitottabb mozgalom 
lett, je lentősen javult a 
résztvevő aktivisták és veze
tők felkészültsége, amely a 

szakszerűség fejlődését ered
ményezte. 

Ennek tükrében a régi 
vezetők közül néhány sze
mélynek ismét bizalmat sza
vazott a küldötteken keresz
tül az országos tagság, illetve 
olyan új tagok kerültek a 
tisztségviselők közé, akik a 
már megkezdett pozi t ív 
irányzatokat követve vezetik 
a szervezetet. 

A küldöttek döntése alap
ján a M E O S Z új elnökségé
nek tagjai: Dr. Hegedűs 
Lajos elnök, Dr. Chikán 
Csaba alelnök, Dr. Gadó Pál 
alelnök, Czeglédiné Kovács 
Ágnes, Szőllőiné Földesi 
Erzsébet, Szakáll István, 
Nánási Tamás, Szécsényi 
Lajos, Ungvári Mihályné, 
Szabó János, Dávid Benedek 
elnökségi tagok. 

A z Ellenőrző Bizottság 
tagjai: Balogh Zoltán elnök, 
Daróczi Tiborné, Dr. Urbán 
Szabó Béla, Válóczi Ferenc, 
Glück Ferenc, Kiss Zoltán, 
Kosztolányi János, Kulicskó 
Ferenc, Cselei Sándorné 
bizottsági tagok. 

A z új tisztségviselők szá
mára eredményes munkát 
kívánunk az elkövetkezendő 
hat esztendőre! 

gel 5 óra után még sötét és hi
deg volt, de ott kellett hagyni 
az ágyat, mert várt az autó, in
dultunk Budapestre. A z M3-as 
újra néhány km-rel közelebb 
került Nyíregyházához. Kilenc 
óra után pár perccel megkeres
tük a bejáratot, ahol vártak az 
őrség katonái, és a „biztonsági 
kapunál" a csomagokat átvilá
gító készülék. Volt idő elolvas
ni a meghívó szövegét: A z 
Országgyűlés szociális és csa
ládügyi bizottsága 2003. no
vember 6-án, csütörtökön 10 
órakor a Parlament felsőházi 
termében: „A fogyatékosság
gal élő személyeket képviselő 
szervezetek tevékenysége" 
címmel tartott nyílt ülést. Túl 
estünk a beléptetési eljáráson, 
mehettünk a lifthez. A folyo
són számos ismerőssel talál
koztunk és még több isme
retlennel, fogyatékkal élőkkel, 
kormány tagokkal, ország
gyűlési képviselőkkel, a sajtó 
munkatársaival. Villogtak a 

Ifjúsági és Sportminisztérium): 
„Az, hogy én elkezdtem dol
gozni 1998-ban a közigazga
tásban és egy 1999. január 1-
jén megalakuló minisztérium
ban, önmagában az a tény, 
hogy kerekes székben ültem 
lehet, hogy nagyobb hatással 
volt a kollégáimra, mint maga 
a munkám." 

DR. HEGEDŰS LAJOS 
(MEOSZ elnöke): „A jogi sza
bályozás szintjén azt mond
hatom, hogy az Európai Unió
nakmegfelelő, vagy annál még 
az Európai Unió egyes orszá
gainál jobb is a magyar jogi 
szabályozás." 

„Miközben megelőzzük afej
lett Európát jogszabályi 
szinten, aközben 30 évvel le va
gyunk maradva a végrehajtás 
szintjén. 

Csak két példát szeretnék 
elmondani, ami nagyon-
nagyon fájó pont. Mondjanak 
nekem egyetlen egy költségve
tési tételt, ami 1985 óta nem 

Balogh Zoltán hozzászólása 

vakuk, működtek a tévékame
rák és a - mikrofonjaikat előre 
tartó - riporterek kérdéseket 
tettek fel a nyílt ülés részt
vevőinek. 

Ide idézem néhány felszóla
ló egy-egy gondolatát: 

HARRACHPÉTER (Fidesz), 
az Országgyűlés alelnöke: „A 
magyar Országgyűlés képvi
selői is jelen vannak, és nem
csakfigyelik, defelelősenmegis 
jegyzik azokat, amiket önökitt el 
fognak mondani. Ma azért jöt
tünk össze, hogy a fogyatékos
sággal élő emberekgondjait ma
gunkra vegyük, és azonosuljuk 
is velük." 

LÉVAI KATALIN, az esély
egyenlőségértfelelős tárca nél
küli miniszter: „A hangsúly a 
fogyatékosok társadalmi beil
leszkedését segítő rehabilitáci
óról áttevődik a társadalom át
alakításnak globális filozó
fiájára, amely minden személy, 
beleértve a fogyatékossággal 
élő embereket is, szükségletei
nekbefogadására irányul. " 

változott Magyarországon! Én 
tudok több ilyet is mondani. 
Például a fogyatékos emberek 
közlekedési támogatására for
dítandó összeg 1985 óta 
változatlan, miközben a nem 
fogyatékos emberek közleke
dési támogatása, amely a tö
megközlekedés támogatásán 
keresztül történik, 1985 óta kö
zelmegtízszereződött. " 

DR. SZŐKE LÁSZLÓ 
(Magyar Vakok és Gyengén Lá
tók Országos Szövetsége): „A 
jövő vakok szövetségét tehát 
úgy gondoljuk, hogy az a hét 
önálló jogalanyként működő 
regionális egyesületként, regi
onális egyesület szövetsége
ként működjön. A jelenlegi or
szágos hivatal valamint a szö
vetség már említett intézmé
nyei - vakvezetőkutya-kiképző 
iskola, könyvtárak, stúdiók va
lamint az üdülő — bevonásával 
pedig egy gazdasági társasá
got szerveznénk, mely gazda
sági társaságnak tulajdonosa 
lenne a hétrégiós egyesület. " 

GYENE PIROSKA (Értelmi 
Fogyatékosok és Segítőik Or
szágos Érdekvédelmi Szö
vetsége): „ Sokat várunk mind
annyian a FESZT létrehozásá
tól. Bizakodással tölthet el ben
nünket az együttműködésünk 
hároméves tapasztalata. Dön
téseinkben mind több alkalom
mal találtuk meg a mindany-
nyiunk számára elfogadható 
kompromisszumot." 

MIKESI GYÖRGY (Siketek 
és Nagyothallók Országos 
Szövetsége): "Nekünk is merni 
kell vállalni, hogy vegyünk 
részt a többségi társadalom
ban. Nem kérünk elkülönített-
séget, például a diplomás fo
gyatékos személyek számára 
nem kérünk védett munkahe
lyeket. Kérünk teljes társadal
mi részvételt az esélyegyen
lőség megvalósítása érde
kében. " 

DR. SZILÁGYINÉ DR. 
ERDŐS ERIKA (Autisták Ér
dekvédelmi Egyesülete): 
"Gyermekeink jelenét és 

jövőjét akkor tudjuk biztossá 
tenni, ha a jogi szabályozás ad
ta lehetőségeket a mindenna
pokban sikerül megvalósítani 
és az élet minden területén 
elérni, hogy az ö sajátos, egyé
ni világuk elfogadásra és meg
értésre találjon." 

BALOGH ZOLTÁN (Védett 
Szervezetek Országos Szövet
sége): „Én úgy gondolom, 
hogy annak a munkavállalói 
rétegnek, ami ma közel 40 ezer 
ember, annak a potenciális 
munkavállalónak, akiknek a 
száma több mint400 ezer, azok
nak a munkaadóknak, akik kö
zül számosan ma itt vannak és 
azoknak az érdek-képviseleti 
szervezetek vezetőinek, akik 
elsősorban irányítják a fogya
tékosoknépestáborát, azoknak 
is hallatni kell a szavukat." 

KÁRPÁTI ZSUZSA 
(MSZP): „Épüljön be a szol
gáltatások közé szükség szerint 
egy komplex, a lakóhelyen 
nyújtható rehabilitáció. És 
hogy mik is legyenek az ápo
lásbiztosítás, gondoskodás 
szolgáltatásai, ezek természet
beni szolgáltatások, természe
tesen otthon és intézetben nyúj
tott szolgáltatások, pénzbeli el
látások és közösségi szolgálta
tásoklennének " 

Közel hat óra beszéd után, 
zsongó fejjel még megnéztük a 
koronázási jelvényeket, majd 
elindultunk haza. 

Nagyon remélem a törvény
alkotók gondolataiban meg
maradtak az elhangzottak és a 
közel ötszáz ember képe, akik 
legalább 700 000 fogyatékkal 
élő ember képviseletében vol
takjelen. 

Moravecz Ferenc 

N Y Í L T L E V É L 
A MÉDIA KÉPVISELŐIHEZ ÉS A MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK 
MINDEN BARÁTJÁHOZ 

Szeretnénk, ha sérült és nem sérült emberek 
egymással beszélgetve, vagy egymásról vala
milyen módon hírt adva ezt szép szavakkal, 
egymás iránti tisztelettel tennénk. Mivel a 
magyar társadalom széles köreiben a fogyaté
kossággal élő emberek mindennapjai, sikerei, 
örömei és nehézségei nem elég mélyrehatóan 
ismertek, kicsit idegenül állunk szemben egy
mással. Ebből fakad talán, hogy amikor 
rólunk, vagy nekünk beszélnek, illetve írnak a 
nem sérült emberek, - minden jóindulat elle
nére - olyan kifejezéseket is használnak, ame
lyeket nem veszünk szívesen. Rossz ízűnek, 
leértékelő képzettársításokra vezetőnek talál
juk például, ha a „fogyaték", „fogyatékkal 
élő", „csökkent munkaképességű" fogalmakat 
alkalmazzák ránk, fogyatékos személyekre. 

A 2003-as év elnevezését az alábbi szigorú
an betartandó formában tartjuk helyesnek, az 
E U szándékával megegyezőnek: Fogyatékos 
emberek európai éve. 

Kérjük, hogy a jövőben a fogyatékos embe
rekkel kapcsolatban átgondoltan, emberi mél
tóságunkat tudatosan tiszteletben tartva szól
janak és írjanak. 

Megértésüket köszönve, szíves üdvözlettel 

Dr. Hegedűs Laj os Dr. Gadó Pál 
a M E O S Z elnöke a M E O S Z alelnöke 

Ui: Véleménycserére, további érvelésre szí
vesen állunk rendelkezésre (Mozgáskorlá
tozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
(1)388-5529). 

Az akadálymentes 
környezetről 

Napjainkban már rendelet van 
arra, hogy az épített környezet az 
út menti járdák, a középületek le
hetőleg akadálymentesen kere
kes székkel, mozgássérültek szá
mára is megközelíthetőek legye
nek. Ez egy állandóan napiren
den lévő téma, nevezhetjük prob
lémának is, mert még sokáig fog
lalkozni kell vele, keresni kell a 
megoldásokat. Ebben az ügyben 
országosan is sok felvetést, 
hiányosságot, megoldást tapasz
talhatunk, a téma élharcosa a bu
dapesti MEOSZ több-kevesebb 
sikert ér el. Általában az akadály
mentesítés hiányát halljuk az 
illetékesektől. Valóban a pénz 
szűke alapvető tehetetlenséget 
hoz létre. Jelenleg még van azon
ban egy másik hátráltató tényező 
is, ez pedig az emberi közöm
bösség, érzéketlenség a mozgás
sérült embertársak iránt. 

Részt vettünk 2003. májusá
ban olyan építési fórumon, ahol 
az építést irányító illetékestől, 
mérnököktől hallhattuk, hogy 
ma még az építtető, beruházó tu
lajdonos jóindulatán, hozzáállá
sán múlik, hogy a létesítmény 
akadálymentesen készül-e vagy 
sem. Környezetünkben is tudunk 
erre példákat találni. Jellemző 
hogy felújításkor az üzlettulaj
donosok, vendéglátóegységek 
üzemeltetői elfeledkeznek az 
akadálymentesítésről, mintha a 
mozgáskorlátozottól nem akar
nának bevételre számítani. Egy 
tanulságos példa erre a környeze
tünkből. A megyében lévő kisvá
rosunkban új létesítésű vendég
látóhelyet épített a vállalkozó tu
lajdonos. Az engedélyezési eljá
ráshoz felmerült az akadálymen
tes kivitelezés végrehajtása. A tu
lajdonos nehezen értette, hogy 
miért van erre szükség, hiszen ke
rekes székes vagy egyéb moz
gáskorlátozott úgy sem fogja láto
gatni az új vendéglátó egységet. 
Az illetékeseknek sikerült őt 
meggyőzni, végül akadálymen
tesen készült el az üzlet. Az élet 
közben megerősítette a szüksé
gességet, ugyanis az építtető idő
közben balesetet szenvedett, és ő 
maga mondta, milyen jó, hogy 
akadálymentes az üzlete, ő is köny-
nyen tudja látogatni. Nem kívá
natos, hogy bárki is így jöjjön rá, 
hogy miért kell akadálymentes 
épület. Inkább legyen tolerancia, 
megértés a mozgáskorlátozottak 
sorsában, igényeik segítésében. 

A mozgássérültek nem azt 
kívánják, hogy költséges megol
dásokat alkalmazzanak a közé
pületeknél akadálymentesítésre. 
Azt azonban jogosan igényel
hetik, hogy ahol egyébként is fel-
új ítási munkákat végeznek, 
könnyű létesíteni egy rámpát, 
odatenni egy korlátot. Még min
dig nem akarják látni az 
érintettek, hogy az akadálymen
tes környezet a kisgyermekét to
ló anyukáknak, az időseknek is 
milyen könnyebbséget j elent. 

A közterületi járdák szegélyé
nek süllyesztésében tapasztalha
tó előrehaladás Nyíregyházán, 
de ez még nagyon kevés. Sok 
helyszínt lehet látni, ahol a felújí
tás után még magasabb lett a 
járdaszegély, a tolókocsisok a for
galmas úttestre kényszerülnek. 
Pedig az esélyegyenlőség felé ve
zető úton az egyik legfontosabb a 
közlekedés, ezáltal lehet elérni 
bármilyen úti célt, munkahelyet, 
iskolát, orvost stb. 

Bízunk abban, hogy a társada
lom részéről a mozgássérültek 
megítélése, elfogadása egyre szé
lesebb körű lesz, ezáltal az aka
dálymentes környezet is egyre 
bővül, hiszen igény van rá, saj
nos mozgássérült emberek min
den korosztályban megtalálható
ak. 

Tóth László 



2 HELYI CSOPORTOK 

A munka gyógyító hatása 
Sajnos hazánkban az egészség

károsodás, a fogyatékosság lénye
ge, összefüggései a széles társada
lom előtt még alig ismertek. A 
fogyatékos emberekkel való tö
rődés pedig még mindig messze 
nem éri el a más országokban 
tapasztalható szintet. 

Örvendetes tény, hogy az Euró
pai Unióba történő csatlakozás 
felé haladva egyre inkább előtérbe 
kerül ennek a széles rétegnek a 
megoldásra váró problémája. 
Egyre több országos, illetve euró
pai fórumon hangzik el, hogy a 
fogyatékossággal élő emberek 
éppolyan, terjes jogú tagjai a társa
dalomnak, mint az épek. Ha sike
rül a szemléletváltás, az új generá
ciók talán több toleranciával, meg
értéssel, és magától értetődő segít
ségnyújtási „kényszerrel" fogad
ják majd fogyatékos társaikat. 

Mára már azért ennek a szemlé
letváltásnak egyre több pozitív 
példájával találkozunk. Egyre több
ször hallani olyan munkahelyek
ről, ahol elfogadják, felveszik, i l 
letve munkát kínálnak a fogyaté
kos embereknek is, akik ez által 
nemcsak „a társadalom eltartott
jaiként vegetálnak" majd, de 
maguk is eltartókká válva, kikerül
hetnek a társadalom, és sokszor 
saját maguk „segítségével" felépí
tett csigaházból. 

Éppen a fent említett okok miatt 
is rendkívül nagy örömmel és ki
emelt hangsúllyal szeretnék írni 
térségünk egyik legfontosabb 
eseményéről. Kiemelt jelentőségű 
eredmény, hogy a vásárosnaményi 
csoport területén, Gemzsén, 2003. 
májusa óta a START Rehabilitá
ciós Vállalat egy cipőtalp-felvarró 
kisüzemet működtet, amelyben a 
gemzsei fogyatékos sorstársakon 
kívül, a környező településekről is 
munkalehetőséget tudtunk kínálni 
a megváltozott munkaképességű 
embereknek. 

23 dolgozó kezdhette meg itt a 
munkát, Miklovich Károlyné 
telepvezető irányítása alatt. A 
tényleges, aktív munkavégzést 
azonban komoly felújítás-, tataro
zás előzte meg, hiszen a kisüzem a 
korábban életveszélyessé vált, 
kiürült régi iskolaépületben kapott 
helyet. Nem kis büszkeséggel 
mondhatjuk, hogy mára már felújí
tott és a munkavégzés kívánalmai
nak megfelelően átalakított helyi
ségek várják a dolgozókat. Nem 
elhanyagolható a település összké
pének szempontjából sem, hogy a 
korábban elhagyatottan álló udvar 
most rendezetten, parkosítva 
köszönti az ide érkezőket. 

Mint Miklovich Károlyné 
elmondta, a dolgozókból ez alatt a 
néhány hónap alatt összetartó 
közösség alakult ki. Ebben nagy
résztközrejátszott az is, hogy isme
rik egymást, az új dolgozókat is 
örömmel fogadják, s nem utolsó 
sorban a közös „sors" az, ami segít 
abban, hogy mindenki egyenran
gúnak, fontosnak érezhesse magát. 
A közösséggé válás folyamatában, 
a munka-szervezésében, az indulá
si nehézségek viszonylagos zök
kenőmentessé tételében nagy sze
repe volt még Bori Szilárdnak, aki 

a vásárosnaményi telephely veze
tője, s akit szintén sokan ismernek 
és szeretnek. 

Nagyon fontosnak, és példaér
tékűnek tartjuk ezt, nemcsak mint 
a mozgáskorlátozottak vásárosna
ményi csoportjának tagjai, de a 
gemzsei csoporttagok, illetve az 
érdekeltek részéről azért is, mert 
térségünkben sajnos az egészséges 
emberek számára sincs megfelelő 
munkalehetőség. 

Éppen ezért, talán nem kell 
külön megmagyaráznunk mit is 
jelent ez a lehetőség a rászorulók 
számára. 

Ami viszont még örvendete-
sebb, a későbbiekben ez a kisüzem 
tovább bővülhet, hiszen az épület 
adott, munkára váró sorstárs pedig 
sajnos akad bőven. 

Azt hiszem, valamennyiünk 
nevében külön köszönet illeti 
Balogh Zoltán vezérigazgató 
urat, aki ezt a nem mindennapi 
lehetőséget felkínálta, és aki min
dent megtett annak érdekében, 
hogy ez a „nagy álom" meg is való
sulhasson. Nem utolsó sorban, 
pedig mint a község polgármeste
re, egészen más szemszögből is 
láthatom ennek a jelentőségét, így 
a település nevében is meg tudom 
köszönni, amit ennek a kis község
nek a fejlődéséért tett, illetve 
tettek, hiszen Balogh Zoltánné a 
Mozgáskorlátozottak Megyei 
Egyesületének elnök asszonya 
szintén jelentős érdemeket 
szerzett, jelentős feladatokat vál
lalt a megvalósításban, az orvosi 
vizsgálat megszervezésétől kezd
ve a propagandán át, a folyamatos 
segítségnyújtásig, tanácsadásig. 

Elengedhetetlennek tartom, 
hogy ismereteink birtokában, 
ésszerűen, tudatosan kezeljük a 
fogyatékosok, így a mozgásfogya
tékos emberek problémáit, újjá
építve mindazt, ami az egyén éle
tében a fogyatékosság miatt össze
tört. 

Feladatunk, hogy valameny-
nyien tevékenyen vegyünk részt, 
mi mozgásfogyatékosok is a saját 
problémáink megoldásában, 
keresve a kapcsolatot a ma még 
egészségesekkel, akik segíthetnek, 
segítenek hétköznapi problémáink 
megoldásában. M i magunk is töre
kedjünk, arra, hogy minél kevésbé 
legyünk kiszolgáltatottak, hogy 
képesek legyünk magunkat minél 
jobban ellátni, minél kevesebb 
segítségre szorulva. 

Végezetül Pozderka János sors
társunk versének egy részletét sze
retném idézni: 

„Egyedül vagyunk! 
Vegyetek körül, 

nyújtsatok kezet, 
ti épek, többiek! 

Embernek születtünk: 
lehessünk emberek! " 

Legyen ez útravaló a későbbi 
évekre, akarjunk, úgy élni, mint ép 
társaink, s merjünk ehhez segítsé
get várni-kérni minden jóérzésű, 
segítő szándékú embertől! 

Miklovich Károly 
csoportvezető 

Eszláriak Verebélyen 
Tiszaeszlári helyi csoportunk 2003. július 26-án buszos kirándulást 

szervezett Mátraverebélyre az Anna napi búcsúba. A kiránduláson 46 
egyesületi tagtársunk vett részt. Megtekintettük a Szent Kutat. Azok a 
sorstársak, akiknek könnyebb a mozgásuk fáradtságot nem kímélve 
felsétáltak a Remete-forráshoz és a Remete-barlanghoz. Nagyon 
elfáradtak, de örömmel mesélték azoknak a súlyosan mozgássérült 
tagtársaknak, akik nem tudtak felmenni a hegyre. A látvány, a Mátra 
szépsége csodálatba ejtett mindenkit és a táj gyönyörű volt. A jó 
levegőn emlékezetes napot tölthettünk el együtt. Mindenkinek az volt 
a véleménye, hogy ezt a kirándulást meg kell ismételni. Köszönjük a 
tiszaeszlári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületének, Mészáros 
Tibor és Soós Bertalan uraknak, hogy a csoportot támogatva lehetősé
get biztosítottak a kirándulás megszervezéséhez. 

Széllstvánné 
helyi csoportvezető 

A szeretet ünnepén 
Azt hiszem mindannyian 

nagyon várjuk a karácsonyt. 
Felnőttek, gyerekek egyaránt, 
de talán a „betegek" és az 
idősebbek a leginkább. M i , 
mozgásunkban korlátozott 
emberek nem csak azért, vajon 
mit is kapunk ajándékba, 
hanem mert alkalmunk nyílik 
találkozni és együtt ünnepelni 
vezetőinkkel és sorstársaink
kal egyaránt. 

A Kisvárda-Záhony térsé
gében élő tagtársaink részére 
2003. december 19-én délután 
14 órai kezdettel került meg
rendezésre a karácsonyi ün
nepség, a START Rehabilitáci
ós Vállalat Ajakon lévő üzem
egységében. Sorstársaink a 

jöt tünk, de beszámolómat 
követően mindenki nagy oda
figyeléssel hallgatta végig a 
fontosabb tudnivalókat. 

Mindezek u t án Vedres 
József 12 éves tanuló gyö
nyörű verset adott elő a jelen
lévőknek. Ünnepségünket , 
mely nagyon meghitt hangu
latban telt közös karácsonyi 
énekkel folytattuk. Záróese
ményként az ajándékosztás 
következett. Kellemes megle
petés volt számomra, hogy 
mindenki mély tisztelettel és 
r endk ívü l nagy ö römmel 
fogadta az átadott ajándéko
kat. Szívből jövő jó kívánság 
hangzott el kölcsönösen min
denki ajkáról, és azt hiszem 

Margó elment... 
...és máris nagyon érezzük a hiányát. Megalakulása, 1989 

óta vezette a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesületének ibrányi csoportját, s amikor munka 
kínálkozott ezeknek a súlyos hátrányokkal küzdő embereknek, 
minden erejével azon volt, hogy minél több sorstársa részesül
hessen belőle. így bábáskodott a Start Vállalat ibrányi faüze-
mének létrehozásában is. Nem az ő hibája, hogy a piaci körül
mények ellehetetlenítették az üzem hosszú távú működését. 
Persze azóta is azon fáradozott, hogy valamilyen munkát sze
rezzen sorstársainak. Halálával nemcsak családja, de cso
portja is elárvult. 

Gyakran előfordult, hogy kórházba kényszerítette a vele 
született csípőficam, s az abból adódó protézisműtétek. Batta 
Béláné, Margónak mindössze 43 esztendő adatott az életből. 
De ez alatt a rövid idő alatt is annyit tett a közösségért, mintha 
kétszer ennyi esztendőt lett volna közöttünk Köszönjük 
Margó ! Pihenj békében ! 

Az ünnepség résztvevői 

Kele t -Magyarország napi
lapból értesülhettek a rendez
vényről, mely egyben kedves 
meghívást is jelentett számuk
ra. 

Hideg decemberi nap volt, 
csak a hóesés hiányzott. A 
közel 130 fő, folyamatosan 
érkező vendéget a teremben 
szépen feldíszített, hatalmas 
fenyőfa és gyönyörű karácso
nyi dallamok várták. Minden 
résztvevőt szendviccsel, üdí
tővel, süteménnyel és kávéval 
kínáltunk. Ünnepi köszön
tőmet követően meghívott ven¬
d é g e i n k k ö z ü l Kovács 
Bertalan, Ajak Község polgár
mestere ünnepi köszöntőt 
mondott, majd Dr. Rozinka 
Antal belgyógyász adjunktus 
tartott felvilágosító előadást, 
és válaszolt a feltett kérdések
re. Igaz, hogy ünnepelni 

Ajaki újdonságok 

Margó családtagjaival 

mindannyiunknak emlékeze
tes marad ez a békés kará
csony. 

Megragadva az alkalmat 
szeretném csoportom, és a 
résztvevők nevében megkö
szönni minden segítőkész, a 
rendezvény megvalósítását 
támogató szponzornak (vál
lalkozóknak, polgármesteri 
hivatalnak stb.) a segítségét. 
Jól eső érzés volt mindany-
nyiunk számára, hogy felaján
lásaikkal egy boldogabb, 
békés karácsonyi ünnepséget 
rendezhettünk sorstársaink
nak. Szeretném, ha nem csak a 
karácsonyi ünnepségen, ha
nem a csoportgyűléseken is 
nagyobb létszámmal jelenné
nek meg tagtársaink. 

A mi Karácsonyunk 

Vedres Józsefné 
csoportvezető 

Tavaly már örömmel szá
moltunk be arról, hogy 2002. 
tavaszán községünkben Aja
kon megalakult a START 
Rehabilitációs Vállalat és 
Intézményei új üzemegysé
ge. Legfontosabb cél az, hogy 
az egészségkárosodott embe
reknek munkát adjunk, mun
kahelyet teremtsünk. 

A z üzemben továbbra is 
működik a varrodai részleg, 
valamint a talpfelvarró üzem, 
amelyben még nagyobb 
intenzitással folyik a munka. 
Határidőre történő szállításra 
mindig számíthatnak meg
rendelőink, ami a precíz tevé
kenységünket igazolja. Táv
lati terveink között szerepel 
az üzem bővítése, az „orto
péd-cipészet" beindítása. 

A telephelyen működő rak
tár boltként is üzemel, ahol 
szélesedett az árukínálat. A 
START Vállalat különböző 
termékeit vásárolhatják meg 
a településeken élő lakók és 

az üzem dolgozói. A Polgár
mesteri Hivatal támogatásá
val az üzem újabb helyisé
gekkel bővült. A T M K dolgo
z ó k m u n k a e r e d m é n y é t 
igazolja, hogy ezek a helyisé
gek irodai tevékenység ellá
tására alkalmassá váltak. Itt 
történik a START Vállalat 
területi sorsjegyeseinek el
számoltatása, mely közel 110 
munkavállalót érint. 

Ugyanebben az épületben 
kapott helyet az ügyfélfoga
dás megtartására a Mozgás
korlátozottak Megyei Egye
s ü l e t é n e k K i s v á r d a és 
Záhony térségi csoportja. 
Sorstársaim számára minden 
szerdai nap, 9-16 óráig tartok 
ügyfélfogadást. Legtöbben 
az állami támogatás, a gépjár
műszerzési támogatás felől 
érdeklődnek, de szívesen 
megosztják velem saját gond
jaikat is. Egyre többen szeret
nének egyesületi tagok len
ni. 

Ezúton is szeretném meg¬
k ö s z ö n n i V e z é r i g a z g a t ó 
Úrnak, és Egyesületünk el
nök asszonyának, és mind
azoknak a segítségét, akik hoz-
záj árultak az üzemegységünk 
fejlődéséhez. 

Vedres Józsefné 
csoportvezető 

2003. december 13-án ke
rült megrendezésre a m á r ha
gyományossá vált karácso
nyi ünnepségünk a Gávaven-
csellői Rakovszki Sámuel Ál
talános és Művészeti Iskolá-

Polgármesterek, alpolgár
mesterek, nyugdíjas klubok ve
zetői készségesen elfogadták 
m e g h í v á s u n k a t . E lmond
hatom, hogy a csoportunk tag
jai közül is jelentős számban 
megj elentek. Arendezvényt ün¬
nepi b e s z é d d e l k e z d t ü k , 
elsőként az én köszöntőmmel, 
majd a meghívott vendégek 
kaptak szót, és üdvözölték a 
csoportot. Általános iskolás 
gyerekek műsorral kedvesked
tek nekünk és egy egyesületi 
tagunknak is meghallgathattuk 
az előadását. Vendégeinket és 

Itthon otthon 
A z éves munkaprogramok

nak megfelelően a komoly fela
datok mellett kikapcsolódásra 
és szórakozásra is nyílt lehe
tőség. A Mozgáskorlátozottak 
Gávavencsellői Csoportjának 
lelkes kis csapata az elmúlt év 
nyarán két alkalommal is 
összegyűlt a szabolcsi Tisza
parton. Egy verőfényes júniusi 
napon, a magas fák árnyé
kában, remek hangulatban 
jókat beszélgettünk, története
ket meséltünk és elfogyasztot
tuk a bográcsban főtt ízletes 
halászlevet, mindannyiunk 
megelégedésére. Egy hónap
pal később nyársra húzott 
f i n o m s á g o k a t (szalonna, 
kolbász, zöldségek) sütöt
tünk, kis sétákat tettünk a 
szőke Tisza-partján. A víz sze
líden folydogált. A természet 

a jelenlévőket hurkával, kol
básszal vendégel tük meg, 
pogácsát, szaloncukrot, üdítőt, 
kávét, illetve pezsgőt szolgál
tunk fel. Egy kedves tagunk sa
ját maga által készített süte
ménnyel lepett meg minket. A 
lakomát közös éneklés, tánc kö
vette. Bizton állíthatom, hogy 
a vendégek és a tagok egyaránt 
jól érezték magukat. 

Utólag is köszönetet mon
dunk azoknak a polgármes
tereknek, vállalkozóknak, akik 
adományaikkal segítettek, az 
iskola igazgatójának, munka
társainak, hogy lehetővé tették 
számunkra, hogy együtt tud
tunk ünnepelni ezen a csodála
tos napon. Végül köszönöm 
mindenkinek a segítséget, aki 
részt vett ebben a munkában. 

Mártonné Várdai Erzsébet 
csoportvezető 

csendjét csak néha szakította 
félbe egy-egy madárfütty. Min 
denütt nyugalom, béke honolt. 
Akkor és ott azt mondtuk, 
hogy nem kell nekünk - nehe
zen mozgó embereknek - mesz-
szire mennünk ahhoz, hogy a 
szabadban, festői környezet
ben, otthonunk közelében, jó 
levegőn tudjunk feltöltődni és 
- egészséges társa inkhoz 
hasonlóan - tartalmasán eltöl
teni egy-egy délutánt. Ez a fe
lejthetetlen nyári élmény nem 
jöhetett volna létre csoport
vezetőnk, Mártonné Várdai 
Erzsébet szervező munkája, 
fáradozása és felénk sugárzó 
szeretete nélkül. 

Köszönettel tartozunk érte! 

Turkó Sándorné 
egyesületi tag 

A halászlé mindenkinek ízlett 



HELYI CSOPORTOK - KLUBELET I 
BESZÁMOLÓ 
a nyírbátori csoport 2003. évi munkájáról 

BESZÁMOLÓ 
a Reuma Klub 2003. évi foglalkozásairól 

Néhány szó a Családi Klub munkájáról 

A csoport munkája hagyomány 
szerint a megszokott rendben tör
ténik évről évre. Mozgássérült 
sorstársaimat ügyfélfogadási 
időben minden hétfőn 9-12 óráig 
fogadom a nyírbátori Polgármes
teri Hivatal udvarában lévő Polgá
ri Védelem tanácstermében. Az 
ügyfélfogadásokon átlagosan 
15-20 fő keres meg problémáival, 
kérésekkel, illetve kérdésekkel. 
Legtöbben a lakás akadálymente
sítési támogatással, gépkocsi szer
zési támogatással, „Telefonnal a 
rászorultakért" Alapítvány pályá
zati lehetőségével, fogyatékossági 
támogatás igénylésével kapcsola
tosan kérnek tájékoztatást. Megyei 
vezetőnkkel Balogh Zoltánná 
elnök asszonnyal minden alkalom
mal részt veszek környezettanul
mányokon. Minden évben a Nyír
bátor térségében lévő települése
ken segítséget nyújtok az egyesü
leti Vox Humana újság kézbesí
tésében, hogy minél hamarabb el 
tudjuk juttatni a tagtársak számára. 
Szorgalmazom a tagdíj befize
tését, mert nagyon fontosnak tar
tom, hogy a tagok hátralékkal ne 
rendelkezzenek. A tagdíjfizetésre 
felszólító leveleket személyesen 
több településre eljuttattam, ami 
mondhatom sikerrel járt, hiszen 
sokan tettek eleget tagdíjfizetési 
kötelezettségüknek. Továbbra is 
szorgalmazom a Humanitás című 
MEOSZ által szerkesztett újság 
előfizetését, segítek a megrendelé
sében is. A gépkocsi szerzési támo
gatás előkészítése kapcsán javas
lattétellel segítem az elnök asz-
szony munkáját. Tudatosítom a 
tagjainkkal a gyógyászati segéd
eszközök kölcsönzésének lehető
ségét, így mozgássérült sorstársa
im igénye szerint közreműködőm 
- az Egyesület szolgáltatásának 
keretén belül - a segédeszközök 
(pl. szoba WC, tolókocsi járókeret 
stb.) kölcsönzésében. A megyei 
Egyesület által szervezett rendez
vényeken, továbbképzéseken aktí
van részt vettem. 2003. május 19-
én megtartott csoportgyűlésen a 
tagság egyhangúlag Szilágyi Évát 
javasolta elnökségi tagnak. 

Csoportom több tagja foglalko
zik sorsjegyárusítással nagy mege

légedésükre. Itt szeretném megkö
szönni Vezérigazgató Úrnak, hogy 
lehetővé tette részükre ezen jöve
delemforrást. 

A csoport önálló helyiséggel 
nem rendelkezik, ezért nagyobb 
szabású rendezvény megtartására 
kevés a lehetőségünk. Ennek 
ellenére, már hagyományként min
den évben megrendezzük a kará
csonyi ünnepséget. 2003-ban 
december 15-én került sor erre a 
családias hangulatú rendezvényre, 
ahol tagjainkat csekély ajándékok
kal leptük meg. 

Jó kapcsolatot tartok az önkor
mányzatokkal, a Máltai Szeretet
szolgálattal, szponzorainkkal, 
valamint a Családsegítő Központ 
munkatársaival a csoport eredmé
nyes működése érdekében, akik
nek egész évben nyújtott segítő
kész támogatását szeretném meg
köszönni. 

A csoport 2004. évi munkater
vében továbbra is szerepel: 
- a tagdíj fizetés szorgalmazása, 
- a szponzorokkal, önkormány

zatokkal, Máltai Szeretetszol
gálattal, a Családsegítő Köz
ponttal a további jó kapcsolat
tartás, 

- a nyár folyamán egynapos ki
rándulás szervezése szalonna
sütéssel egybekötve, melyhez 
az autóbuszt Nyírbogát Köz
ség Polgármesteri Hivatala 
rendelkezésünkre bocsátj a, 

- ügyfélfogadási napon a tagok 
részére vérnyomás mérés szer
vezése, 

- a Humanitás című újság ter
jesztésének szorgalmazása 

- a karácsonyi ünnepség meg
rendezése, szponzorok felke
resése. 

Megköszönöm Egyesületünk 
elnök asszonyának Balogh 
Zoltánnénak, a START Vállalat 
vezérigazgatójának Balogh Zoltán 
úrnak, hogy segítette munkámat, 
valamint szeretném megköszönni 
az egyesületi dolgozók segítségét is. 

Ezúton is kívánok magam és 
tagtársaim nevében jó egészséget, 
sok sikert további munkájukhoz. 

TóthKálmánné 
csoportvezető 

KISVARDA-ZAHONY TÉRSÉGE 
HELYI CSOPORT 
2004. ÉVES MUNKATERV 
1. A térségben élő mozgáskorlátozott sorstársak számára rendszeres ügy

félfogadást tartok minden szerdán 9-16 óráig Ajakon, a START Reha
bilitációs Vállalat Üzemegységében kijelölt helyiségben. Különböző 
problémával keresnek meg a mozgássérültek, illetve hozzátartozóik, 
akik számára tájékoztatást, felvilágosítást nyújtok a mozgáskorlátozot
takat érintő támogatási lehetőségekről (lakás akadálymentesítési 
támogatás, közlekedési támogatás, gépkocsi szerzési támogatás, 
MATÁV „Telefonnal a rászorultakért" Alapítvány pályázati 
lehetősége, szociális segélyek stb.). 

2. Segítem a Megyei Egyesület munkáj át, részt veszek a továbbképzéseken. 
3. Közreműködöm: 

- a tagfelvétel ügyintézésében, 
- a VOX HUMANA újság kiosztásában, amely nagyon hasznos infor

mációkat tartalmaz sorstársaink számára, 
- a lakás akadálymentesítési támogatás ügyintézése során a környezet

tanulmányi munkában, mert úgy érzem az emberek bizalmukba 
fogadnak és még inkább segíthetek, 

- a gépkocsi szerzési támogatási kérelmek javaslattételében. 
4. A Fogyatékosok Megyei Sporttalálkozóján térségemből ismét szeret

nénk szép számmal részt venni. 
5. A gyerekek kirándulásának szervezését aktívan szeretném képviselni. 
6. A tagok részére karácsonyi ünnepség megrendezését tervezem. 
7. Az önkormányzatokkal és a vállalkozókkal, szponzorainkkal továbbra 

is fenn kívánom tartani a kapcsolatot a csoport működőképességének 
biztosítása érdekében. 

8. Figyelemmel kísérem a tagdíjak pontos befizetését és a tagság létszá
mának növekedését. 

9. Természetesen, ha ezen kívül még más megbízást kapok Elnök 
Asszonytól, azt is igyekezettel fogom ellátni. 

Vedres Józsefné csoportvezető 

A Reuma Klub 
2004. évi foglalkozási terve 
Január: Téli szünet. 
Február 3.: A klub éves programjának megbeszélése. 

Előadó: Kovács József klub vezető 
Március 2.: A mozgás, mint gyógyterápia. 

Előadó: Bákányné Zsoldos Aranka gyógytornász 
Április 6.: Az ásványok gyógyító hatása. 

Előadó: Plajos Gábor természetgyógyász 
Május 4.: Gyógyászati segédeszközök bemutatója. 

Előadó: Oláh Károlyné üzletvezető 
(Dózsa György utcai bolt) 

Június 1.: A köszvényes megbetegedések. 
Előadó: Dr. Bartha Attila főorvos 

Július 6.: Szalonnasütés az Egyesület udvarán. 
Augusztus: Nyári szünet. 
Szeptember 7.: „Áloe Vera" termékismertető. 

Előadó: Gráf Mihályné termékfelelős 
Október 5.: Gyulladásos izületi megbetegedések. 

Előadó: Dr. Berecz Ilona adjunktus 
November 2.: Összevont névnapi megemlékezés, baráti beszélgetések. 
December 7.: Az éves klubfoglalkozások értékelése, 

következő évi program megbeszélése. 
Előadó: Klubvezető 

Kovács József klubvezető 

A z év folyamán az éves prog
ramban jelzett összesen kilenc 
alkalommal gyűlt össze a klub 
tagsága. A kilenc összejöve
telen összesen 151 fő, tehát 
átlagosan 17 fő jelent meg. K i 
kell viszont emelni a két orvos 
előadását, mivel ezek voltak a 
leglátogatottabbak 30, illetve 
29 fővel. A z egyiket Dr. Berecz 
Ilona adjunktusnő a csontrit
kulásról, a másikat Dr. Varjú 
Tibor a reumatológia osztály
vezető főorvosa tartotta a be
tegellátás aktuális kérdéseiről. 

Májusban a Déry Múzeumot 
látogattuk meg Debrecenben, 
ahol 11 fő vett részt. Itt vonat
tal voltunk. Volt ezen kívül két 
értékes természetgyógyászati 
előadás, amit 13-13 fő hallga
tott végig nagy érdeklődéssel. 
A fentieken túl volt egy közös 
szalonnasütés, ahol 18 fő volt 
jelen. Továbbá egy termékbe
mutató kedvezményes vásár
lási lehetőséggel, ahol igen 
csekély volt az érdeklődés, 
mindössze 10 fő volt jelen. 
Februárban az éves program 
megbeszélését összevont név
napi megemlékezéssel kötöt
tük össze, decemberben pedig 
az Egyesület karácsonyi ün
nepségén vett részt a tagság. 

Sajnálattal kell megállapí
tani, hogy a korábbi 20-25 fő 
megjelenő taglétszám átlago
san csökkent, ami a fent leír
takbólkitűnik. 

Sajnos ez nem csak ennél a 
csoportnál tapasztalható jelen
ség, hanem más összejöve
teleknél is. A z emberiség pasz-
szív magatartása észrevehető 
más kluboknál társaságoknál 
is. Ez részben magyarázható az 
emberek érdektelenségével, 
befelé fordulásával, magába 
zárkózásával . Csak akkor 
megy el ilyen összejövetelre, 
ha az anyagi érdekeivel egybe
esik. Tisztelet a kivételnek, 
amit bizonyít a már jelzett 
10-15 fő, aki rendszeresen 
megjelenik a rendezvényeken. 

A z aktivitás növelése érde
kében az év elején a reumato
lógiai szakrendelőben rövid fi
gyelemfelhívó levélben jelez
tük a klub működését. Kértük a 
szíves megjelenést, sajnos 
eredménytelenül. A z érdeklő
dés nem növekedett a két szak
orvosi előadást kivéve. 

A 2004. évi foglalkozási 
tervben ismételten van két 
orvosi, két természetgyó
gyászati, egy termékbemutató
val egybekötött összejövetel 
tervezve. Bízom benne, hogy 
tagságunk aktivitása nőni fog, 
több lesz az érdeklődők és a 
megjelenők száma, mint az 
elmúlt évben. Ehhez kívánok 
minden tagtársunknak jó erőt, 
egészséget és aktivitást. 

Kovács József 
klubvezető 

A Családi Klub az Egyesüle
ten belül egy kis társaság, mely
nek tagjai szeretnek együtt len
ni. A nagyobb megmozduláso
kon a házastársak, gyerekek, 
unokák is részt vesznek. A z 
összejövetelek minden hónap 
harmadik szerdáján du. 14 órá
tól az Egyesület klubhelyisé
gében vannak. Minden alka
l o m m a l m e g h í v u n k egy 
vendéget, akivel életéről, mun
kájáról elbeszélgetünk. 

A z elmúlt évben vendégeink 
voltak: Dr. Csomor Klára 
főorvosnő, Dr. Endreffy Ildikó 
a Páneurópa Unió megyei szer
vezetének elnöke, Makranczi 
Katalin az Esti Fény Egyesület 
e lnöke, Kovács József a 
R e u m a K l u b v e z e t ő j e , 
Mártonné Várdai Erzsébet a 
gávavencsellői helyi csoport 
veze tő je , N é m e t h n é Pál l 
Borbála sorstárs , Gondos 
Gyula kisvárdai költő-tanár, és 
egy alkalommal pszichológus
sal is beszélgettünk. Nagyobb 
összejöveteleinket közösen 
szervezzük az Est i Fény 

Egyesület tel és a Reuma 
Klubbal. így tavasszal kirán
dulni voltunk az Esti Fény 
E g y e s ü l e t s z e r v e z é s é b e n 
Mezőkövesden és a Hortobá
gyon. A nyár folyamán közös 
bográcsozást szerveztünk a 
Bujtoson, mintegy negyven 
fővel. Októberben részt vet
tünk az Esti Fény által szerve
zett Idősek Vi lágnap ján . 
Színház bérleteket vásárol
tunk, amelyekkel felváltva 
tudunk sz ínházba menni. 
Rendezvényeinket, összejö
veteleinket a Megyei Köz
gyűléstől kapott támogatás 
segítségével tudtuk megvaló
sítani. 

A 2004-es évben hasonló 
mentalitással és hasonló prog
ramokkal szeretnénk összejö
veteleinket tartani. Összejöve
teleink mind tartalmilag, mind 
formailag kiforrottak, és azt 
szeretnénk, ha ez a jövőben is 
megmaradna. 

Kéningerné 
dr. Vincze Gizella 

klubvezető 

Bográcsozás a Bujtoson 

U J S A Z I S K O L Á K B A N 
Rendhagyó osztályfőnöki óra Vendégtanárok voltunk... 

Új fehértó 14 ezer lelkes város. 
Négy általános iskola, egy gim
názium, valamint egy szakközép
iskola segíti a diákok képzését. 

Az iskolák nagy érdeklődéssel 
fogadták a néhány éve megrende
zett kerekes székes táncbemu
tatót, amit a Rokkantak Világ
napja alkalmából rendeztünk. 
Talán ez a lelkesedés ragadott 
magával, mikor úgy éreztem, ezt 
folytatni kell. Közel hozni fogya
tékos és egészséges embertársa
inkat egymáshoz, közvetlen 
beszélgetések és programok kere
tében. 

2003 novemberében a Rok
kantak Éve alkalmából osztály
főnöki órát szerveztünk az általá
nos iskolákban azzal a céllal, 
hogy az elmúlt 30 év tapasztalata 
alapján megbeszéljük, elmond
juk mennyit változott a tanár és 
diák viszonya a fogyatékosság
gal élő társaikkal szemben. 

Segítségemre volt ebben há
rom súlyosan mozgássérült, kere
kes székkel közlekedő sorstár
sam Kató László, az Önálló Élet 
Egyesület elnöke, Tóth László, 
Megyei Egyesületünk Felügyelő 
Bizottságának elnöke és Mora-
vecz Ferenc a START Vállalat 
Felügyelő Bizottságának tagja. 

Tapasztalataikat elmesélve be
széltek arról, hogyan lehet súlyo
san mozgássérültként élni az éle
tet, teljes értékű emberként létez
ni a társadalomban, elfogadni és 
elfogadtatni önmagunkat egész
séges embertársainkkal. 

Szívesen beszéltek a gyerme
keknek és tanároknak az önálló 
életvitel megvalósításához veze
tő útról, kudarcokról és élmé
nyekről. Mivel kell szembesülnie 
egy fogyatékos embernek példá
ul akkor, ha el akar jutni egy 
színházba, be akar menni egy 

középületbe, hiszen mindany-
nyian tudjuk, hogy a középületek 
nagy része nincs akadálymente
sítve. 

Nagyon fontosnak tartották az 
iskola nevelő hatását és azt, ho
gyan kell mind a gyermeknek, 
mind pedig a pedagógusnak a 
felmerülő nehézségekkel meg
küzdenie ahhoz, hogy a problé
mákat kezelve pozitív hatása le
gyen az életben, az önálló életvi
tel megvalósításában. 

Ez már nem jelent gondot a 
START Speciális Szakiskola ta
nulóinak és pedagógusainak, hi
szen törekvéseik példaértékűek 
lehetnek minden intézmény szá
mára. Hogyan lehet felismerni, 
fejleszteni a sérült gyermek ké
pességeit és hogyan kell felkészí
teni a külső kapcsolatteremtésre, 
az önálló életre. 

Tapasztalatom az volt, hogy 
mind a gyermekek, mind a peda
gógusok pozitívan értékelték, 
örömmel hallgatták az előadáso
kat, vettek részt a közös beszél
getésekben. 

Ennek szellemében további 
osztályfőnöki órákat szervezünk 
Új fehértón az iskolákban. 

Köszönöm a három előadónak 
Kató Lászlónak, Tóth Lászlónak 
és Moravecz Ferencnek, vala
mint az 1. sz. Általános Iskola 
igazgatójának Aknay Andrásnak 
és pedagógusának Nagy Sándor-
nénak, a 2. sz. Általános Iskola 
igazgatójának Gulyás Józsefié
nek, a 3. sz. Általános Iskola igaz
gatóhelyettesének Kató Gábor
nak, valamint a 4. sz. Általános 
Iskola igazgatóhelyettesének 
Tóth Jánosnak a program szerve
zésében nyújtott segítségét. 

Bige Lászlóné 
csoportvezető 

Az új fehértói általános isko
lákban abban a megtiszteltetés
ben volt részünk, hogy a felső 
tagozatos gyerekekkel, mint kere
kesszékes életet élők, személyes 
tapasztalatainkról beszélgethes
sünk, megismertethessük életfor
mánkat. 

Amikor először meghallottuk 
új fehértói csoportvezetőnktől, 
hogy kerekes székeinkben ülve 
menjünk el az iskolákba, 
beszéljünk, kérdezzünk erről az 
életformáról az osztályfőnöki 
órán, egy kissé meglepődtünk. 
De nem csak mi, hanem a gyere
kek is, amikor segítőinkkel 
begördültünk a különböző hely
színekre. Az egyik kisfiú, amikor 
meglátott bennünket, hirtelen 
csak annyit mondott: „Hoppá", 
de ebben sok minden benne 
volt. 

A felkérést gondolkodás nél
kül elfogadtuk, hiszen minket is 
érdekelt hogyan fogadnak ben
nünket a gyerekek, mi a vélemé
nyük a súlyosabb mozgás
sérültekről? Hárman voltunk, 
mint mozgássérültek, ebből ket
ten kerekes székesek. Egy-egy 
osztályfőnöki órán egymást vált
va mondtuk el, hogyan telnek 
napjaink, hogyan és mit tanul
tunk fiatalabb korunkban, mit 
dolgoztunk, mit csinálunk mos
tanság. Ezekről a témákról azért 
is kellett beszélgetni, mert sokan 
nem tudják elképzelni, hogy a 
„korlátok" miatt hogyan lehet 

érvényesülni, megvalósítani 
önmagunkat. A gyerekek élénk 
érdeklődéssel hallgattak minket, 
de nem csak ők, hanem a tanárok 
is, magunk is meglepődtünk 
ilyen figyelem láttán. A beszélge
téseink után láthattuk, hogy meg
értik a mozgássérültek nehéz
ségeit, nem csak sajnálattal for
dulnak feléjük. 

Megbeszéltük hogyan lehet 
segíteni egy-egy ilyen sorsú 
embernek a különböző szituá
ciókban, hogy az hasznára vál
hasson a mozgássérült személy
nek. 

Kaptunk kérdéseket is, ame
lyekjelezték, hogy nem csak meg
hallgattak bennünket. Ezekre a 
tapasztalataink alapján válaszol
tunk. Ilyen kérdés volt: Hogyan 
vezethet gépkocsit a sérült fiatal? 
Milyen tanulási lehetőségek van
nak a START Rehabilitációs Vál
lalat Szakiskolájában? - és egye
bek. 

Látogatásainknak a szemlélet
formálásban is volt eredménye. A 
társadalom szélesebb rétegeiben 
is kellene hasonló, hiszen ez 
állandó téma. 

Köszönjük az újfehértói álta
lános iskolák igazgatóinak, az 
osztályfőnököknek, tanároknak 
és a gyerekeknek, hogy találko
zásaink létrejöhettek mindany-
nyiunk hasznára. 

Tóth László 



4 SM ESEMÉNYEK 

Beszámoló a nyíregyházi klub 
2003. évi munkájáról 

A klubunk éves munkaprog
ram alapján végezte tevékenysé
gét. Klubfoglalkozásainkat havi 
rendszerességgel tartottuk és 
igen mozgalmas év áll mögöt
tünk. Az immár hagyománnyá 
vált szalonnasütés a jó hangulatú 
kirándulás, a termékbemutatók, 
valamint orvosi előadások (a 
tagság igényének megfelelően) 
megszervezése. 

Orvosi előadást többek között 
dr. Joó Katalin szemészorvos 
tartott, az SM és szemészeti ösz-
szefüggése témakörben. 

Rendszeressé vált klubfoglal
kozás előtt izmaink szakszerű 
átmozgatása Vámosi Istvánná 
gyógytornász irányítása mellett. 

A Sclerosis Multiplexes Bete
gek Országos Egyesülete ez év
ben másodszor szervezte meg az 
országos SM hetet, ennek kere
tén belül - beillesztve az orszá
gos rendezvénysorozatba - a 
nyíregyházi klub is ennek szelle
mében tartotta meg szeptember 
hónapban a klubfoglalkozását. 

A rendhagyó foglalkozás 
előadójának nem kisebb szemé
lyiséget, mint dr. Béres Józsefet a 
Széchenyi-díj as feltaláló-kutatót 
sikerült megnyernünk. Úgy gon
dolom köztudott, hogy Béres 
doktor alapítványán belül, egy 
orvos teamet hozott létre, mely 
kimondottan az SM kutatásával 
foglalkozik. 

A rendezvényen meghívott 
vendégünk volt még dr. Kakuk 
Anikó az SM Centrum leendő 
orvosa, valamint Nyíregyháza 
alpolgármestere. Az előadásra a 
helyi médiákat is meghívtuk, 
hogy ezt az alattomosan támadó 
betegséget minél szélesebb kör
ben ismertessék a még nem ve
szélyeztetett emberekkel is. 

Jelen volt: Nyíregyházi Váro
si TV, Kölcsey TV, Szamos TV, 
Nyíregyházi Rádió, melynek 
riportját a Kossuth Rádió is 
sugározta, továbbá két megyei 
lap képviselői. Külön öröm volt 
számomra, hogy-e nemes célnak 
sikerült megnyerni egy olyan 
médiát (Futár c. lap kiadóját), 
mely a megye minden háztartá
sában térítésmentesen juttatja el 
kiadványát. 

A médiákkal való kapcsolat 
eredményeképpen a Regionális 
Körzeti TV Miskolci adója is 
tudósított klubunk életéről, mely
nek kapcsán Pest megyéből is 
kaptam visszaj elzést. 

A médiákkal való kapcsolat
tartás nemcsak erre az egy alka
lomra korlátozódott, hisz válta
kozva - TV, rádió, újság - havi 
rendszerességgel adunk hírt klu
bunk életéről, és ezáltal azon 
fáradozunk, hogy minél széle
sebb körben megismerjék ezt a 
betegséget. 

Klubunk több pályázatot nyúj
tott be, melyeken kisebb-na
gyobb összegeket nyertünk, eze
ket eszközvásárlásra, DSGM-
masszírozásra, valamint a fenyő
ünnep megszervezésére használ
tunk fel a kiírásnak megfelelően. 

A fenyőünnepet az elmúlt 
évekhez hasonlóan az orosi Her
mán Ottó Általános Iskolában 
közösen ünnepeltük. A gyerekek 
csodálatos műsorral kedves

kedtek, a klub pedig köszönet
képpen vendégül látta a kisisko
lásokat. A közös ünneplések és 
az iskola tantestületének köszön
hetően a gyermekek már termé
szetesnek tartják állapotunkat, 
elfogadják másságunkat. Javas
lom minden egyesületnek, klub
nak keressék az iskolákkal a 
kapcsolatot, hisz a kisgyerekek a 
legfogékonyabbak a másság elfo
gadására és rajtunk is múlik, 
hogy a jövő generációja milyen 
szellemben nő fel. 

November hónapban neuro
lógus, belgyógyász és agrármér
nök közreműködésével „A tej sa
vópor prediotikum és táplálék" 
címmel előadást hallgattunk. Az 
előadás egy program elindítását 
tette lehetővé, melyben a tej sa
vópor hatását kísérik figyelem
mel az SM-es betegeknél. Aprog-
ramban 8 fő vesz részt és ők 
ingyen jutnak a táplálékhoz. 

Aprogramban résztvevők álla
potának alakulását egész évben 
szeretnénk figyelemmel kísérni, 
a tapasztalatokat pedig orvos ál
tal közzé tenni. 

Tagadhatatlan tény, hogy klu
bunk életében a 2003. év az SM 
Centrum létrehozásának lázában 
telt el. A beindításhoz szükséges 
háttértevékenység igen sok mun
kát adott még így is, hogy ennek 
létrejöttéért elsősorban az Ala
pítvány ügyvezető titkára és az 
Országos Egyesület vezetői dol
goztak a megvalósítás érdeké
ben. Röviden vázolnám ebben az 
ügyben végzett tevékenysé
günket: 
- A centrumban szakorvos 

keresés, aki kezdettől fogva 
segíti a munkálatokat orvosi 
szempontból. 

- Az Orvosi Kamarán keresztül 
a háziorvosok megkeresése, a 
beteglétszám felmérés érdeké
ben (342 db levél), igen kevés 
eredménnyel. 

- A megyében praktizáló orvo
sok felkutatása, telefon
könyvből, önkormányzatokon 
keresztül. 

- Telefonon 284 orvost keres
tem meg és kértem meg adjon 
felvilágosítást SM-es betegei
nek számáról. 

- Kérdőív elkészítése, több irá
nyú egyeztetése. Kérdőívek 
postázása megcímzett válasz
borítékkal. 

- A kitöltött adatlapok fogadá
sa, feldolgozása. 

A Centrum létrejöttéhez anya
gi források keresése céljából 50 
db támogatást kérő levelet ké
szítettem, melyből 20-at szemé
lyesen vittem el a címzettekhez, 
míg a többit postai úton juttattam 
el, telefonon történt megbeszélés 
alapján. 

Továbbá kapcsolattartás az 
Alapítvány ügyvezető titkárá
val, önkormányzattal, projekt
menedzserrel, a helyi Kamilliá-
nus Renddel, raktárhelyiség szer
zés stb. 

A beszámoló a teljesség igé
nye nélkül készült, tájékoztató 
jelleggel. 

Rehabilitációs intézet Nyíregyházán 
A klubvezető, az önkormányzat és a 
PHARE összefogásával 

Feltartóztatható a sclerosis multiplex 
Dr. Béres József előadása az SM Klubban 

Komáromi Zoltánná 
SM klubvezető 

Fenyőünnep Oroson 
Eltelt egy év és december 17-

én mi ismét összegyűltünk, hogy 
közösen ünnepeljük, a szeretet 
ünnepét, a karácsony bensőséges 
hangulatát. Mindannyiunk szívét 
boldogsággal töltötte el az a 
tudat, hogy részesei lehetünk a 
közeledő ünnep előtti várakozás
nak, a meghitt izgalomnak, a vi
dám feszültségnek, karácsony 
titkának. Sokunknak nagy örö
metjelent az, hogy kimozdulha
tunk lakásunkból, egy rövid idő
re elfelejthetjük betegségünket, 
meríthetünk a karácsonyi hangu
latból, ajándékot kaphatunk. 

Sokan gyülekeztünk a meg
szokott helyen, a Mozgáskorlá
tozottak Egyesületének épületé
ben, ahonnan a START Rehabili
tációs Vállalat ingyenesen ren
delkezésünkre bocsátott autóbu
sza vitt bennünket Orosra, a Her
mán Ottó Általános Iskolába. 

Igazgató Úr, Borbély tanító 
néni, gyerekek! Mindannyiunk 

nevében köszönöm a csodálatos 
délutánt, reméljük még sok éven 
keresztül tudjuk együtt ünnepel
ni a szeretet ünnepét. Köszönjük 
minden t ámoga tónknak a 
segítséget, hogy hozzá járultak 
ahhoz, hogy nekünk is legyen 
külön karácsonyunk. Faragó 
Péter igazgató és Borbélyné Ma
rika meleg szeretetet árasztó kö
szöntője után a 2/b. osztály kisdi
ákjai kedves, szívet melengető 
műsora mindannyiunkat elbű
völt, meghitté tette az est hangu
latát. A gyönyörű ünnepi műsor, 
a karácsony mindig melegséget 
hoz az ember lelkébe. A mű
sorban ki-ki megtalálhatta kará
csony misztériumának azon 
elemeit, amelyek legközelebb 
állnak hozzá: a fenyőfa szép
ségét, a gyertya halovány, de 
mégis erősen világító lángját, a 
Megváltó születésének hitét. 

Az SM klub tagjai nevében: 
Bakó Tamás 

Egyedül az SM-ben folyta
tott rehabilitációs kezelésről 
bizonyosodott be, hogy képes 
javítani a beteg mindennapi 
életén, mindazon funkciók 
javítása által, amelyek a min
dennapi tevékenységek kivite
lezéséhez szükségesek. 

Ennek a ténynek a jelentősé
gét felismerve világszerte sok
sok S M rehabilitációs centrum 
működik, ahol egymással is 
egyeztetett, konszenzusokon 
alapuló módon folyik a bete
gekkezelése. 

Hazánkban viszont nincs az 
S M betegekre specializált 
intézmény, a terápiákat, ám 
leginkább csak az ellátást, más 
funkciójú egészségügyi, vagy 
szociális intézmények végzik. 
Hasonlóan sem a középfokú, 
sem a felsőfokú oktatás nem ad 
SM-re specializált képzést. 

A z S M rehabilitáció jelleg
zetessége, hogy nem igényel 
nagy anyagi beruházásokat, 
drága eszközöket, de annál 
inkább szakmai felkészültsé
get, nyugodt környezetet, szin
te minden betegnél más, sze
mélyre szabott terápiát. Alapít
ványunknak az a célja, hogy a 
továbbiakban is bővítse és fej
lessze a kialakítandó centru
mot, mind befogadóképessé
gét, mind pedig szakember 
gárdáját illetően. 

Hol tartunk most a megva
lósítással? 

Elkészült a meglévő épület 
átalakítása, akadálymentesíté
se. Megkezdődött a medence 
tér téliesítése és a vizesblok
kok kialakítása, illetve a 
meglévő épület és az új szárny 
közötti összekötő rész építése. 

A tervek szerint kialakítunk 
5 kórtermet, ahol 16 bentlaká
sos beteg helyezhető el, a kór
termekhez pedig a megfelelő 
szociális és kiszolgáló helyi
ségeket: személyzeti öltözők, 
étkező, melegítő konya. A z 
átépítés után biztosított lesz az 
akadálymentes közlekedés, 
külön erre a célra kialakított 
akadálymentes közlekedést 
biztosító lépcsőház beiktatásá
val. A centrumban helyet kap 
egy vizsgáló helyiség, egy pszi
chológiai foglalkoztató és két 
kreatív foglalkoztató a foglal
koztatás előkészítő képzés ré
szére. Ugyanis a rehabilitáció 
alatt a betegek egy általános 
(számítástechnikai) ismerete
ket és az ehhez szükséges ma
nuális készségeket sajátítanak 
el. A z előkészítő képzés ered
ményeképpen akár további 
szakképzés nélkül is részt ve
hetnek az integrált foglalkoz
tatásban bizonyos alapfokú 
számítógép-kezelést igénylő, 
adminisztratív, vagy adatrög-

Az SM klubtagok előadást hallgatnak 

Szükséges tehát létrehozni 
és működtetni egy sclerosis 
multiplex (SM) centrumot, 
amely ezen betegségben szen
vedőknek speciális ellátást 
nyújt. Ezáltal lassítja állapotuk 
romlását, SM-fizikoterápiával 
javítja mozgáskoordinációju
kat, életminőségüket, és a kü
lönböző testre szabott trénin
gek révén növeli munkaválla
lói esélyeiket. A projekt úttörő
nek mondható Magyarorszá
gon, ezért célja, hogy a fel
gyűlt tapasztalatokat doku
mentálja, terjessze és ezek által 
segítse más hasonló centru
mok létrejöttét, így járulva hoz
zá a hazánkban kb. 8000 S M 
beteg ellátásához, ami ma még 
nem megoldott. 

Hogy miért Nyíregyházán 
hozzunk létre az országban 
elsőként ilyen létesítményt? 

A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete S M Klub vezetője 
Komáromi Zoltánná volt az, 
aki elsőnek jelezte a Magyar 
Sclerosis Multiplexes Betege
kért Alapítvány felé, hogy 
szeretné, ha Nyíregyházán 
épülne meg az S M Centrum és 
ehhez „megszerzi" az önkor
mányzat támogatását is. A z 
SM-esek szerencséjére az el
képzelést tett követte. 

A z önkormányzattal közö
sen megvásároltuk a Kerék
gyártó u. 21. szám alatti lakó
ingatlant. Ez az épület kerül 
átalakításra és bővítésre. Ala
pítványunk P H A R E pályáza
ton nyert támogatást az új 
szárny megépítésére és egy 
éves üzemeltetésére. 

zítő munkakörökben, vagy a 
már meglévő szaktudásuk al
kalmazására válnak képessé a 
távfoglalkoztatásban. 

A fizikoterápiás és mentális 
terápiákban évente 100 beteg 
vehet részt. A z ő állapotuk, 
é l e tminőségük j e l e n t ő s e n 
javul, mert az alkalmazandó 
terápiák a betegség előrehalad
tát jelentősen lassítják, sőt az 
esetek többségében javulást is 
eredményeznek. A centrum
ban folyó rehabilitáció hatásá
ra javul a betegek fizikai 
közérzete, hétköznapi önellátó 
képessége és ezáltal mentális 
közérzete. A fizikai és mentá
lis fejlődés hatására növekszik 
motiváltságuk az integrált fog
lalkoztatást közvetlenül, vagy 
k ö z v e t v e s z o l g á l ó t e v é 
kenységek, képzések, trénin
gek iránt, ezért a motivációs 
elemnek a 3-4- hetes terápia 
alatt folyamatosan intenzívnek 
kell lennie. 

A foglalkozatást előkészítő 
képzések, tréningek ugyan
csak kb. 100 fő részére válnak 
lehetővé. 

Ahhoz, hogy elképzelésün
ket minél komplexebben és 
minél hamarabb megvalósít
hassuk további támogatókra is 
szükség van. Ezúton is szeret
nék hálás szívvel köszönetet 
mondani valamennyi eddigi 
támogatónknak, s bízvást hisz-
szük, hogy nemes célt szolgál 
mindenki, aki a Centrum meg
valósításán fáradozik akár ope
ratív közreműködésével, akár 
adománnyal. 

Nadabánné BenyikÉva 
ügyvezető titkár 

Dr. Béres József a Béres csep
pek feltalálója tartott előadást 
2003. szeptember 2-án a Nyíregy
házi SM Klubban. Az Országos 
SM Hét keretén belül tartott SM 
Nap rendezvényen a betegek és 
sok-sok érdeklődő előtt a Széche
nyi-díjas professzor a sclerosis 
multiplexszel (SM) kapcsolatos 
kutatásnak eddigi eredményeit és 
a speciálisan SM-eseknek kifej
lesztett, de még kísérleti stádium
ban lévő Béres cseppet ismertette. 

találták, lehet, hogy megemelke
dik az immunrendszer úgyneve
zett antitest termelése, de nem a 
myelinhüvelyt támadja meg, tehát 
nem a szervezet testi anyagát teszi 
tönkre, hanem rendkívül parányi 
részecskék jelennek meg, amit 
eddig nem ismertek fel sehol sem, 
Japánban sem. 

A kutatás során sikerült olyan 
táptalajt előállítaniuk, amelyben 
kifejlődött és szaporodni kezdett 
ez a rendkívül parányi rész, ami 

Dr. Béres József 

Elmondta, hogy van lehetőség 
feltartóztatni a betegséget. 
Japánban, ahol erőteljesen kutat
ják eme központi idegrendszeri 
betegség okát, az ifjúság jelentős 
része már SM-es beteg, és egyre 
többet és többet diagnosztizálnak. 
Hazánkban a szakirodalom 20^10 
év közé teszi a betegség megjele
nését, de a tapasztalatai azt mutat
ják, hogy már 10-12 éves gyerme
kek között is előfordul (sajnos, 
van már 8 éves SM-es gyermek is 
- a szerző megjegyzése). Ám mi
nél fiatalabb a beteg, annál na
gyobb az esélye, hogy néhány 
hónapon belül meggyógyulhat. A 
felnőttek körében is sokat számít, 
hogy mióta beteg valaki, milyen 
állapotban van szervezetének 
myelinhüvelye, aminek szerepe 
van az idegingerület vezetésében. 

A tudomány ma azt tartja, hogy 
a betegség oka immunaktivitás (a 
szervezet saját sejtjei ellen 
fordul), ami lázat vált ki, a láz 
következtében a myelinhüvely 
károsodik, amely befolyásolja az 
idegingerek célhoz jutását. Azt 

elindítja az SM-et. Ezek a két mil-
limikronnál kisebb, nukleinsavat 
tartalmazó idegszálak az idegszá
lat körbevevő myelinhüvely bom
lásakor keletkeznek. Megfelelő 
tápközegben a parányok felszínén 
gyűrű alakul ki. 10—15 nap múlva 
mikroszkópban is alig észreve
hető fonálkák jelennek meg, amik 
kunkorodnak, hajlanak. Nagy 
nagyítással, felismerhető a közép
pontjukban vonuló szklerózis 
anyagok. Kb. 5 millió részecske 
van egy fonálkában. Ez a fonálka, 
amely bizonyos sarkított fényben 
feltűnik, de festékanyaggal a mik
roszkóp alatt nem sikerült látható
vá tenni - igen veszélyes. 

A kutatások folynak. A pro
fesszor úr kifejlesztett egy 
speciális, SM-re ható Béres 
cseppet, amelyet megelőzés szem
pontjából tart nagyon jelentősnek. 
A kísérlet azonban nem fejeződött 
be, még messzi van attól, hogy 
gyógyszer legyen belőle - mdtuk 
meg a nagysikerű, teltházas 
előadáson. 

TMI 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei SM Klub 
2004. évi foglalkozási és munkaprogramja 
Január: Az új év köszöntése, a 2003-ban végzett munka érté

kelése és a 2004. évi munkaprogram megbeszélése. 
Február: A meglévő rehabilitációs- és tornaeszközök felmérése 

(leltározása). Az alkalmazott kölcsönzéses rendszer 
megbeszélése, esetleges változások bevezetése. 

Március: Beszámoló az SM Rehabilitációs Centrum építésének 
alakulásáról, esetlegesen a járóbeteg kezelés beindítá
sa. A megyében élő betegekkel kapcsolatfelvétel 
levélben, telefonon vagy a háziorvoson keresztül. 

Április: A meglévő rehabilitációs és tornaeszközök és az al
kalmazott gyógyterápia hatásának értékelése orvos-
patrónusunkkal. 

Május: Orvosi előadás a betegek által választott témáról. 
(Javasolt témák: reumatikus megbetegedések meg
előzése, érrendszeri és keringési panaszok meg
előzése, kezelése az SM-es betegeknél.) 

Június: Évadzáró szalonnasütés. Kirándulás a klubtagság 
javaslata alapján. 

Júl.-Aug.: Nyári szünet. 
Szeptember: Kötetlen baráti, sorstársi beszélgetés. Az országos SM hét 

keretein belül a nyíregyházi rendezvény megszervezése. 
Október: Az eltelt időszak kutatási eredményeiről, tapasztalata

inak ismertetésére felkérjük dr. Diószeghy Pétert, a 
neurológiai osztály osztályvezető főorvosát. 

November: Az eltelt időszakban végzett munka értékelése, külö
nös tekintettel a Rehabilitációs Centrumban végzett 
tevékenység alakulásáról. 

December: Fenyőünnep megszervezése, a 2004. év búcsúztatása. 

Állandó feladatok: 
A Rehabilitációs Centrum létrehozásához minden lehetséges 
anyagi forrás felkutatása megyei szinten. A SZJA 1%-nak fela
jánlására időben elkezdett kampány megszervezése. 
- Orvospatrónusokkal szorosabb, élőbb kapcsolattartás. 
- A betegekkel a kialakult kapcsolat ápolása, új betegek bevonása a 

klubéletbe. 
- A médiákon keresztül a betegség széles körben történő megismer

tetése a nem érintett emberekkel is. 
- Pályázatok készítése. 

Komáromi Zoltánná 
SM klubvezető 



A START ISKOLA ELETÉBŐL 

Hagyományőrzés a kollégiumban I Találkozásunk a lóval 
A kollégiumnak 66 lakója 

van. A diákok a hét minden 
napj át itt töltik, de vannak olya
nok is, akik 2-3 hetente utaz
nak haza. így a szabadidejüket 
is itt töltik. A kollégium ne
velői közössége kereste a le
hetőséget arra, milyen tevé
kenységgel tölthetnék el a diá
kok a szabadidejűket, ami által 
fejlődik személyiségük, ese
tenként hozzájárul a rehabilitá
ciójukhoz is, ezáltal nevelő
munkánk részévé is válhat. 
Úgy gondoljuk, ezt megtalál
tuk a kézműves foglalkozások 
beindításával. Ezen tevékeny
ségek során önmegvalósításra 
is lehetőség van, ami jó önbi
zalom növelő. A2000/2001-es 
tanévben ilyen gondolatokkal 
láttunk hozzá e szakkör jellegű 
munkához. Ennek keretében 
többféle manuális tevékenysé
get biztosítunk: gyöngyfűzés, 
batikolás, üvegfestést, alka
lomhoz illő dekorációkat 
(karácsony, farsang, Valentin 
nap stb.) A z elmúlt évek ta
pasztalata azt mutatja, hogy 
vannak, akik rendszeresen és 
minden tevékenységen részt 
vesznek, mások egy-egy alka
lommal kapcsolódnak be, de 
mindenki„kipróbálta már vala
melyik formában önmagát". 

Gyöngyből nyakláncokat, 
karkötőket, állatfigurákat, virá
gokat készítünk. Ezeket aján
dékozásra is hazavihetik, de 
saját örömükre is szolgálnak. 

Egy másik fajta tevékenység 
a batikolás, ez különösen nép
szerű, mert míg a gyöngy las
san formálódik, hosszú kitar
tást igényel, a batikolás rövid 
idő alatt elkészül, látszik a kész 
munka. Használt textilből, 
párna, paplan és lepedő dara
bokból kötözéssel különféle 
mintákat alakítunk k i és ruha
festékkel megfestjük. A kötö
zés kibontása után már látszik 
is a „minta" és vasalás után 
kész a kendő, a sál, a terítő. A 
„kibontás" mindig nagy él
mény, vajon milyenre sikerült? 
Ilyen batikolt kendőket árusí
tunk minden évben a SULI 
EXPO-n is. Mindig nagyon 
kelendőek! 

A z üvegfestés iránt érdek
lődők részére is gyakran szer
v e z ü n k f o g l a l k o z á s o k a t . 
Befőttes üvegre szép motívu
mokat festenek, ami szintén 
kedves ajándék lehet, de szo
bájuk dekorálására is használ
ják. Egy éve már, hogy egy 
újfajta manuális tevékenység
re van lehetőségünk. Palicz 
Zoltánné népi iparművész se-

A gyakorlati helyen sok jó 
és sok rossz történik velem. 

A jó benne, hogy idegen 
helyre mégy, idegen embe
rekhez, ahová be kell illesz
kedned, meg kell birkóznod a 
feladatokkal, és kis idő múl
va már otthonosan mozogsz a 
konyhán. 

A rossz, hogy folyamato
san parancsolnak neked, 
egyik fejed itt, de a másiknak 
is csinálni kell valamit. 

Minden munkahelyen, 
iskolában, barátok közt meg
vannak a kis csapatok, a kia
lakított párok, akiknek egye
zik a véleményük a hozzáál
lásuk. Persze vannak más 
párok más véleményekkel 
más hozzáállással. Ez olyan, 
mint két mágnes mikor ta
szítja egymást, soha nem jön 
k i belőle semmi jó , de amihez 
nincs közöm, abba inkább 
nem szólnék bele, mert a vé
gén én is bele keveredek. 

Hát igen, én is megérem a 
pénzem, de ez már egy másik 

gítségével a szalmafonás rej
telmével ismerkedünk, aki ezt 
a tevékenységet nem csak a 
kollégiumban, hanem Ököri-
tófülpösön, a Rehabilitációs 
Centrumban is végzi. E téren 
már az első év is mozgalmasan 
telt és megjelentünk szalmából 
készült kis „csodáinkkal" is a 
SULI EXPO-n, de ünnepeken 
(karácsonyra, húsvétra) is szal
mából készült ajándékot, deko
rációt készítettünk, amelyek 
hangulatossá tették az ünnepe
ket a kollégiumban és Ökö-
ritófülpösön is. A z iskolai nyílt 
napon is részt vettünk, az 
érdeklődőknek bemutattuk a 
szalmafonást, a gyöngyfűzést 
és minden más szabadidős tevé
kenységet. 

Részt vettünk a „Kárpátokat 
átívelő SZALMA-SZÁL" pá
lyázaton, ahol a Kiskakas fél
krajcárja című népmesét jele
nítettük meg szalmából. Ezzel 
ifjúsági kategóriában H. helye
zést értünk el és elnyertük a 
zsűri különdíját is, amivel pénz
jutalom és ajándék is járt. A 
díjat Törökszentmiklóson ve
hettük át, ahol egyúttal megte
kinthettük az ország egyetlen 
szalma múzeumát is. A sike
rek, a diákok és a felnőttek 
érdeklődése új erővel töltenek 
el bennünket és kedvet ad 
ahhoz, hogy megjelenjünk a 
Betlehemi Csillagok címmel 
meghirdetett pályázaton is egy 
kültéren elhelyezkedő „Ven
dégcsalogatóval". Ököritó-
fülpösön az ajándéktárgyak 
mellett használati eszközöket 
is készítünk, szakajtókat, táro
lóedényeket. Számos kiállítá
son mutattuk már be ezeket a 
termékeket pl.: a Pályaválasz
tási napok keretében. 

Munkánk tartalmát, ered
ményességét adja, hogy azok 
az emberek, akik ezen tevé
kenységet végzik, a munka 
során lassan, szinte észrevétle
nül formálódnak, látókörük 
kiszélesedik, kreativi tásuk 
fejlődik és igényesebbé válnak 
arra, hogy szépítsék környeze
tüket és vigyázzanak arra. 
Ezen kézműves tevékenysé
gek végzését a jövőben is foly
tatni kívánjuk. 
Szívesen látunk újabb érdek
lődőket a kollégium, az iskola 
keretein belül, de a Vállalat 
más területén is. 

Kerekesné Ráti Éva 
nevelő 

Palicz Zoltánné 
szalmafonó 

népi iparművész 

Dnn.1 

oldal lesz legközelebb. A gya
korlati helyen számos mun
kagépet ismerhetsz meg (pl.: 
galuskaszaggató, daráló, bur
gonyakoptató gép stb.), ame
lyeket már egy idő után te is 
használhatsz. A szakmát csak 
akkor tudod elsajátítani, ha 
élvezettel, kíváncsisággal és 
odafigyeléssel végzed a mun
kát. Mert ha nem, akkor úgy 
is azt mondják, hogy belőled 
se lesz szakács! 

A munkahely, a gyakorlat, 
az iskola nem a szórakozás és 
játék helye, mert a végén 
csak a rossz alakul k i belőle 
és még a jövődre is kihathat. 
Ezért is mondták nekem 
egyszer, hogy jól gondoljam 
át mi akarok lenni, mert az 
életem részévé válik. Ha vala
mit nem szeretsz csinálni, 
akkor inkább ne csináld, mert 
úgy nem fog sikerülni. 

Tóth Gergő 
1/11. C. osztályos tanuló 

Novemberben körbejárta a 
vállalatot a hír, hogy lehető
ség van lovaglásra. 

Már régen foglalkoztatott, 
hogy milyen lehet egy ló hátán 
ülni, hogyan lehet vele kapcso
latot kialakítani. ATV-ben néz
ve nagyon egyszerűnek tűnt a 
dolog, gondoltam kipróbálhat
nánk. 

Eljött a nap és mi elindul
tunk a lovardába. A z üvegfal 
mögül is ijesztőnek tűnt, hogy 
egy ilyen nagy, ugyanakkor 
barátságos állat hátára felül
jek. Persze nemcsak én féltem, 
hanem a többiek is. Nagy nehe
zen mindenki felült a lóra és 

elkezdődött a sétáitatás. A z ott 
dolgozók és persze a lovak is 
nagyon türelmesek voltak ve
lünk. Amíg sétáltunk folyama
tosan beszéltek hozzánk. Egy 
mondat nagyon megmaradt 
bennem: „Alovaglás egy játék, 
a ló és a lovas között." 

Mire leszálltam az én „ Csi-
pikémről" addigra meg is 
értettem, hogy mit jelenthet ez, 
és hogyan segíthet egy állat a 
beteg gyereknek a gyógyulás
ban a türelmével, szeretetével 
és ragaszkodásával. 

Juhász Krisztina 
a START Szakiskola tanára 

2002 nyarán találkoztam 
először a lovaglással Tokajban 
egy táborozás alkalmával. Na
gyon megtetszett nekem a lo
vaglás. A lovak kedves, szere
tetre méltó állatok. Sok gon
doskodást igényelnek, de meg
hálálják. Tornádó volt a neve 
annak a lónak, amelyiken To
kajban lovagoltam. 

A z idén újra lehetőségem 
nyílt arra, hogy ingyen eljár
hassak a lovardába. A START 
Vállalat szociális munkásai 
indították el a gyógylovaglási 
programot a vállalat dolgozói 

és a szakiskola tanulói részére. 
Izgatottan vártam az első na
pot. Végre indulhattunk a lo
vardába. A fedett pályás lovar
da nagyon szép. Igyekeztem 
mindent megnézni. Csodálatos 
lovakkal találkoztam. Most 
Virág nevű lovon lovagolok. 
Úgy érzem sikerült jó kapcso
latot kialakítanom vele. 

Köszönöm mindenkinek, 
aki hozzásegített ahhoz, hogy 
részese lehessek a program
nak. 

Kósa Eszter 
1/11. A . osztályos tanuló 

Megmérettetés előtt 
Négy éve annak, hogy osz

tálytársaimmal együtt jelent
keztünk a START Szakiskolá
ba bőrdíszműves tanulónak. 
Azt sem tudtuk akkor, hogy 
miben leledzik ez a szakma. 
Bőrrel ennek előtte is volt dol
gunk, de a művességről igen 
keveset tudtunk. Nagy hévvel 
kezdtünk tanulni, hiszen így 
tudtunk egyre eredményeseb
bek lenni. 

A közismereti tárgyakat - az 
általános iskolai tapasztalata
ink birtokában - igazán nem 
szerettük, de a szakmaiak már 
jobban kedvünkre valók lettek. 
Többnyire az anyagismeret el
sajátítása okozott gondot, ke
vésbé a géptan és a gyártásis
meret, a szakrajzot pedig köny-
nyen elsajátítható tantárgyként 
kezeltük. 

A gyakorlati foglalkozások 
adták meg mindannyiunknak 
az alkotás utáni vágy kiteljese
dését. Nincs már bajunk a ko
rai munkakezdéssel, az egész 
napos odafigyeléssel, sőt az 
üzemben történő munkavég
zéssel sem. Hamarabb tanul
tunk meg gépen varrni, mint 
ahogy az a tananyagban szere
pelt. Nem volt könnyű, hiszen 
a varrógép gyorsaságát tud
nunk kell érzékelni, amely 
egyéb iránt különös figyelmet 
igényel. 

Nem voltunk és nem va
gyunk kiválóak, de azt gon
doljuk, hogy rendelkezünk 
azokkal az ismeretekkel, ame

lyek a szakmában elfogad
hatóvá tehetnek bennünket. 
Ezt pedig elsősorban jól fel
készült, az ismereteket nagyon 
gyakorlatiasan átadó tanára
inknak köszönhetjük. Szem
léltető eszközök igénybevéte
lével és a helyszínen a maga 
valóságában - adott esetben 
működés közben - mutatták be 
a szakmában használatos anya
gokat és eszközöket, s tanítot
tak meg bennünket a szakmai 
fogásokra. 

Álmunkban sem fordult 
meg bennünk, hogy mi mos
tanra idejutunk, pedig ez a kéz
zel fogható valóság. Ezért 
mondhattunk igent Papp Zol
tán és Puholla György osztály
társaimmal nevelő tanárunk
nak arra a jelzésre és indít
ványra, hogy jelentkeznünk 
kellene a bőrdíszműves szak
mában ez év februárjára meg
hirdetett Országos Szakmai 
Versenyre. A z ötlet tetszett, sőt 
eddig végzett tanulmányi mun
kánk elismerését is jelentette. 
Jelentkeztünk. Szaktanáraink 
meg is tették a szükséges lépé
seket és elismerésre méltó se
gítségüket adják nap mint nap 
az intenzív felkészülésünkhöz. 
Vállaljuk a megmérettetést, 
hiszen szeretnénk eredménye
sek lenni és nem titkoltan az 
Országos Szakmai Versenyről 
szakmunkás bizonyítvánnyal 
hazatérni. 

BakacsiAttila 
2/12. B . oszt. tanuló 

Mi is az a DOK? 
Ebben a tanévben, immár 

10. alkalommal ismét megala
kult a Diákönkormányzat, aho
gyan mi hívjuk a DÖK. A nyári 
táborok után (ököritófülpösi 
kerítésfestő, illetve „kukac
tábor") ismét hatalmas tervek
kel érkeztek a gyerekek. Ter
mészetesen a szokásos ren
dezvények, amelyek már ha
gyománnyá váltak, ismét fel
kerültek a terveik közé. 

Ezen kívül célul tűzték ki 
egy diákújság elkészítését, 
valamint kortárscsoport kiala
kítását, amelyet már nagyon 
szükségesnek tartottak. 

Novemberben került sor az 
elsősök felavatására, a „ku-

kacavatóra". A diákok színvo
nalas műsorral szórakoztattak 
bennünket, majd következett 
az avatás és a „Diákhetet" lezá
ró buli. 

Ezen a héten tartottuk a 
„Diákhetet" is, amikor délutá
ni sportvetélkedők, Activity 
parti, K i mit tud, szépségver
seny és szellemi vetélkedő so
rán kovácsolódtak igazi csapa
tokká az osztályok. 

Terveznek még farsangi 
felvonulást, sporthetet és fő-
zőversenyt, melyre szeretettel 
várjuk az érdeklődőket. 

Juhász Krisztina 
a START Szakiskola tanára 

EGY TABOR, KET ELMENY 
A START Speciális Szak

iskola diákj ainak egy kis cso¬
portja a Mozgáskorlátozot
tak Megyei Egyesületének 
meghívására Debrecen mel
lett, a hangulatos Vekeri-tó 
partján táborban töltötte nya
ra kis részét. A tíz napos tá
bor élményeiről Szilágyi 
Anett, végzős segédkönyv
kötő diák így emlé kezik: 

- Nagyon jól éreztem ma
gam a tíz nap alatt. Örömmel 
vettem részt a kézműves fog
lalkozásokon, ahol üveget 
festettünk, nyakláncot, kar
kötőt fűztünk, de emellett 
nagyon jó volt a rendszeres 
gyógytorna, és az úszás is. 
Sok játékos vetélkedőn vet
tünk részt és büszkék is vol
tunk önmagunkra, hogy a 
csapatversenyt a mi gárdánk 
nyerte meg, s rengeteg juta
lom ajándékkal térhettünk 
haza. 

Időközben vendégül lát
tunk egy Hollandiából érke
zett családot, akik mindenki 
számára emlékezetes kon
certet rögtönöztek. Néhány 
dalt velünk is megtanítottak, 
melyeket együtt énekeltünk. 
Egy romániai gyermekcso
porttal is megismerkedhet
tünk és a táborban eltöltött 

idő alatt összebarátkoztunk 
velük, közös programokat 
szerveztünk és ajándékokkal 
leptük meg egymást, melyek 
a Vekeri-tónál eltöltött kelle
mes nya ra l á s t j u t t a t j ák 
eszünkbe. Haza indulás előtt 
elbúcsúztunk az újonnan 
megismert holland és román 
barátainktól, akik a tábor be
járatánál sorfalat állva, éne
kelve, könnyes szemmel bú
csúztak tőlünk. Kellemes él
ményekkel tértem haza. 

Treszka Zoltán, szintén 
végzős segédkönyvkötő diák 
a sportrendezvények rend
szeres résztvevője volt: 

- Örültem, hogy nagyon 
sokféle mozgáslehetőség állt 
rendelkezésre. Gyakran úsz
tunk, kerékpároztunk, tolla-
soztunk, pingpongoztunk, és 
sokat dartsoztunk. Összeis
merkedtem egy holland és 
két román lánnyal. A lányok 
nagyon csinosak, kedvesek 
voltak. A holland fiúkkal so
kat fociztunk és kosaraztunk. 
Semmi gondot nem jelentett 
a nyelvi különbség, kölcsö
nösen elhadonásztuk mon
dandónkat - mi magyarul, ők 
angol taglejtéssel 

Vitéz Péter 
pedagógus 

Iskolánk jelentkezési felhívását 
a 13. oldalon olvashatják. 

Segít az iskola 
Tavaly decemberben bor

zasztó katasztrófa történt az 
iráni Bániban: földrengés dön
tötte romba a várost. ARichter-
skála szerinti 6,3 erősségű föld
mozgás több mint 40 ezer áldo
zatot követelt. Több száz gye
rek azonban megmenekült: ők 
a Bám közelében levő bentla
kásos iskolák egyikében tanul
nak, s a tragédia idején nem 
voltak a városban. Életben ma
radtak, de elvesztették hozzá
tartozóikat, otthonukat. 

A z egész világ megmozdult 
a katasztrófa hírére. Hazánk
ból is segélyszállítmányok, 
mentőcsoportok indultak Irán
ba. A magyar egészségügyi 
csoport tagja volt Szenczy 
Sándor, a Baptista Szeretet
szolgálat elnöke, aki a helyszí
nen tárgyalt a bentlakásos isko
la igazgatójával. Hazatérve, a 
szeretetszolgálat vezetői el
határozták, hogy a „Fogadj 
(jelképesen) örökbe!" prog
ram keretében sietnek az árván 
maradt gyerekek segítségére. 
E program lényege, hogy a 
jelentkező intézmények, vál
lalatok, közösségek, magán
emberek vállalják egy-egy 
iráni árva gyerek havi 3 000 
forinttal való támogatását egy 
éven keresztül. 

Tudomást szerezve a szere
tetszolgálat kezdeményezé

séről, a nyíregyházi Start Szak
iskola és Speciális Szakiskola 
diákönkormányzata úgy dön
tött, hogy vállalja egy gyerek 
támogatását. Felvették a kap
csolatot a szeretetszolgálattal, 
bekapcsolódtak e nemes akció 
megvalósításába. 

A szakiskola tantestülete és 
diákjai karácsonyi, újévi üd
vözletet kaptak Illár József úr
tól, a Kárpátaljai Kisszelmenc 
és Palágykomróc polgármes
terétől. Tanulóink korábban tá
mogatták e kettévágott, Ukraj
na és Szlovákia között felosz
tott magyar falu ukrajnai felé
ben igen nehéz körülmények 
között élő és a szomszédos 
Palágykomróc község iskolá
jában tanuló gyerekeket: ruha
neműt, édességet, könyveket, 
tanszereket küldtek nekik. A 
tantestület és a diákönkor
mányzat közösen úgy határo
zott, hogy a továbbiakban sem 
feledkezik meg a kisszelmenci 
gyerekekről, felújítja az ado
mányok gyűjtését, felveszi a 
közvetlen kapcsolatot a kár
pátaljai diákokkal és tanáraik
kal. 

Dalmay Árpád 
a START Szakiskola tanára 



I START LAPOK 

Értelmet adni sok-sok céltalan életnek 
Ünnepi díszben várta a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csar

nok a START Rehabilitációs Vállalat és Intézményeinek dol
gozóit és a létrejöttében, működésében sok-sok segítséget nyúj
tó állami és önkormányzati vezetőt. 

A Vállalat 3800 alkalmazottját közel 500 dolgozó, tanuló 
képviselte a 15 éves évfordulón, amit megtisztelt többek között 
a Medgyessy-kormány kancellária minisztere Kiss Péter (a 
volt munkaügyi miniszter), Csabai Lászlóné Nyíregyháza Me
gyei Jogú Város polgármestere, országgyűlési képviselő, Gaz
da László a Megyei Közgyűlés elnöke, és a létrehozó alapító 
Egyesület elnök asszonya Balogh Zoltánné. 

A napsütötte áprilisi napon távoli emléknek tűnt a hóviha-
ros február, az ünnepség eredeti időpontja, és meseszerű az 
1988-as év, amikor néhány dolgozóval megalakult a Vállalat. 

Sok volt a nincs, kevés volt a van, de volt szándék, igény, 
akarat, elszántság néhány emberben. Minden hajón kell egy 
kapitány, miénken Balogh Zoltán vezérigazgató úr, aki 15 éve 
rendületlenül áll a kormányhídon jó és rossz időben. 

A kapitányok élet és halál urai a hajókon. Ő azért nem ilyen, 
de a Vállalat birtokolja a „ Család-barát" kitüntető címet. Há
zasságokköttetnek, gyermekek születnek körünkben, és közö
sen kísérjük el a vezetésével a közülünk távozókat. 

Jól szemlélteti azt az utat, amit megtett a START Vállalat. A 
hulladék fából készült madáretetőtől a modern számító
gépekkel, a világháló segítségével végzett távmunkáig. Említ
hetjük az EU szabványnak is megfelelő biológiai ecet
gyártást, forgalmazást. Ábrázolhatnánk úgy is a fejlődést, 
hogy megnézzük azokat a képeket, amelyek a Honvéd utcai 
első munkahelyről készültek és utána a Bujtos utcai központot, 
az Árokutcai nyomdát, vagy bármely más telephelyet. 

Ha már a mérlegnél járunk 15 év alatt közel 8000 embert 
(egy kisváros lélekszáma) foglalkoztatott a START, és a meg
változott munkaképességűek aránya a 80%-ot mindig elérte. 
(100 dolgozóból 80 dolgozónak volt valamilyen fogyaté
kossága.) Sorban hangoztak el a köszöntő szavak a vendégek 
és a házigazdák részéről. 

A régi dolgozók egymásra nézve emlékeztek a már-már né
ha elfelejtett képekre, míg a fiatalok, az „ újak" időnként hitet
lenkedve hallgatták. 

Mindenkit örömmel tölt el, hogy a jelenleg iskolás 
gyermekeinknek, de a most munkát vállaló sérülteknek sem 
kell azokkal a nehézségekkel szembenézni, amikkel az alapí
tóknak és az első dolgozóknak kellett. 

A START Vállalatnál egy hosszú verseny vette kezdetét, ami
nek nagyon komoly célja van, de CÉLJA nem a befejezés, a 
szalag átszakítása, hanem az első 15 év után újabb és újabb 15 
év, ÉRTELMETADNI SOK-SOKCÉLTALAN ÉLETNEK. 

Bige Lászlóné 
Moravecz Ferenc 

„Dolgozni csak szépen..." 

Ünnep után 
„A 15 éves Start példa az unióba igyekvőknek" 

E sorok írásakor már nincs 
hátra ötven nap addig, amed
dig Magyarország az Euró
pai Unió teljes jogú tagja 
lesz. Sokan latolgat ják: 
könnyebb lesz, vagy nehe
zebb lesz, k i lesz a csatlako
zás nyertese és k i a vesztese 
(merthogy bizony ilyenek is 
lesznek). Azt gondolom, nem 
elég csak várni, hogy én va
jon nyertes leszek-e, hanem 
ezért tenni is szükséges. Nem 
nagy dolgokat, csak olyano
kat, amit akkor is meg kelle
ne tenni, ha nem érkeznénk 
meg az Európai Unióba. Sőt 
lehet, hogy csak annyit kell 
javítanunk munkánkon, hogy 
úgy végezzük, mintha ottho
ni környezetünkben dolgoz
nánk, saját magunknak. 

A Startnál már működik az 
élelmiszeriparban kötelező 
H A C C P minőségbiztosítási 
rendszer, de a vállalat más 
területein is szükséges a foko
zott minőségbiztosítás kiépí
tése. Ez a munka szakértők 
segítségével már hosszú ide
je folyik. Örömmel mond
hatjuk, hogy a cég munkatár
sainak legnagyobb része fel
ismerte ennek a kis többlet
munkával járó feladatnak a 
fontosságát. Érdekes, hogy 
az egyik legnehezebb körül
mények közt dolgozó üzem
ben, Nyírtelken vezették be a 
legsikeresebben a rendszert. 
A z itt dolgozók bizonyára 
megértették azt, hogy meny

nyire fontos a jó minőségben, 
és ellenőrizhetően végzett 
munka. Hiába gondoljuk, 
hogy sok a felesleges 
papírmunka, mégis a Start 
megrendelői egyre nagyobb 
számban várják el, hogy mini
mális legyen a minőségi 
kifogás, ha pedig mégis hiba 
történik, azonnal meg lehes
sen találni annak okát, fe
lelősét. Akik ezt nem veszik 
tudomásul, s hanyagul vég
zik munkájukat, nemcsak 
saját, de munkatársaik mun
kahelyét is veszélyeztetik, 
hiszen, ha a sorozatos hibák 
miatt elmaradnak a meg
rendelések, akkor veszélybe 
kerülhet számos munkahely, 
s talán még olyan vélemény 
is kialakulhat a megren
delőkben, hogy a fogyaték
kal élők, vagy megváltozott 
m u n k a k é p e s s é g ű e k csak 
gyenge minőségű munkára 
képesek. A cég számos ter
méke bizonyítja ennek ellen
kezőjét, hazai és nemzetközi 
elismerések jelzik, hogy a jól 
végzett munka, s a kitűnő 
minőség nem igazán függ a 
dolgozók egészségi állapotá
tól, hanem sokkal inkább lel
kiismeretességétől és gon
dosságától. Ezért nem szabad 
megengednünk, hogy né
hány fegyelmezetlen, hanyag 
ember kockáztassa a cég és a 
munkatársak jó hírét és mun
kahelyét. 

(YA) 

Lehet, hogy vannak még olyanok akik pontosan 
emlékeznek, milyen idő volt azon a napon amikor 1988. feb
r u á r elsején megkezdődött a Start Vállalatnál az első munka
nap. A z viszont kétségtelen tény, hogy amikor ennek tizenöt 
éves évfordulóját szerette volna megünnepelni az azóta jóko
r á r a megnőtt vállalkozás jókora hóvihar dúlt az egész ország
ban, így a vállalat vezetése az utolsó pillanatban kénytelen 
volt elhalasztani az ünneplést , hiszen számos vidéki 
telephelyről nemigen tudtak volna bejönni a vállalat meghí
vott dolgozói. Azután - ha kissé megkésve is de - 2003 tava
szán verőfényes napsütésben indultak a cég dolgozói a nyír
egyházi sportcsarnokba, hogy visszaemlékezzenek az alaku
lás óta eltelt időszakra. 

Ötszáz vendég ült ezen a na
pon a Bujtosi Szabadidő Csar
nok küzdőterén megterített asz
taloknál. Ott voltak a cég első 
dolgozói, az alapító egyesület 
vezetői, eljöttek az ország min
den részéből a hasonló vállal
kozások küldöttei, a megye és 
a város vezetői, az egykori se
gítők és természetesen a meg
hívott dolgozók. A z ünnepsé
get megtisztelte jelenlétével 
Kiss Péter kancellária minisz-

tézményei ma jelent dolgozói
nak. A miniszter szerint a cég 
az itt dolgozóknak az önálló 
élet lehetőségét jelenti, azt, 
hogy saját erejükből, saját el
képzeléseik szerint, egyénisé
güknek megfelelően alakíthas
sák életüket és jövőjüket, ne le
gyenek kiszolgáltatottak. Ezt a 
példát, ezt a kitartást célszerű 
köve tn ie minden magyar 
állampolgárnak, az uniós csat
lakozást követően, hogy az or-

Szoboszlai Gyula mesterszakács 
ter is, aki már a februári hóvi-
haros napon - akkor még mun
kaügyi miniszterként - terep
járót helyeztetett készenlétbe, 
hogy ha kell, ide tudjon érni. 
Most hál istennek nem volt 
szükség a különleges jármű
re. 

A vállalat első dolgozója, 
ma is első embere Balogh Zol
tán vezérigazgató elmondta, 
hogy amikor elindult a cég ál
modni sem merte, hogy ekkora 
vállalkozás lesz belőle. Számí
tásai szerint minden esztendő
ben 230-240 új munkahelyet 
teremtett a Start azoknak a 
megváltozott munkaképes
ségűeknek és fogyatékkal 
élőknek, akik közül ma is min
den százból csak tizenhárom
nak van munkája. Ez a tény pe
dig azt mutatja, hogy a cégnek 
a következő években is lesz ten
nivalója. 

Érdekes nagyon megtisztelő 
és aktuális összehasonlítással 
kezdte mondandóját Kiss Péter 
miniszter úr. Azt mondta: az 
Európai Unió olyan lesz a 
lakosságnak, mint amit a Start 
Rehabilitációs Vállalat és In-

műveit kínálja 

szág megszerezhesse azt az 
1200-1500 milliárd(!) forint
nyi fejlesztési forrást, amely
nek segítségével jelentősen ja
vulhatnak minden magyar em
ber életkörülményei. Tizenöt 
évvel ezelőtt a Nyíregyháza kö
zelében élő megváltozott mun
kaképességű emberek számára 
a Start Vállalat szinte az egyet
len esély volt. Akik képesek 
voltak élni a lehetőséggel, 
most ünnepelnek. M a az esély 
mindenki számára jobb élet
minőséget ígér. De ez csak ak
kor teljesülhet, ha úgy történik, 
mint a Start Vállalat tör
ténetében, ha mindannyian te
szünk érte, s nemcsak néhány 
ember magánügyének tekint
jük a jövőt, s nem arra várunk, 
hogy a dolgokat mások maj d el
intézik helyettünk, fejezte be 
mondandóját a miniszter. 

Gazda László, a Szabolcs-
S z a t m á r - B e r e g m e g y e i 
közgyűlés elnöke arról beszélt, 
hogy van ugyan esélyegyen
lőségi törvény, számos jogsza
bály foglalkozik a fogyatéko
sok és a megváltozott képes
ségű emberek sorsával. - A 

szavakból, jogszabályokból 
azonban nem lesz rámpa, nem 
lesz hangos lámpa - mondta az 
elnök. - Akiknek a küszöb is 
akadály, akik fehér bottal jár
nak, akik kerekes székben köz
lekednek azok számára nem 
olyan kerek az élet. Azokat ün
neplem most, akik teljes életet 
akarnak élni. A z ő teljes életre 
való joguk és lehetőségük min
dannyiunk felelőssége - mond
ta az elnök. 

Csabai Lászlóné, Nyíregy
háza Megyei Jogú Város 
polgármestere, aki néhány esz
tendeig maga is a Start Vállalat 

Kossuth téren, a rendezvénye
ken és az iskolákban is. 

Ezután vehették át Kiss Pé
ter miniszter úrtól és Balogh 
Zoltán vezérigazgatótól az ala
pítók és a legjobb dolgozók a 
j ól megérdemelt kitüntetéseket. 

Egy különleges pillanat kö
vetkezett. Vezérigazgató úr 
tiszteletbeli startossá avatta 
Nagybandó András humo
ristát, aki nemrég szívműtéten 
esett át. Bandó azután meg is 
dolgozott Startos mivoltáért, 
mi több a jeltolmácsokat is ko
moly (és néha pikáns) felada
tok elé állította. No és persze 

A humánpolitikai üzem 

dolgozója volt elmondta, hogy 
nagyon erős kötelék számára 
az a Start gyűrű, amit a cégtől 
kapott és azóta állandóan visel. 
- Nem mindig voltam abban 
biztos, hogy jól tettük, amikor 
közreműködtünk a cég létre
hozásában - mondta a polgár
mester asszony. - Amikor a vál
lalat első telephelyén, a Hon
véd utcán jártam, arra gondol-

megdolgoztatta új munkatár
sai rekeszizmait is. 

Kellemes pillanatokat jelen
tett a Start Szakiskola és Speci
ális Szakiskola növendékeinek 
saját munkáiból tartott divat
bemutatója. A hangulat alap
jait a Mandala Dalszínház fia
tal művészei teremtették meg. 
Mire az Ököritófulpösi Ferge
teges Táncegyüttes aranylábú 

Lengyel delegáció a START-nál 

tam: ilyen méltatlan körülmé
nyek között nem szabad ezt a 
munkát végezni. M a azonban, 
úgy látom mégis jól döntöt
tünk akkor. A Startnak nagyon 
nagy szerepe van abban, hogy 
ma Nyíregyházán nem csodál
koznak rá a kerekes székes 
emberekre, s hogy fogyatékkal 
élő és ép fiatalok együtt örül
nek az élet szép pillanatainak a 

Balogh Zoltán vezérigazgató a város és a megye vezetőivel a 2003-as Kelet-Nyugat Expón. 

(Arany Minősítéssel rendel
kező) táncosai a színpadra lép
tek már a nézőtéren is fergete
ges volt a hangulat, amit csak 
fokozott a Móricz Zsigmond 
Színház művészeinek alka
lomhoz illő, ám mégis jó ke
délyű műsora. Amikor pedig 
felizzottak a tűzijáték fényei és 
a Polip együttes rázendített a 
„Start indulóra" („Újra itt van, 
újra itt van, a start csapat...") 
már mindenki önfeledten éne
kelt a zenekarral, amely pilla
natokon belül táncra indította a 
„start csapat" jókedvű tagjait. 

S hogy mi lesz a következő ti
zenöt évben? Reméljük, béke 
és egészség! Persze lesznek to
vábbra is gondjaink, nehéz pil
lanataink és lesznek örömeink. 
Barátok, szeretteink hagynak 
itt bennünket és születnek 
gyerekeink, unokáink. Felnő 
egy új startos nemzedék is, 
akik - már az Európai Unió ál
lampolgáraként - tizenöt év 
múltán újra találkoznak és em
lékeznek immár harminc esz
tendőre, sikerekre, kudar
cokra, szomorú és szép napok
ra, s talán egy kicsit az alapí
tókra, azokra, akik lassan koro
sodván átadják a stafétabotot, 
de reméljük, sokan lesznek 
még közülük, akik együtt örül
hetnek az akkori Start sikerei
nek. 



START LAPOK 7 

Távmunka: 
egy a jövő lehetőségei közül 

Bizonyára sokan gondol
tunk már arra - különösen szür
ke, nyirkos téli reggeleken -
hogy bárcsak ne kellene be
menni a munkahelyre, vagy 
legalább a szomszédban volna 
az a munkahely. A z igazi pedig 
az volna, ha a munkahely az 
otthon valamelyik sarkában 
lenne. Napjainkban ez már 
nem elérhetetlen álom, hiszen 
az információs technológia 
számos lehetőséget kínál az 
otthon végezhető munkákra. 
Különösen fontos ez a lehe
tőség a fogyatékkal élők és 
megváltozott munkaképessé
gűek számára. Mondhatnánk 
persze, hogy bedolgozói rend
szer már sok-sok évvel ez
előtt is volt, de a most előtérbe 
került távmunka ettől lényege
sen eltér, hiszen mindenkinek 
szükséges elsajátítani a számí-

megváltozott munkaképes
ségű, sokan közülük kerekes 
székesek. A z is figyelemre 
méltó, hogy ezek az emberek 
az átlagosnál lényegesen fogé
konyabbak a számítástechnika 
területén. Természetesen töb
ben voltak olyanok is akik már 
nem kezdők a szakmában, így 
akad közöttük jól felkészült 
programozó és honlap készítő 
is. 

A csoport néhány tagja, akik
nek lakhelye négy megyében 
( S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g , 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok és Borsod-Abaúj-
Zemplén) helyezkedik el, arra 
is megbízatást kapott, hogy 
feltárja a munkára alkalmas és 
dolgozni akaró fogyatékkal 
élők és megváltozott munka
képességűek adatait, termé
szetesen az adatvédelmi tör-

Távmunkások vizsga után 

tástechnikai eszközök haszná¬
l a t á n a k a l a p i s m e r e t e i t . 

A Start Rehabilitációs Vál
lalat a múlt esztendőben indí
totta el új távmunkás program
ját. A z Informatikai és Hírköz
lési Minisztérium, a Foglal
koztatási és Munkaügyi M i 
nisztérium pályázatán 30 új 
távmunkahely beindítására 
nyert lehetőséget a Start. En
nek keretében létrejött egy táv
munkás csoport egy központi 
szervergéppel, és minden táv
munkás otthonába kihelyeztek 
számítógépet Internet hozzá
férési lehetőséggel együtt. A 
távmunkások a kihelyezett gé
pek segítségével, távoktatás 
keretében sajátították el a mun
kájukhoz szükséges ismere
teket, s valamennyien sikeres 
vizsgát tettek a Regionális 
Átképző Központban. Nagyon 
fontos tényező, hogy vala
mennyi távmunkás 67%-ban, 
vagy attól nagyobb mértékben 

vény szabályai szerint. Ennek 
a kiépülő - és a későbbiekben 
országos kiterjesztésűvé váló -
adatbázisnak feladata lesz, 
hogy a sorstársainkat alkal
mazni kívánó cégek és a mun
kavállalók egymásra találhas
sanak. Információink szerint 
egyébként a kormány folytatni 
kívánja a távmunka progra
mot, már csak azért is, mert az 
elmúlt évben létrejött 1 371 új 
távmunkahellyel együtt is 
mindössze a munkavállalók 
1%-a dolgozik ebben a formá
ban míg az EU-ban ez az arány 
5 százalék fölött van, sőt egyes 
országokban megközelítik a 
20%-ot is. 
Fentiek alapján ezért nagyon 
fontos, hogy az adatbázis fel
töltése érdekében, azok, akik 
ennek szükségét érzik, kitölt-
sék a kérdőívet, amely a lap 13. 
oldalán található, majd be-
küldjék azt az Egyesület cí
mére. 

Üzemavatás Isten áldásával 
A rohodi egykori műve

lődési ház új feladatot kapott. 
A z eddig kihasználatlan és 
lassan romladozó épületet 
felújították, s a „nagyterem
ben" bőrvarrógépek zakatol
nak. Asszonyok és néhány 
férfiember varrja itt a lábbe
liket. Sokan néhány évtized
del ezelőtt még táncolni jár
tak ide, ifjúságuk emlékeit 
őrzik az öreg falak. M a azon
ban már így van nagyobb 
haszna az egykori zajos jó
kedvű bálok színhelyének. 
A z egykori bálozok - akkor 
nemigen gondolták, hogy 
évtizedek multán nehezeb
ben megy majd a mozgás, - s 
hogy a munka fog leginkább 
hiányozni életükből. Szeren
csére a Start Rehabilitációs 
Vállalat és Intézményei fan
táziát látott a helyi vezetők 
ötletében, s mivel az ötletet 
Gazda László a megyei köz
gyűlés elnöke is szívből 
támogatta, létrejöhetett a cég 
új üzeme, mely természete

sen éppúgy hasznára válik a 
vállalatnak, mint a rohodiak-
nak. így aztán nagy öröm
mel jött el az ünnepi avatóra 
Gazda László a közgyűlés el
nöke éppúgy, mint a cég ve
zérigazgatója Balogh Zoltán 
és a Start Vállalatot alapító 
egyesület elnöke Balogh Zol
tánná. Különös és ritka - a 
Vállalat életében egyedülál
ló - színfoltja volt az avató-
nak az a felemelő pillanata, 
amikor a település görög és 
római katolikus híveinek 
lelkipásztora református kol
légája társaságában megál
dotta az új munkahelyeket. 
Ez az esemény a cég rohodi 
munkatársa inak kérésére 
történt, akik bizonyára fon
tosnak tartják, hogy kezük 
munkáján áldás legyen. 
Ilyen szellemben pedig bíz
vást remélhetjük, hogy a har
minckét dolgozó munkái 
minden piacon megállják 
majd helyüket. 

A Kiválósághoz feladatok is tartoznak 
Magyarországon mindig 

is divat volt panaszkodni. 
Sok mindenről, de leggyak
rabban a munkahelyünkről, s 
még gyakrabban főnökeink
ről. Ezért is okozott komoly 
meglepetést az a felmérés, 
amelynek eredményeként a 
Start Rehabilitációs Vállalat 
és Intézményei a dolgozói 
e légedet tség vizsgála tok 
eredményeként a 2003-ban 
„Legjobb Munkahely" címet 
elnyert cégek között az 
előkelő hatodik helyre ke
rült. A Figyelő című gazda
sági hetilap és Hewitt Inside 
nevű nemzetközi humán 
erőforrás fejlesztő cég által 
indított felmérésbe 76 cég 
kapcsolódott be. 

A Start olyan vállalkozá
sok között aratott sikert, mint 
az emberi erőforrás fejlesz
téssel nemzetközi szinten is 
kiemelkedő színvonalon fog
lalkozó Microsoft valamint 
egy másik amerikai multina
cionális cég magyarországi 
leányvállalata és a Budapest 
Bank. 

E siker azért is különleges, 
mert a Start volt az első túl
nyomó többségében megvál
tozott munkaképességűeket 
és fogyatékkal élőket foglal
koztató cég, amely ebbe az 
előkelő klubba bekerült, s 
Szabolcs-Szatmár-Beregből 
sem szerezte meg ezt a címet 
még egyetlen vállalkozás 
sem. 

- Amikor egy országos 
konferencia keretében ahol -
mind a 76 résztvevő képvi

seltette magát - , Balogh Zol
tán vezérigazgató átvehette a 
díjat az első három helyezett 
mellett, a Startot kérték fel 
bemutatkozásra. A konferen
cián természetesen számos 
új információval gazdagod
tak a Start ott résztvevő 
munkatársai, s e tapasztala
tok alapján érezhetők azok a 
további feladatok, melyek a 
Start humán erőforrás fej
lesztésének további céljait 
meghatározzák. Ezeknek a 
céloknak az elérése még na
gyon sok munkát igényel. A 
pillanatokon belül bekövet
kező uniós csatlakozás után 
viszont alapvető elvárás lesz 
minden vállalkozással szem
ben az átgondolt emberi 
erőforrás gazdálkodás és a 
folyamatos szervezetfejlesz
tés. Mint ahogy a jövő mun
kavállalóinak sem lesz elég 
egyetlen megtanult szakma, 
hanem az egész életen át tar
tó tanulás - ahogyan azt a 
közmondás jó papja is teszi -
lesz az egyik legfontosabb 
feladat. 

A szervezők elmondták, 
hogy nagyon megszerették 
vállalatunkat, az itt dolgozó 
emberekkel történő beszél
getések még egy tapasztalt 
emberi erőforrás fejlesztő 
cég munkatársai számára is 
nagyon kellemes élményt 
jelentettek. Azóta a Start Vál
lalat híre már eljutott a 
Hewitt Inside európai köz
pontjába is, ahol igen külön
leges figyelem és érdeklődés 
kíséri cégünk munkáját. 

Egy példás együttműködés: 
Sokan csak annyit tudtunk Ricséről, hogy létezik. A múlt 

év végén sikerült azt is megtudnunk, hol van, és hogyan néz 
ki. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község nincs egy órá
nyi autóútra Nyíregyházától. Szorgalmas emberek lakják a 
Tisza közeli települést, ám az itt élők munkalehetőségei 
meglehetősen korlátozottak. Igaz a közmunka program 
látványosan széppé varázsolta a falut, hiszen közmunkások 
készítették el a járdákat, de nemcsak azt, hanem a hozzáva
ló díszburkolatot is. No és közmunkában állítják elő és ülte
tik a közterületeken pompázó virágokat, s így telepítették 
az ötszáz hektárnyi erdőt is a település köré. 

- Sokáig működött itt a sá
toraljaújhelyi Elzett gyár egyik 
üzemegysége, ám a cég nehéz 
helyzetbe került, s persze, 
hogy nem a székhelyi üzemet 
szüntette meg, hanem a ricseit, 
- mondja Vécsi István polgár
mester. Ezért is örültünk, ami
kor a Start Vállalatra rátaláltunk. 

- Mint láthatják ez az üzem
épület korszerű és tágas -
mondja a Start ricsei üzemé
nek átadásán Balogh Zoltán 
vezérigazgató. - Ezért lehető
séget látunk arra, hogy a most 
induló és 25 dolgozót foglal
koztató WC-papír és papír 
zsebkendő gyártó gépsor mellé 
egy további üzemegységet te
lepítsünk, ahol további 30-35 
megváltozott munkaképessé
gű dolgozó várhatóan cipő
ipari tevékenységet fog végez
ni. 

- Már jól ismerjük a Start 
Rehabilitációs Vállalat tevé
kenységét, hiszen ez már a 
nyolcadik üzemük megyénk
ben - kapcsolódik be a beszél
getésbe Gúr Nándor országy-
gyűlési képviselő a Parlament 
Foglalkoztatáspolitikai Bizott
ságának alelnöke. - Ha egy cég 
négyszáz új munkahelyet tud 
létesíteni ennek az igen elma
radott térségnek is a legnehe
zebb helyzetben lévő települé
sein azt nagyon fontosnak tart
juk. 

- Én meg azt tartom igen 
felkarolandónak, hogy ezek a 
munkahelyek a legelesettebb 
embereken, a fogyatékkal élő
kön és megváltozott munkaké-
pességűeken segítenek-mond
ja Szabó György országgyű
lési képviselő, az Észak-Kelet 
Magyarországi Regionál is 
Fejlesztési Tanács elnöke. -
A z ilyen fejlesztések támoga
tása a majdani Európai fejlesz
tési források felhasználásának 
is egyik kiemelkedő prioritása 
lesz, bízunk abban, hogy itt is 
együtt tudunk majd működni a 
Starttal. 

M a már az üzem rendben, 
folyamatosan termel, a szor
galmas ricseiek keze munkáját 
kamionok szállítják a nagy 
áruházláncok elosztó raktárai
ba. Ez bizonyítja, hogy egyre 
nő az igény a Start olcsó, ám 
mégis jó minőségű termékei 
iránt. A ricsei üzem - mint 
ahogy a többi Start telephely is 
- j ó példa arra, hogy ha telepü
lési vezetők, területfejlesztési 
és munkaügyi szervezetek ösz-
szefognak a Starttal az ered
mény nem marad el. Mert azt 
valószínűleg mindenki elis
meri, hogy a megváltozott ké
pességűek számára éppoly 
fontos a munka (no és az érte 
járó bér) mint azoknak, akik
nek tőlük lényegesen jobb le
hetőségei vannak. 

Pali bácsi nem unatkozik 
Csaknem azóta volt a cégnél amióta a Start létezik. Feljegy

zései alapján kiszámította, hogy több mint tizenháromezer 
ember „fordult meg a keze alatt". Azt ugyan nem állítja, hogy 
mindegyikkel személyesen találkozott is, de többségükkel 
igen. Akikkel nem beszélt, azoknak a papírjait vizsgálta meg, 
s indította ezzel őket a cég dolgozóinak sorába. A dolgozók 
jöttek, mentek, jó néhányan sajnos meghaltak, még többen 
nyugdíjba mentek, mint ahogyan most ő is. 

Bagoly Pál nyugdíjas mun
kaügyi osztályvezető „intéz
ménynek" számított a cégnél. 
Vaskos nagyalakú füzetei min
dig a keze ügyében voltak, s ha 
egyszer valaki kutatni akarja a 
Start Vállalat múltj át, bizonyá
ra hasznos források lehetnek 
ezek a könyvnyi füzetek. Reg
gelente elsők között érkezett, s 

munka, s hogy az előző napi 
program utómunkáit is rend
ben elvégezték azok akikre 
tartozott. 

Amikor közeledett a nyug
díjba vonulás napja a cég veze
tése megkérdezte: akar-e még 
egy ideig maradni. Örült ugyan 
az ajánlatnak - hisz ez a vég
zett munka egyik legnagyobb 

Az utolsó munkanap az íróasztalnál 

nem volt ritka, amikor délután 
hat-hét óra körül még az irodá¬
jában volt. Ismerte munkájá
nak szigorú szabályait, mégis 
gyakorta előfordult, hogy az 
emberség szabályát alkalmaz
ta egy-egy rászorulónál. Tudta, 
hogy megteheti, hiszen a cég 
vezetése is ezt várja el tőle. 
Lehet, hogy nem ismeri azt a 
mondást: „Akinek humora 
van, az mindent tud, akinek 

megbecsülése - de tudta, hogy 
új és nagyon fontos feladatok 
várnak rá a családban. Négy 
unokája alig várja, hogy papa 
lényegesen több időt töltsön 
velük, mint eddig. 

A minap összefutottunk a 
folyosón. A z arca kisimult, s 
mintha hízott is volna. Kérdez
tem nem unatkozik-e? Öröm
mel újságolta, hogy a lakásába 
most bevezetett műholdas tv 

Tortaszelés mesteri segédlettel 

nincs humora, az mindeme 
képes!". Ennek ellenére nem 
idegen tőle a jókedvű élce
lődés, a mosoly mindig ott buj
kál a szája sarkában. Ezért is 
szeretik sokan, no meg persze 
az előbb emlegetett embersége 
miatt. Faluról jött, hozta magá
val hagyományait, s leginkább 
a föld, a munka szeretetét, a 
szorgalmat. 

Nyugdíjas búcsúztatóján 
megtelt a központi étterem, 
átvette humoros, ám mégis 
hasznos ajándékait, s másnap 
reggel újra megjelent a cégnél. 
Izgatta, hogy rendben indul e a 

programok között több rajz
film csatorna is van, amelyet 
sokszor néznek együtt az uno
kákkal. Már ismeri Nyekk a 
macska, Donald kacsa, Tapsi 
Hapsi, Tom és Jerry, és a többi
ek történeteit. 

- Akkorákat játszunk a k i 
csikkel, hogy nincs idő unat
kozni - mondja. - Meg tudod, 
mindjárt itt a tavasz, lehet men
ni a kertbe dolgozgatni. Bár 
nem vagyok benne biztos, hogy 
bármire is több időm lesz, mint 
eddig - tette hozzá és elsietett. 
Fürgén mintha nem múlt volna 
el hatvankét esztendős. 
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Koltai Róbert új barátai 

Tűz a nap a szeptemberi dél
utánon. A Start udvarán felállí
tott pódiumra csak kevés ár
nyékot vet a fölé húzott sátor. 
Balogh Zoltán a cég vezérigaz
gatója ezúttal szokatlan sze
repben - műsorközlőként - lép 
az aprócska színpadra és beje
lenti az ország egyik legismer
tebb színészét, aki rendező
ként is közismert. Ő az aki ép
pen úgy el tudja játszani a min
dent tudó és mindenhez értő 
nagy arcú Illetékes Elvtársat, 
mint az esendő kisembert, akin 
egyformán jókat röhögünk 
amikor az Indul a bakterház
ban dűt-borít vagy miniszteré
nek nőügyeit zilálja egyre job
ban össze a „Miniszter félre
lép" című filmben. 

Koltai Róbert emlékezetes 
szerepeinek se szeri se száma, 
ezúttal azonban kicsit elfo
gódottan, zavartan lép az alkal
mi színpadra. Először azt gon
doljuk csak a szemébe sütő nap 
zavarja, az egyébként reflektor 
fényhez szokott művészt, ám 
az előadás végén kiderül: szo
katlan a színhely, az udvar, s az 
is, hogy a pódium előtti szék
sorokon túl a talán ötven mé
terre lévő emeleti ablakokból, 
s a pékség előtti rakodó rámpá
ról is figyeli a közönség. Ám 
talán a legszokatlanabb, hogy a 
közönség soraiban számos 
kerekes székes, bice-bóca, bo
tos emberisül. 

A művész zavara azonban 
csak pillanatokig tart, addig, 
amíg - előzetesen alaposan 
megkövetve a közönség sorai
ban helyet foglaló hölgyeket 
elverseli: hogyan is teremtette 
az úristen a nőt, s miképp éli a 
férfi azóta is „se vele, se 
nélküle" életét. 

Azután felcsendülnek a 
művész örökös zeneszerzőjé

nek Dés László dallamai, K o l 
tai énekel az élet hol vidám, 
hol szomorú dolgairól. A mű
vész segítségével bepillantunk 
az „Indul a bakterház" forgatá
sának kulisszatitkaiba, adomá
kat hallunk művésztársakról, 
hol kacagunk, hol kissé szo
morkodunk. Koltait pedig már 
sem a szembe tűző nap, sem a 
szokatlan helyszín, sem pedig 
a nem mindennapi közönség 
nem zavarja. A produkció vé
gén felcsattanó vastaps bizo
nyítja: Koltai Róbert ismét ba
rátokat szerzett, s az új bará
toknak azt az élményt adta, 
amire azok számítottak. Jön
nek az autogramkérők, ifjú 
emberke fényképezőgépet 
nyom az egyik szervező kezé
be s kéri a művészt: készülhes
sen egy közös fotó. 

- Sokféle közönségnek ját
szottam már mondj a a művész 
az előadás után. - Szórakoz-
tatam börtönlakókat, volt eset, 
amikor számos vak ember volt 
egy előadásunkon. Örülök, 
hogy ide is eljuthattam, s 
higgyék el, ami ma itt történt, 
az számomra is nagy élmény 
volt. Igazán kedves ajándékot 
kaptam az Önök termékeiből, 
de bizony nem gondoltam, 
hogy ilyen értékteremtő mun
ka folyik ennél a cégnél. Hiába 
biceg a kislány, aki átadta az 
ajándékot, arcán csillogó sze
retet és szépség, örök emlékem 
marad. Mint ahogy startos kö
zönségemet sem fogom tudni 
elfelejteni. 

Reményeink szerint az így is 
lesz, mert arról is szólnak hí
rek, ahogy a cég szerény esz
közeivel támogatja majd K o l 
tai Róbert készülő új filmjét, 
amelyet környékünkön és Szat
m á r n é m e t i b e n forgatnak 
majd. 

Csóka Katalin 
Start szakiskolás tanuló versei 

A legszebb virág 

Az életed nélkülem semmit sem ér 
Ez olyan mintha nem lenne fekete vagy fehér 
Nagyon szeretlek mint a legszebb virágot 
Úgyis a világ ilyet még nem látott 
Te vagy a mindenem más nem is kell 
Csak azt kérem szeress és úgy fogadj el. 

Mindennek vége 

Soha nem akartam mást csak téged 
Egy álom volt ez és mindennek vége 
Vége mert a remény is elszállt messze 
Mert felébredtem egy furcsa neszre 
Ami felébresztett az a valóság és semmi más 
Tudom hogy te szeretsz, de valaki mást. 

ABILYMPIA 
A Bács-Kiskun megyei 

Lakiteleken, a Népfőiskolán 
került megrendezésre 2003. 
október 17-19. között a máso
dik Abilympia, vagyis a Ké
pességek és Készségek Olim
piája, ahol a fogyatékossággal 
élő emberek bemutathatták, 
milyen kiváló teljesítmények
re képesek. 

A verseny kiírásban közel 
negyven versenyszámban lehe
tett nevezni, de csak 17 ver
senyszámban rendezték meg a 
versenyt, kellő számú jelent
kező hiányában. Ebben az 
időpontban és helyszínen tar
tották meg az A R T 2003 Or
szágos Kulturális Fesztivált is. 
Ezen a három napos rendezvé¬
n y e n m i n t e g y k é t s z á z 
versenyző és fellépő vett részt. 

A z Abilympia mozgalom a 
világ számos országában is
mert és elterjedt, egyre nép
szerűbb rendezvény. A z első 
nemzetközi versenyek az 
1970-es években kerültek meg
rendezésre a Távol-Keleten, 
főként Kínában, Japánban, és 
az elmúlt 10-15 évben Euró
pában is. Tavaly Csehország
ban például már a 10. alkalom
mal rendezték meg nagy siker
rel ezt a versenyt. Ez évben az 
A b i l y m p i a V i l ágve r seny t 
Indiában, Új Delhiben rendez
ték meg, ahol az egyes nemze
tek legjobb versenyzőikkel 
képviseltethették országai
kat. 

Első ízben, 2002-ben ren
dezték meg Magyarországon, 
Siófokon az Abilympiát, ame
lyen akkor mintegy 100 ver
senyző vett részt. A szervezők 
ígérete szerint, talán a 2005. 
évi Abilympia Világversenyen 
már magyar ver senyzők neve
zését is szeretnénk elérni. 

A z Egészségügyi, Szociális 
és Családügyi Minisztérium 

Szellemi vetélkedő 
A M E O S Z Központ Buda

pest, 2003. év elején a H U M A 
NITÁS című havi lapban szel
lemi vetélkedőre selejtező 
tesztkérdéseket közölt két alka
lommal. Megyei Egyesületünk 
csapata ezeket megoldotta és 
Szilágyi Éva koordinálása mel
lett beküldte, amelyek után 
csapatunk meghívást kapott az 
országos elődöntőre, amely a 
MEOSZ-ban került megrende
zésre áprilisban. 5 csapat közül 
a második helyezést értük el. A 
feltett kérdések széles téma
kört céloztak meg; irodalom, 
történelem, sport, tudomány és 
más egyéb területek. Ötfős 
csapatunk többnyire sikerrel 
birkózott a feltett kérdésekkel, 
így a budapesti nyugdíjasok 

támogatta a versenyt, ahol a 
hazánkban élő mozgáskor
látozott, értelmi fogyatékos, 
látás- és hallássérült emberek 
korhatártól függetlenül egy 
barátságos, jó hangulatú ver
seny keretében összemérhet
ték képességeiket a megadott 
kategóriákban. Ez alkalommal 
a környező országokból is ér
keztek versenyzők. 

A sikeres szerepléseken túl 
mindenki számára sokkal töb
bet jelentett az Abilympia, 
mint egy egyszerű verseny. 
Igazi vidám baráti hangulat 
járta át a versenyhelyszíneket. 
Új ismeretségeket köthettünk, 
tapasztalatokat cserélhettünk 
az ország különböző pontjából 
érkező sorstársakkal függetle
nül attól, milyen fogyatékos
sággal élő emberek. 

Itt nem az volt a lényeg, 
hogy legyőzzük egymást. A 
verseny izgalma ugyan min
denkiben megvolt, de ezt in
kább úgy lehetne megfogal
mazni, hogy mindenki azért 
versenyzett, hogy szakmai tu
dása legjavát adva, maximáli
san teljesítse a kitűzött fela
datot. A versenyeken szabolcsi 
sikerek is születtek. Szilágyi 
Éva két harmadik helyezést 
szerzett kerámiában és kézi
munkában (kötés). Koncz And
rás második helyezést ért el 
fotózásban. 

A z A R T 2003 Országos Ku l 
turális Fesztiválon Mezei Rita 
hegedű előadásával harmadik 
lett hangszeres szólóban. 

A díjakat Lezsák Sándor 
országgyűlési képviselő adta 
át, a helyezett versenyzőknek. 

Reméljük az idén (2004-
ben) többen indulnak az 
Abilympián, hiszen a díjakon 
kívül felejthetetlen napokat 
tölthetünk együtt távolabb élő 
sorstársainkkal. 

„Kis karácsony, 
nagy karácsony..." 

ról voltunk itt, kicsit későn, 
már a hazautazás miatt csapat
tagunknak közben el is kellett 
jönnie. 

A vetélkedő megrendezése 
jó kezdeményezés volt, sok 
néző előtt zajlott a döntő, a 
résztvevő csapatok és a nézők 
is hasznos tudást szerezhettek, 
jól szórakozhattak. Soroljuk 
fel vetélkedő csapatunk tagjait 
is, akik derekasan teljesítették 
a feladatokat, nem vallottak 
szégyent. 
Csapatkapitány: Szilágyi Éva. 
Tagok: Bige Lászlóné, Kovács 
Károly (az elődöntőn), Mora-
vecz Ferenc, Tóth László, a 
döntőn Kovács Károly helyett 
Varga Edit és Dr. Bartha Krisz
tina szerepelt. 

Izgalmas pillanatok 

csapata mögött másodikként 
jutottunk a dön tőbe . A z 
Esélyegyenlőségi Napon Buda
pesten a többi pergő rendez
vény során került sor a Lurdy-
Házban a döntőre. Itt a csapa
tunk harmadik lett, tárgyjuta
lomban részesült. A döntő a 
késő délutáni órákban került a 
színpadra, nekünk, akik távol-

Bízunk benne, hogy a jövő
ben is lesznek hasonló rendez
vények. 

Köszönjük Egyesületünk 
elnökségének, és a START 
Rehabilitációs Vállalatnak, 
hogy a részvételünket támo
gatták és lehetővé tették. 

Tóth László 

A Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Egyesülete 2003. de
cember 19-én 15 órai kezdet
tel rendezte meg a hagyomá
nyos karácsonyi ünnepségét 
a Nyíregyházán és környé
kén élő mozgássérült felnőtt 
és gyermek tagjai részére. A 
rendezvény he lysz íne a 
START Rehabilitációs Vál
lalat által üzemeltetett Volán 
Közlekedési Rt. ebédlője 
volt. 

Örömünkre szolgált, hogy 
közel 200 tagtársunk tisztelte 
meg jelenlétével rendezvé
nyünket . A z ünnepséget 
megelőző szervezőmunka so
rán igyekeztünk színvonalas, 
meghitt pillanatokkal teli órá
kat előkészíteni a vendége
ink számára. 

A START Szakiskola és 
Speciális Szakiskola tanu
l ó i ü n n e p i m ű s o r r a l 
készültek, mellyel meghitt, 
karácsonyi hangulatot terem
tettek. A hangulatot tovább 
fokozta Mezei Rita karácso
nyi hegedűjátéka. 

A műsort követően min
den kedves sorstársunkat 
megajándékoztuk, valamint 

szendviccsel, pogácsával, 
üdítővel vendégeltünk meg 
mindenkit. A vendéglátás so
rán a START Vállalat kony
hai dolgozói voltak segítsé
günkre. 

Örültünk, hogy ünnepi 
hangulatban, tölthettünk el 
egy közös délutánt együtt 
békében, szeretetben. A roha
nó hétköznapok egyhangúsá
gátjói esik egy kis időre elfe
lejteni és egy kicsit egymásra 
figyelni. Figyelni a másik em
ber lelkére, gondolataira, 
érzéseire, problémáira, mon
danivalójára. 

Jó alkalom erre egy közös 
program, mely nem csak az 
ünnepek alkalmával kell , 
hogy előtérbe kerüljön. 

Figyeljünk, hát egymásra a 
hétköznapokban is és nyújt
sunk segítő kezet az arra rá
szoruló embertársainknak! 

Ezúton szeretnénk megkö
szönni minden kedves támo
gatónknak a segítségét, hogy 
felajánlásával hozzájárult a 
rendezvény lebonyolításá
hoz és sorstársaink megaján
dékozásához. 

Lakatos Katalin 
szociális munkás 

A Start Szakiskola és Speciális Szakiskola műsora 
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START Rehabilitációs Vállalat és Intézményei, 
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Debreceni Hús Rt., Aranykereszt Patika Bt., 

Fekete Sas Gyógyszertár, Gondviselés Gyógyszertár, 
Gyógyír Gyógyszertár, Rozsnyai Mátyás Gyógyszertár, 

Szent Erzsébet Gyógyszertár 

9 Színházban voltunk! M&í 

A Start Rehabilitációs Vál
lalat dolgozói színház látoga
tási lehetőséget kaptak 2003. 
december 15-ére Debrecenbe, 
a Lovarda épületébe. A Zene-
Theatrum bemutatta az István 
a király című rockoperát. A 
jótékonysági előadás nagysze
rűsége abban is rejlik, hogy a 
Főnix Néptánc együttes, az 
ORT-IKI Bábszínház, vala
mint a ZeneTheatrum tagjai 
mellett fogyatékossággal élő 
fiatalok közreműködésével 
valósult meg. 

A vállalat humánpolitikai 
üzemének dolgozói - Kardos 
Judit, Szabó Attiláné és Né
meth Pálné - így emlékeznek 
az utazásra és az előadásra: 

- Éva néni közölte velünk, 
hogy lehetőségünk van szín
házba menni. Nem is akármi
lyen színházba, mert a hely és a 
szereplők is nagyon érdekesek 
voltak. A helyszín Debrecen, 
ahol egy régi lovardát alakítot
tak át színházteremmé. A sze
replők egészséges és halmo
zottan fogyatékos beteg embe
rek, olyanok, mint mi is va
gyunk. Kezdődik az előadás, a 
színház teljesen elsötétült, fel
csendül a zene, felvillannak a 
színes fények. Én már láttam 

régebben ezt az előadást, de 
minden mást elfeledve teljesen 
beleéltem magam. A szerep
lőkkel együtt énekeltem, tap
soltam. Súgtam a barátomnak, 
nekem nagyon tetszik! Ő pedig 
mondta, azt vettem észre még 
rólam is elfeledkeztél. Olyan 
élethűen, valóságnak megfe
lelően játszottak a színészek, 
mintha én is István idejében 
éltem volna. Azt sem bántam 
volna, ha az előadás reggelig 
tart, csak énekeltem és tapsol
tam volna végig. - fogalmazta 
meg élményeit, Kardos Judit. 

- Nagy örömmel készültünk 
a sz ínházba , Debrecenbe 
Először egy énekes vonult a 
színpadra, utána majd a többi
ek. Nagyon jól éreztem ma
gam. A színészek nagyon szé
pen énekeltek. A ruhák is na
gyon szépek voltak. - foglalta 
össze röviden élményét Szabó 
Attiláné. 

- Nekem István király tet
szett a legjobban. Nagyon em
lékezetes lesz ez a nap. A szé
kek között mentek a színpadra 
a szereplők. Hazafelé a buszon 
arról beszélgettünk, hogy jó 
lenne, ha máskor is lenne ilyen 
lehetőség. - emlékezett vissza 
az előadásra Németh Pálné. 



HÉTKÖZNAPJAINK 

Jövünk - megyünk, közlekedünk Beszámoló a Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületének 2003. évi tevékenységéről 

A fogyatékossággal élő emberek 
mint „médiacsinálók" 

Megyei Egyesüle tünk a 
MEOSZ egyik legnagyobb tag
létszámmal működő egyesületei
hez tartozik. 2003. december 31-
én 9 732 fő szerepelt tagnyilván
tartásunkban. 

Egyesületünk elnöksége - az 
alapszabálynak megfelelően 
2003. évben nyolc alkalommal 
ülésezett, mely minden alkalom
mal határozatképes volt. Az el
nökségi ülésekről jegyzőkönyv 
készült. 

A megye területén 16 területi
leg illetékes helyi csoport segíti a 
központi egyesület munkáját. A 
csoportvezetőink felkutatják a 
megyében élő sorstársakat és az 
egyéni szükségleteknek megfe
lelően segítenek problémáik 
kezelésében, megoldásában. 
Együttesen törekszünk arra, 
hogy minél komplexebb segítsé
get nyújthassunk a fogyatékos
sággal élő sorstársak részére. 

2003-ban fő feladatunk volt a 
támogató szolgálat létrehozása, 
valamint az arra vonatkozó 
működési feltételek előkészíté
se és megteremtése. Ennek ered
ményeképpen egyesületünk 
2004. január l-jétől működteti az 
„Önálló Életvitelért" Támogató 
Szolgálatot Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Közigazgatási terüle
tén. Célunk az esélyegyenlőség 
teljes körű megvalósításának 
előremozdítása, valamint az 
önálló, önrendelkezésen alapuló 
életvitel kialakításához, szemlé
letváltáshozvaló segítségnyújtás. 

A szociális jelzőrendszer ré
szeként kapcsolatteremtő, köz
vetítő szerepet vállaltunk és vál
lalunk fel az ügyfeleink és a kü
lönböző intézmények között 
(települési önkormányzatok, 
egészségügyi és szociális intéz
mények, egyéb közigazgatási in
tézmények stb.). 

Az „együtt gondolkodás", a 
közös érdekképviseleti tevé
kenység fontos a mindennapi 
munkánk során, ezért folyamato
san építjük a kapcsolatot a társ
egyesületekkel és a fogyatékos
ügyi szervezetekkel, valamint na
pi kapcsolatban állunk országos 
szervezetünkkel a MEOSZ-szal. 

A helyi csoportok és az egye
sület vezetői rendszeresen ügy
félfogadási napot tartottak. Fel
világosítást nyújtottunk a moz
gáskorlátozottsággal összefüg
gő támogatásokkal, jogszabá
lyokkal kapcsolatban, valamint a 
speciális lakás akadálymentesí
tési támogatás teljes körű ügyin
tézése is egyesületünknél történt. 

Az egyesület elnöksége szer
dánként egész napos fogadóórát 
tartott, így lehetőség nyílt az 
egyedi esetek során felmerülő 
problémák kezelésére. 

Egyesületünk cél szerinti tevé
kenységei a következők: 
- A lakás akadálymentesítési tá

mogatás igénylésével kapcso
latos teljes körű ügyintézés. 

- A „Telefonnal a rászorul
takért" Alapítvánnyal való 
együttműködés, ügyintézés. 

- Ingyenes gyógyászati segéd
eszköz kölcsönzés működ
tetése. 

- Gépkocsi szerzési és átalakítá
si támogatással kapcsolatos 
javaslattétel, ügyintézés. 

- Betegségcsoportonkénti klu
bok működtetése az egyesület 
székházában. 

- Egyesületi kiadványok szer
kesztése, megjelentetése, ter
jesztése (Vox Humana c. 
újság, Egészségkárosodottak 
információs kézikönyve c. 
kiadvány). 

- Szakmai továbbképzések 
szervezése, lebonyolítása. 

- Szabadidős és sport progra
mok szervezése, lebonyolítá
sa. 
A teljes szolgáltatási rendsze

rünk eléréséhez és igénybevéte
léhez folyamatosan áll az ügyfe
leink rendelkezésére ingyenesen 
hívható zöld szám. A hét minden 
napján rendelkezésre állnak 
munkatársaink, akik teljes körű 
felvilágosítással szolgálnak. 

A pályázatok szempontjából a 
2003. év nem volt kiemelkedően 
sikeres esztendő, de ennek elle
nérejelentős pályázati forráshoz 
jutottunk. 2004-ben két igen 

nagy értékű segédeszközt tudunk 
megvásárolni a Fogyatékosok 
Esélye Közalapítvány támogatá
sával. Az egyik egy mobil uszo
dai vízbeemelő szerkezet, a má
sik pedig egy mikrobuszba sze
relhető speciális emelő szerke
zet. Sajnos nem sikerült a terve
zett gyermekprogramjainkhoz 
szükséges pénzügyi forrásokat 
pályázat útján biztosítani, vala
mint a támogató szolgálat mű
ködtetéséhez sem nyertünk szál
lításra alkalmas gépjárművet. 

Egyesületünk 2003-ban is 
megjelentette Vox Humana c. 
lapját, melyet minden tagunk szá
mára eljuttattunk. A tájékoztatás 
mellett célunk az volt, hogy tag
jaink reális képet kapjanak az 
egyesület életéről, munkájáról, 
továbbtanulási, munkavállalási 
lehetőségekről. 

Az állami feladatok elvégzése 
mellett nagy figyelmet fordítot
tunk a szabadidős és közösség
formáló programok megszerve
zésére is. Az egyesület székházá
ban havi, illetve heti rendszeres
séggel működtek klubjaink (SM 
Klub, Családi Klub, Reuma 
Klub, Sakk Klub), melyek önálló 
működésükkel gazdagítják szer
vezetünk tevékenységeit. 

2003. június 20-án egyesüle
tünk szervezésében került sor a 
Megyei Gyermeknap megren
dezésére, melynek a Nyíregyházi 
Állatpark adott otthont. A részt
vevők a szervezetünk gyermek
tagjai és azok családtagjai vol
tak. Kb. 150 fő vett részt a ren
dezvényen a megye egyes te
lepüléseiről. A programon való 
részvétel és az ellátás minden 
kedves megjelent vendégünk szá
mára ingyenes volt. 

2003 augusztusában 20 fő, szo
ciálisan hátrányos helyzetű moz
gáskorlátozott fiatal részére öku
menikus nyári tábor szervezésé
ben vettünk részt a Nyíregyházi 
Református Egyház, valamint a 
Dorcas Aid Hungary Közhasznú 
Alapítvány támogatásával. A tá
borban való részvétel szintén térí
tésmentes volt a fiatalok részére. 
A tábor helyszíne a Debrecen 
mellett lévő Dorcas Camping 
volt, mely a Vekeri-tó partján ta
lálható. A program lebonyolítá
sának ideje alatt került sor a Fo
gyatékosok Megyei Sporttalál
kozójának megrendezésére a 
Nyírsuli Kht. szervezésében au
gusztus 24-én a Városi Stadion
ban Nyíregyházán, ahol szerve
zetünkrészéről kb. 100 fővel vet
tünk részt (hollandok, maros
vásárhelyiek, táborozó fiatalok, 
az egyesület képviselői, mun
katársai). 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Úszó Szövetség szerve
zésében egyesületünk közremű
ködésével 2003. december 5-én 
Mikulás Kupa Úszófesztivál ke
rült megrendezésre a Nyíregyhá
zi Júlia Fürdőben. Célunk volt, a 
különféle fogyatékossággal élő 
gyermekek, fiatalok, felnőttek 
sportolási igényének biztosítása, 
az úszás népszerűsítése, vala
mint az egészséges életmódra ne
velés. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy az egyesületünk fiatal tag
jai szép számban értek el dobo
gós helyezéseket, mely nagy
részt köszönhető annak is, hogy 
terápiás célú úszásoktatás folyik 
szervezetünk keretein belül. Ez a 
program pályázati támogatásból 
valósult meg és igen népszerű a 
fogyatékossággal élő fiatalok kö
rében. 

Hagyományainkhoz híven 
megrendeztük a szokásos kará
csonyi ünnepségünket 2003. de
cember 19-én, a Nyíregyháza és 
környékén élő mozgássérült gyer
mek és felnőtt tagjaink számára. 
Sikerült meghitt hangulatban el
töltenünk a Szenteste hangulatát 
felidéző délutánt közel 200 ta
gunk részvételével. 

Egyesületünk elnökségi tagjai 
és szakemberei lehetőség szerint 
részt vettek minden olyan to
vábbképzésen és konferencián, 
mely hozzájárulhat a mindenna
pi munkánk eredményességéhez, 
szakmai fejlődésünkhöz. 

Balogh Zoltánné 
elnök 

Ezzel a jelmondattal indította 
el Nézőpont-váltás címmel 
programját a Nonprofit Média 
Központ Alapítvány. A szervezet 
nem kis dologra vállalkozott 
azzal, hogy a fogyatékossággal 
élő embereket „médiacsinálók-
ká" képzi. Ha sikerül a terv, 
Magyarországon több nyugat
európai országhoz képest is 
egyedülálló információközpont 
jöhet létre. E kívánatos célt már 
korábban megfogalmazta az 
Osztrák Rehabilitációs Munka
közösség, igaz még 1985-ben. 

„Az emberiség legalább egy 
tizede különböző károsodások
ból eredően fogyatékos. Nincs 
meg a lehetőségük, hogy jogaik
kal teljes mértékben éljenek. Ez 
a kirekesztés miatt van így. Az 
ennek orvoslása érdekében tett 
fáradozás ellenére a fogyatékos 
emberek még mindig periférián 
lévő embercsoportot alkotnak. A 
társadalmi struktúrák és normák 
által hátrányt szenvednek az em
berek közti kapcsolatokban épp
úgy, mint a különböző szociális 
területeken. Ebben a kirekesz
tésben a tömegkommunikációs 
eszközök nagy és egyre jobban 
növekvő szerepet játszanak." 
- olvasható az Osztrák Rehabili
tációs Munkaközösség (ÖAR) 
PR Munkacsoportja által a 
„Fogyatékos emberek kommu-
nikációbel i ábrázolásának 
Chartája" címmel megjelent 
ajánlásában. A dokumentum ha
tározottan fogalmaz, és a média 
területének súlyos hiányos
ságairahívja fel a figyelmet. 

Magyarországon tíz évvel 
ezelőtt az addig elrejtett sérültek 
még annak is örültek, ha a világ 
látta milyen rossz körülmények 
között élnek, elzárva. Most 
azonban már új problémákkal 
kell megküzdeniük. Nem pusz
tán az akadályokkal teli életről, a 
boldogulási lehetőségek hiányá
ról van szó. A tömegkommuni
káció által sulykolt előítéletektől 
szeretnének megszabadulni, 
amelyeknek - szakemberek és 
az érintettek egyöntetű vélemé
nye szerint - eddig inkább a 
fenntartása, mintsem leépítése 
történt meg. A Charta megal
kotói szerint a közhelyek folya¬
matos h a n g o z t a t á s á v a l a 
fogyatékos ember szánalmat 
keltő, sajnálatra méltó, leala
csonyított helyzetbe kerül, aki 
ezek szerint képtelen az önálló 
gondolatokra és legfőképp az 
önálló életvitelre. Mindezt a 
sajtó úgy éri el, hogy az egyedi 
esetekre koncentrál. A z egyének 
problémáját vetíti rá az össz-
fogyatékosságra. A z ok pedig 
igen egyszerű: az emberek 
szeretnek mások magánéletében 
vájkálni, a sajtó számára ez 
pedig a kielégítendő igény. Az 
ábrázolási mód megválasz
tásakor törekedni kell, hogy a 
sérülteket a lehető legközért-
hetőbb formában, normális élet
körülmények és viszonyok 
között mutassák be. 

A Charta követelései -
amellett, hogy a fenti prob
lémára hívják fel a figyelmet -
irányelveket is tartalmaznak. 
Legfőképp annak igénye merült 
föl, hogy az újságírók és 
kommunikációs szakemberek 
ismerjék meg a fogyatékosok 

problémáit és képzésükben, 
továbbképzésükben a leg
fontosabb tantárgyak között 
kapjon helyet a fogyatékos 
emberek életének és igényeinek 
megismertetése. Sőt, az is 
kívánatos lenne, hogy sérültek 
aktívan vehessenek részt az 
oktatásban előadóként. 

A fogyatékosok célja már 
Magyarországon is az új típusú, 
önálló életvitel kialakítása. A 
személyi segítőszolgálatok, az 
Önálló Életvitel Központok 
megalakulásával létrejöhet egy 

olyan minőségi változás, amely 
mindenki számára elérhetővé 
teszi az alapvető jogokat. A 
sérültek nem különbözni akar
nak, inkább bekapcsolódni a 
társadalom és a gazdaság 
vérkeringésébe, dolgozni, élni 
saját életüket. Nem a halat kérik, 
hanem a hálót a halászathoz. A 
fogyatékosok érdekvédelmi 
szervezetei pedig - bármily' fur
csa is - már azért harcolnak, 
hogy adózzanak és hozzájárul
hassanak a közterhekhez , 
amelynek alapján joggal vár
hatnak el bizonyos hátrány
kompenzációs szolgáltatásokat 
az államtól. Nem célszerű tehát 
olyan képet erőltetni a sérül
tekről, amely távolról sem ne
vezhető hitelesnek. 

A Nonprofit Média Központ 
Alapítvány 2003 szeptemberé
ben indult programja segíthet a 
megoldásban. 

„Akt ív közreműködőivé 
válljanak...", „felkészültek le
gyenek...", „képesek legye
nek...". Ilyen kifejezésekkel in
vitálta a fogyatékossággal élőket 
a Nézőpont-Váltás. A k i részt 
vett a képzésen, kész lesz rá, 
hogy aktív közreműködőjévé 
váljon film-, televízió- és rádió
stáboknak, felkészült lesz arra, 
hogy a média lehetőségeivel 
élve formálja és befolyásolja a 
közvéleményt, képes legyen 
saját nézőpontja megjelení
tésére. A szervezet azt ígérte, 
hogy a hallgatók megismer
kedhetnek a televíziózásban 
elterjedt műsortípusok jellem
zőivel, az egyes műfajok 
esztétikai- és hatás-elemeivel, a 
műsorszerkesztés alapjaival. 
Elsajátíthatják a videofilm-
készítéssel kapcsolatos elméleti 
és gyakorlati alapismereteket. A 
képzést a médiában, és a média
képzésben gyakorlott és elismert 
szakemberek vezetik, akik 
elkötelezettjei és aktív segítői az 
integrált társadalom megterem
tésének. A sikeresen vizsgázó 
hallgatók - ígéretek szerint - a 
programot támogató média
partnereknél gyakornoki minő
ségben alkalmi feladatokhoz, 
publikációs lehetőséghez juthat
nak. A képzés 2004. február 
végén befejeződik, amikor is az 
elkészített vizsgamunkákat be
mutatják a bírálóknak és a nagy 
nyilvánosságnak. 

A program kisebb módosítá
sokkal tovább él. Március elején 
újra indul egy kurzus, hogy a 
kitűzött célt, amit a Nonprofit 
Média Központ Alapítvány 
vállalt, hogy a médiákon ke
resztül a fogyatékosok a tár
sadalom „Nézőpont-Váltás"-át 
elősegítsék. 

Czap András 

Régen volt május, így a me
leg szobából kinézve a havas 
utcára különösen távolinak 
tűnik. 

A z elmúlt tavasszal is fel
kerekedtűnk, hogy felutaz
zunk Budapestre, az Esély
egyenlőségi Napra. A talál
kozót a nyíregyházi Vasútál
lomásra beszéltük meg. Erzsi 
és Józsi kézi hajtású, míg Pali 
és Karcsi , illetve én elektro
mos kerekesszékkel indul
tunk az útra. Segíteni velünk 
utaztak, és nem unatkoztak 
Ilike és Zsolti az egyesület
ből, nővérkém és az unokája. 

Nagyon előre szaladtam. 
Reggel öt órakor el kellett 
indulnunk, szemerkélő eső
ben a buszmegállóhoz. A ko
rai járatra már várt egy utas. 
Közelebb érve kicsit furcsá
nak tünt a fiú. Először álmos
nak gondoltuk, de amikor leg
nagyobb nyugalommal elő
vette a műanyag zacskót, már 
világos volt miért olyan má
moros. Nem volt idő végig 
gondolni mit is kellene tenni, 
mert feltűnt a csuklós Ikarusz 
busz, amely sajnos nem volt 
alkalmas a kerekes székkel 
t ö r t é n ő f e l s z á l l á s u n k r a . 
- Ho l a buszunk? - kérdeztük. 
- A vezető készségesen el
mondta, hogy műszaki hiba 
miatt le kellett cserélni. - Jó-
jó , de mi lesz most? - gondol
tuk. E lőve t tük a mob i l 
telefont, és telefonáltunk a 
buszállomásra. Elmondták, 
amit már tudtunk. Szerencsé
re a Sóstói úti kórháztól in
dult 8A járat egy lengyel 
gyár tmányú rámpás busz 
volt, így a m i gondunk meg
oldódott. Gyors séta és ott vol
tunk az állomáson. Eszünkbe 
jutott, hogy Palinak és Kar
csinak szólni kell , ne várják a 
buszt hiába. Jó dolog a mo
biltelefon. Kevéske ideges
kedéssel, de rendeződtek a 
dolgok. 

Időre megérkezet t min
denki, a jegyeket is megvet
tük. A z InterCity emelőliftes 
vagonjában utaztunk, így a 
helyjegyek árát megtakarí
tottuk. Vagonunk kedvesen 
öreg volt és a szolgáltatás is 
kimerült jegyeink ellenőr
zésében. Apályakarbantartás 
miatt kicsit a világvégén utaz
tunk keresztül, de tíz óra előtt 
pár perccel megérkeztünk a 
Nyugati Pályaudvarra. 

A vasutas gyakorlott moz
dulatokkal juttatott le ben
nünket a peronra. Keressük 
meg a buszt!!! Játék kilenc 
fővel - akiknek j ó lenne 
együtt maradniuk - több tu
cat „NEM N Y E R T " busszal. 
Minden j á t éknak egyszer 
csak vége van, megállt mel
lettünk a keresett B K V kék
zöld színű városi busza. Rám
pa k i , mi öten, kerekes szé
kekkel be. Kicsi t egymás 
h e g y é n - h á t á n , g y o r s í t á s , 
fékezés, kanyarok jobbra
balra és már meg is érkeztünk 
a Lurdy-ház üzlet és szabad
idő központba. 

Ott voltak a gépjárművel 
érkezett egyesületi tagok, a 
Start Vállalat dolgozói és 
sok-sok sorstársunk az or
szágmindenpontjáról . Szám
talan segédeszköz-gyártó és 
-forgalmazó, tanácsadó szer
vezet mutatkozott be és is
mertették meg a résztvevők
kel az általuk nyújtott szol
gáltatásokat. Két nagyszín
padon váltották egymást a 
produkciók. Profi és fogyaté
kossággal élő előadók magas 
színvonalú műsorait láthat
tuk. Szólt a zene, kerekesek 
táncoltak a pódiumon fent, és 
lent a nézőtéren egyaránt. A 

Gördülő tánccsoport mellett, 
egy új csapat is fellépett. E z 
Európában jobban elterjedt 
formáció, ahol a párok egyik 
tagja - lehet a hölgy, akár az 
úr - nem kerekes székes. Volt 
sportverseny és kiállítás. Az t 
sem tudta az ember hová 
nézzen, menjen. Ismerősök 
barátok tűnnek fel a forga
tagban, egy-egy fejbólintás, 
köszönő szó, kézfogás vagy 
csak összeütni a tenyeret v i 
dámmosolykíséretével . Kap
tunk ebédjegyet, de éhesek, 
szomjasak voltunk, irány az 
étterem. 

Gyorsan telik az idő, ha 
ennyi minden történik az em
ber körül. A műveltségi ve
télkedőn még győzelmi esé
lyeink voltak - megvan a 
csapatunk, a helyszín - , és 
előkerült a rendező is. Meg
nyugtatva mondja: „Semmi 
probléma, van egy kicsi csú
szás, de fél háromkor kez
dünk." 

Akkor minden rendben, 
megnyugszunk, négy órakor 
a buszon leszünk, és kényel
mesen elérjük a vonatunkat. 
Végül nem lehet minden 
tökéletes, még egy kicsi csú
szás volt a műsorban, és 
Mary Zsuzsinak ráadás szá
mot kellett énekelni, majd 
megrohanták az autogram va
dászok. Enyhe erőszakkal fel
kerültünk a színpadra. Nem 
voltunk jók, főleg én voltam 
kutyaütő, de legalábbis a töb
biek sokkal jobbak voltak. 
Több rossz válasz után, k i 
használva egy holtpontot a 
vetélkedőben elhagytam a pó
diumot. (Itthon tudtam meg 
az eredményt. A csapat a har
madik helyezést érte el, így 
nem előrébb, hanem hátrébb 
kerültünk aktív közreműkö
désemmel.) 

Négy órára a buszon vol
tam én is. Ekkor kezdtek szál
lingózni a kecskeméti sors
társak, akiknek már a Nyuga
ti Pályaudvaron kellett volna 
lenniük. Nem szállunk le 
mert m i voltunk ott időben - , 
nekik kell várni és remény
kedni. A vasutasunktól meg
tudtuk, hogy megvárta Őket 
a vonat. 

Mielőtt kihúzna a vonat az 
állomásról, visszaköszönt a 
reggeli kép. 30 év körüli férfi 
- ruházata alapján akár utas 
is lehetne - a szemétkosár tar
talmát vizsgálta. Talált egy 
szendvicset és elégedetten tet
te be reklámszatyrába, majd 
tovább keresve rálelt a visz-
szacsomagolt, kis darab mara
dék csokoládéra. Szájába kap
ta és valami nagy-nagy bol
dogságjelent meg az arcán. 

Döbbenten néztük a képet 
2003. május hónapjában, az 
ország fővárosában. 

Elindult a vonatunk. Akere-
kek zakatolásának zenéje 
mellett, hol el-elszendered-
ve, máskor beszélgetve vár
tuk a hazaérkezést. Lassan 
csak eltelt az a három és fél 
óra. Várt bennünket a család, 
Erzsi és Józsi autóba szállt, 
nekünk az elektromos kere
kes székekkel nem kellett 
megvárnunk a kért 12-es já
ratot, mert éppen indult a 8-as 
busz, így Karcsiék a Dohány 
utcánál, Pali a Garibaldinál, 
mi a Főiskolánál szálltunk le. 

Végül is tömegközlekedé
si eszközökkel, rollkocsiból 
kiszállás nélkül tettük meg a 
lakásunk és a budapesti 
Lurdy-ház közötti oda-vissza 
utat. 

Jövőre ismét megyünk. 
Gyere te is, jó buli lesz! 

Moravecz Ferenc 

Balogh Zoltánné elnök asszony a Nyíregyházi VTV Híradójában 



TÉNYEK ES ADATOK 

Az Egyesület 2004. évi munkaprogramja 
Egész évben végzett folyamatos 
tevékenységek, szolgáltatások: 
- Sorstársaink tájékoztatása, felvi

lágosítása a mozgássérülteket 
érintő rendeletekről, támogatási 
rendszerekről ügyfélfogadási na
pon és telefonon. 

- Támogatások ügyintézése (LÁT, 
fogyatékossági támogatás, gép
kocsi szerzési támogatás, 
"Telefonnal a rászorultakért" Ala
pítvány pályázatai stb.). 

-Támogató Szolgálat beindítása 
és működtetése, tárgyi feltételei
nek megteremtése folyamatosan. 

-Pályázatok elszámolása, új pá
lyázatokkészítése folyamatosan. 

-Vox Humana újsághoz adat
gyűjtés. 

-Ingyenes gyógyászati segédesz
közkölcsönzés. 

- Igény szerint fizikoterápiás, 
gyógytorna, gyógymasszázs ke
zelésekbiztosítása. 

- Úszásoktatás fiatalok számára. 
- Rendezvények, szabadidős prog

ramok szervezése. 
- A Debreceni Egyetem Egészség

ügyi Főiskolai Kar szociális mun
kásai részére terepgyakorlat biz
tosítása. 

- A jogszabály változások figye
lemmelkisérése. 

- Szakmai konferenciákon, to
vábbképzéseken való részvétel. 

Január: 
-2003. évi beszámoló, valamint 

közhasznú jelentés előkészí
tése. 

- 2004. évi munkaterv elkészítése. 
- 2004. évi Vox Humana újsághoz 

adatgyűjtés. 
- Elnökségi ülés: 2004. évi költ

ségvetések megtárgyalása. 
- A Fogyatékos Gyermekek, Tanu

lók Felzárkóztatásáért Országos 
Közalapítvány támogatásával te
rápiás célú úszásoktatás a közok
tatásban résztvevő fogyatékos fi
atalok számára tanév végéig. Az 
oktatás helyszíne: Nyíregyháza, 
Júlia Fürdő. 

- Fogyatékosok Esélye Közalapít
vány támogatásával speciális sze
mélyszállításhoz mikrobuszba 
szerelhető emelőszerkezet, 
vízbeemelő szerkezet beszerzése 
januártól márciusig. 

Február: 
- 02.02. Rendkívüli közgyűlés. 
- 02.02. Helyi csoportvezetők szá

mítógép-kezelői továbbképzése. 
- Tisztújítás előkészítése: csoport

vezetők, felügyelő bizottság, és 
jelölőbizottság tagjainak válasz
tása, a csoportgyűlések időpont
jának egyeztetése. 

- Bice-Bóca Alapítvány farsangi 

-Vox Humana újság szerkesz
tése, megjelentetése. 

Március: 
- Tisztújítás előkészítése: csoport

vezetők, felügyelő bizottság, és 
jelölőbizottság tagjainak válasz
tása. Helyi csoportgyűlések meg
tartása folyamatosan a tisztsé
gekre való javaslattétellel. 

- VoxHumana újságterjesztése. 
- Pályázatokfigyelése, benyújtása. 
-Elnökségi ülés. 
Április: 
- Gyermeknap előkészítése. 
- Sikeres pályázat esetén tábor 

előkészítése. 

- Futónap elnevezéssel egy napos 
sportrendezvény előkészítése. 

- Megyei Atlétikai Szövetség szer
vezésében „Bütyök emlék
verseny". 

Május: 
- R E H A HUNGARY 2004. -

Esélyegyenlőségi Nap Szakmai 
Kiállítás és Rendezvénysorozat. 

-2003. évi közhasznú jelentés 
elkészítése, megtárgyalása és a 
közgyűlés elé terjesztése. 

-Elnökségi ülés: közgyűlés 
előkészítése, beszámoló meg
küldése a küldötteknek. 

- MEOSZ Küldöttközgyűlés Buda
pest. 

- Futónap megrendezése: egy na
pos sportrendezvény a Fogyaté
kos Gyermekek, Tanulók Felzár
kóztatásáért Országos Közala
pítvány támogatásával a START 
Rehabilitációs Vállalat Speciális 
SzakiskolájábanNyíregyházán. 

- Megyei Egyesület közgyűlése. 

Június: 
-Elnökségi ülés. 
- Az Egyesület sakkcsapatának 

szervezésében a Fogyatékosok 
és fogyatékkal élők számára Re
gionális sakkverseny megrende
zése. Tervezett helyszín: Start 
Szakiskola és Speciális szakis
kola Nyíregyháza. 

- Gyermeknap megrendezése. 
-Szabadidős programokkal egy

bekötött nyári gyermek-felügye
let: I. turnus. 

Július: 
- Gyermekfelügyelet: n. turnus 
- Nyírségi sakkversenyen való 

részvétel. Helyszín: Inczédy 
György Szakközépiskola és 
Szakiskola Nyíregyháza. 

-Fogyatékosok Megyei Sportta
lálkozójának szervezése, előké
szítése. 

Augusztus: 
-Sikeres pályázat esetén gyer

mektábor megrendezése. 
-Elnökségi ülés. 
-Fogyatékosok Megyei Sportta

lálkozója a nyíregyházi Városi 
Stadionban. Szervező a Nyírsuli 
Kht. és a Megyei Egyesület. 

- Gyermekfelügyelet: ül. turnus. 
- Nyári szünet. 

Szeptember: 
-Egyesületi tisztségviselők szak

mai továbbképzése. 
- Csoportvezetők továbbképzése. 
-Elnökségi ülés. 

Október: 
- Aktualitások. 
- Sérült Művészek, Alkotók, 

Kézművesek Köre (SMAKK) Al
kotótábor a MEOSZ szervezésé
ben. 

- Készségolimpián (Abylimpia) 
valórészvétel. 

November: 
-Elnökségi ülés. 
-Karácsonyi ünnepség előkészí

tése, szervezése. 

December: 
-Elnökségi ülés. 
-2005. évi munkaterv előkészí

tése. 
- Karácsonyi ünnepség. 

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének 
tisztségviselői, ügyfélfogadási rend 

Kimutatás a telefon és üdülési 
csekk támogatásokról 2003. év 

A MATÁV Rt. Telefonnal a rászorultakért Alapítvány Kuratóriuma 
2003. évben lehetőséget biztosított súlyos mozgáskorlátozott sorstársaink 
számára telefonbeszélgetés költségének hozzájárulásához pályázat benyúj-

Ft 

Az Alapítvány az alábbiak szerint támogatta a pályázókat: 
Pályázatot nyújtott be összesen: 33 fő 
Támogatásban részesült: 31 fö 734 400,-
Támogatásban nem részesült: 2 fő 

Üdülési támogatás 
2003. évben az üdülési támogatás elbírálásának rendje megváltozott. 

A MEOSZ elnöke által kiadott ügyintézési szabályzatban felhatalmazta a tag
egyesületeket aNÜSZ csekkek és a csoportos üdülési igények elbírálására. 

Országos szinten az üdülési támogatásra meghatározott pénzösszeg 
nagyon hamar kimerült, így sajnos voltak olyan sorstársak, akik számára 
a benyújtott igényük elbírálását követően már nem tudtuk az üdülési 
támogatást biztosítani. 
NÜSZ üdülési csekkre igényt nyújtott be összesen: 58 fő 
Támogatásban részesült: 42 fb 545 000,- Ft 
Támogatásban nem részesült: 16 fő 
Különleges üdülési támogatásra 
igényt nyújtott be összesen: 10 fö 
Támogatásban részesült: 8 fő 92 000,- Ft 
Támogatásban nem részesült: 2 fő 

Kelenföldi Lászlónk (titkár) 

Kimutatás a 2003. évi 
gépkocsi szerzési támogatásról 
Megyei keret 

- szerzési támogatás 
- átalakítási támogatás 

Kiosztásra került 

Visszaadtak 
- ezek újra kiosztásra kerültek 

540 db/gépkocsi 
40 db 

540 db/gépkocsi 
15 db átalakítási támogatás 
17 db gépkocsi utalványt 

Az elnökség tagjai: 
Balogh Zoltánné elnök 
Kovács István elnökhelyettes 
Kelenföldi Lászlóné titkár 
Szilágyi Éva elnökségi tag 

tel.: 06-20/3260-485 
tel.: 06-20/3394-886 
tel.: 06-20/9308-737 
tel.: 06-20/9308-728 

Felügyelő Bizottság tagjai: 
Tóth László F B elnök tel.: 06-20/9308-716 
Hanyicska Józsefné FBtag m.helyi tel.: 06-42/444-474 
Csorna József F B tag tel.: 06-42/372-088 

Ügyfélfogadás az egyesület központi irodájában: 
minden szerdán 8.00-12.00-ig és 13.30-16.00-óráig 
Nyíregyháza, Körte u. 21. 

Egyesületi telefonszámok: 
Központi iroda: 06-42/410-522 Telefon: 06-42/504-835 
Telefon/fax: 06-42/410-277 Zöld szám: 06-80/203-877 
Mobil: 06-20/9308-722 Autótelefon: 06-30/635-5075 

Támogató Szolgálat: 
Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatá

siterülete 
Támogató Szolgálat vezető: Pancsusák Tibor 
Telefon: 06-20/9308-713 

A Támogató Szolgálat szolgáltatásairól tájékoztatást kaphatnak 
sorstársaink: 
- személyesen az egyesület székhelyén 
- telefonon: 06-42/410-522, 06-42/410-277,06-42/504-835 
- zöld számon: 06-80/203-877 
- az alábbi időpontokban: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig 

pénteken 8-12 óráig. 

Helyi csoportok: 
Csenger és térsége 
Csoportvezető: Csernyi Bertalanné 
Tel.: 06-44/341-686,06-20/9308-734 
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 14-16 óráig 

Idősek Háza Csenger, Ady E. u. 20. 

Fehérgyarmat és térsége 
Csoportvezető: Varga Béláné 
Tel.: 06-44/362-792, 06-20/553-8730 
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 9-12 óráig Fehérgyarmat, Kos

suth tér 38. szám alatt, a volt Tűzoltó Parancs
nokság épületében, a Városi Könyvtár mögött. 

Gávavencsellő és térsége 
Csoportvezető: Mártonné Várdai Erzsébet 

Gávavencsellő, Táncsics u. 27. 
Tel.: 06-42/206-552,06-20/9308-717 
Ügyfélfogadás: minden kedden 9-15 óráig a lakásán. 

Ibrány és térsége 
Csoportvezető: Kovács Béláné, Ibrány, Szőlő-köz 16. 
Tel.: 42/200-492, 06-20/515-0257 
Ügyfélfogadás: Minden hétfőn 9-12 óráig a lakásán. 
Helyettes: Kovács László, Nagyhalász, Kiss E . u. 4. 
Tel.: 06-42/202-140 

Ügyfélfogadás: minden hétfőn 15-17 óráig a lakásán. 

Záhony és térsége 
Záhony és térségében jelenleg a mozgássérültek képviseletét 
Vedres Józsefné a kisvárdai helyi csoport vezetője látja el. 
Kisvárda és térsége 
Csoportvezető: Vedres Józsefné 
Tel.: 06-45/555-016,06-20/9308-729 
Ügyfélfogadás: minden szerdán 9-16 óráig a Start Rehabilitá

ciós Vállalat épületében Ajakon, a Rákóczi u. 
64-66. szám alatt. 

Kölese és térsége 
Csoportvezető: Gellén Pál, Kölese, Hunyadi u. 28. 
Tel.: 06-44/377-490 
Ügyfélfogadás: minden pénteken 8-11 óráig a lakásán. 

Mátészalka és térsége 
Csoportvezető: Katona Ferencné 
Tel.: 06-44/314-401,06-20/9308-718 
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10-12 óráig Mátészalka, 

Kölcsey tér 4. szám alatt. 
Csoportfoglalkozás: minden hónap harmadik csütörtökön 14 

órától, Mátészalka, Kisfaludy u. 2. szám 
alatt a R O T A R Y Klubban. 

Nyírbátor és térsége 
Csoportvezető: Tóth Kálmánné 
Tel.: 06-42/284-057, 06-20/9308-727 
Helyettes: Demeter Ferencné 
Tel.: 06-42/385-002, 06-20/9308-726 
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 9-12 óráig Nyírbátor, Szabad

ság tér 7. sz. alatt, a Polgármesteri Hivatal ud
varában a Polgári Védelem tanácstermében. 

Nyíregyháza 
Nyíregyházán jelenleg az ügyfélfogadást az egyesület látja el a 
székházában. 

Rakamaz és térsége 
Csoportvezető: Gyöngyösi Károly, Rakamaz, Selyem u. 4. 
Tel.: 06-42/371-283 

Ügyfélfogadás: minden kedden 9 11 óráig a lakásán. 

Tiszadob és térsége 
Csoportvezető: Szilágyi Józsefné, Tiszadob, Alkotmány u. 4. 
Tel.: 06-42/722-428,06-20/9308-724 
Ügyfélfogadás: minden munkanap 9-12 óráig Tiszadob Pol
gármesteri Hivatalban 
Tel.: 06-42/722-762 

Tiszaeszlár és térsége: 
Csoportvezető: Szél Istvánné 
Tel.: 42/723-436, 06-20/9308-732 
Ügyfélfogadás: minden hónap első és harmadik hétfőn 8-12 

óráig, Teleház, Tiszaeszlár, Arany J. u. 45. szám 
alatt. 

Tiszavasvári és térsége: 
Csoportvezető: Gazdag István, Tiszavasvári, Zrínyi u. 17. 
Tel.: 42/374-240 
Ügyfélfogadás: minden páros héten szerdán 16-18 óráig a laká-

Újfehértó és térsége: 
Csoportvezető: Bige Lászlóné 
Tel.: 42/290-801, 06-20/9308-723 
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 8-11 óráig a 

Civi l Házban, Újfehértó, Petőfi út. 

Vásárosnamény és térsége: 
Csoportvezető: Miklovich Károly 
Tel.: 45/704-348, 06-70/313-7415 
Helyettes: Balogh Andrea Csilla 
Tel.: 45/470-314 
Ügyfélfogadás: minden hónap utolsó csütörtökön 14 órától a Hu

mán Szolgáltató és Családsegítő Központban, 
Vásárosnamény, Rákóczi u. 32. sz. alatt. 

Tel.: 45/570-213 

RENDSZERES KLUBFOGLALKOZÁSOK 
SMklub 
Klubvezető: Komáromi Zoltánné 
Munkahelyi telefon: 42/411-433,06-20/9308-712 
Klubfoglalkozás: minden hónap második kedden 14—16 óráig 

az Egyesület székházában, 
Nyíregyháza, Körte u. 19. 

Reuma klub 
Klubvezető: Kovács József 
Tel.: 42/406-688 
Klubfoglalkozás: minden hónap első kedden 14.30 órától az 

Egyesület székházában, 
Nyíregyháza, Körte u. 19. 

Családi Klub 
Klubvezető: Kéningerné Dr.Vincze Gizella 
Tel.: 42/456-618 
Klubfoglalkozás: minden hónap harmadik szerdán 14 órától 

az Egyesület székházában, 
Nyíregyháza, Körte u. 19. 

Sakk-kör: 
Edző: Tóth László 
Tel.: 42/431-634,06-20/9308-716 
Sakk-körvezető: Moravecz Ferenc 
Tel.: 42/445-719,06-20/9308-725 
Foglalkozás: minden csütörtökön 15-19 óráig az Egyesület 

székházában, Nyíregyháza, Körte u. 19. 

Úszásoktatás: 
Oktatásszervező: Miló András 
Tel.: 42/409-650,06-70/509-5989 
Oktatás: minden kedden 19 órai kezdettel a kezdők, a még úszni 

nem tudók és a búvárok részére. Minden csütörtökön 
13 órai kezdettel a már jól úszók részére gyakorlás, 
edzés. 

Oktatás helyszíne: Júlia Fürdő Nyíregyháza, Malom u. 16. 

Speciális gyógytorna: 
Előzetes igénybejelentés alapján az egyesület székházában. 
Bővebb felvilágosítás az egyesület központi telefonszámán. 

Gyógymasszázs: 
Előzetes igénybejelentés alapján az egyesület székházában. 
Bővebb felvilágosítás az egyesület központi telefonszámán. 

A Megyei Egyesülettől ingyenesen 
kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök 

Pályázati pénzből szerzett 
és magánszemélyek, karitatív 
szervezetek adományaiból 
működtetett, térítésmentesen 
kölcsönözhető gyógyászati se
gédeszközöket igényelhetnek 
tagtársaink meghatározott 
időtartamra. Ezzel a szolgálta
tással is szeretnénk az önálló 
életvitelt elősegíteni. Azonban 
felhívjuk kedves sorstársaink 
figyelmét, hogy a megnöveke
dett igényekre való tekintettel 
igénybejelentés alapján az esz
közöket egy hónap időtartam

ra tudjuk sorstársainknak biz
tosítani. Indokolt esetben ez az 
időtartam meghosszabbítható. 
Ez a lehetőség áthidaló megol
dásként szolgál arra az idő
szakra, amíg a szakorvos a 
szükséges gyógyászati segéd
eszköztfelírja. 

Amennyiben a kikölcsön
zött gyógyászati segédeszköz 
egyesületünkhöz való visz-
szajuttatása nem megoldható 
kérnénk, hogy azt a legköze
lebbi helyi csoportvezetőnek 
adja át. 

Kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök: 
- Tolókocsi gyermekek és felnőttek részére (fix, illetve össze

csukható). 
- Járókeretek (összecsukható, gurulós, hónaljmankós). 
- Szoba WC, felnőttek illetve gyermekek részére. 
- Könyökmankó felnőttek, illetve gyermekek részére. 
- Speciális babakocsi sérült gyermekek részére. 
- 1 db gyermek kerékpár 2-3 éves gyermek részére. 
- Falra szerelhető zuhanyszék. 
- Ágytál. 
- Kádülőke. 
- Bevásárlókosár. 

Kiss Józsefné 
gondnok 



Segítő önkormányzatok 
Köszönet azon Polgármesteri Hivataloknak, illetve a Sport
szövetségek Megyei Egyesületének, akik támogatták az 
Egyesületet, valamint területi csoportjainkat, klubjainkat 

Dombrád Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft 

Döge Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft 

Gávavencsellő Polgármesteri Hivatal 
Gávavencsellői csoport támogatása 50 000 Ft 

Gyulaháza Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft 

Jéke Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft 

Kékese Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 25 000 Ft 

Kisléta Polgármesteri Hivatal 
Nyírbátori csoport támogatása 20 000 Ft 

Kisvárda Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 70 000 Ft 

Lövőpetri Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft 

Mándok Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 5 000 Ft 

Máriapócs Polgármesteri Hivatal 
Nyírbátori csoport támogatása 10 000 Ft 

Mezőladány Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 5 000 Ft 

Nyírbátor Polgármesteri Hivatal 
Nyírbátori csoport támogatása 20 000 Ft 

Nyírbéltek Polgármesteri Hivatal 
Nyírbátori csoport támogatása 5 000 Ft 

Nyírbogdány Polgármesteri Hivatal 
S M Klub támogatása 10 000 Ft 

Nyírgelse Polgármesteri Hivatal 
Nyírbátori csoport támogatása 10 000 Ft 

Nyírgyulaj Polgármesteri Hivatal 
Nyírbátori csoport támogatása 10 000 Ft 

Nyírlövő Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft 

Nyírvasvári Polgármesteri Hivatal 
Nyírbátori csoport támogatása 10 000 Ft 

Paszab Polgármesteri Hivatal 
Gávavencsellői csoport támogatása 5 000 Ft 

Pátroha Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 20 000 Ft 

Piricse Polgármesteri Hivatal 
Nyírbátori csoport támogatása 5 000 Ft 

Pócspetri Polgármesteri Hivatal 
Nyírbátori csoport támogatása 30 000 Ft 

Rétközberencs Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft 

Rohod Polgármesteri Hivatal 
Egyesület működésének támogatása 15 000 Ft 

Szabolcsveresmart Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft 

Timár Polgármesteri Hivatal 
Gávavencsellői csoport támogatása 5 000 Ft 

Tiszabercel Polgármesteri Hivatal 
Gávavencsellői csoport támogatása 20 000 Ft 

Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal 
Tiszaeszlári csoport támogatása 50 000 Ft 

Tiszakanyár Polgármesteri Hivatal 
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft 

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 
Tiszavasvári csoport támogatása 85 000 Ft 

Újfehértó Polgármesteri Hivatal 
Újfehértói csoport támogatása 300 000 Ft 

Pályázat útján: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Egyesület támogatása 
Kiadványok készítése és terjesztése 100 000 Ft 
Nyári tábor 25 000 Ft 
Egészségükben károsodott egyének 
életminőségét javító program 200 000 Ft 
Fenyőünnepre 100 000 Ft 
SM Klub támogatása 
Habitációs és rehabilitációs programok 200 000 Ft 
Fenyőünnepre 50 000 Ft 

Sportszövetségek Sz.-Sz.-B. Megyei Egyesülete 
Mozgáskorlátozottak 
sportprogramjának támogatásai 100 000 Ft 

Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat 
Családi Klub támogatása 40 000 Ft 

KÖSZÖNET 
mindazoknak, akik a személyi j övedelemadó 1 %-át Egyesü
letünknek a súlyosan mozgáskorlátozott emberek segítésé
re ajánlották fel. 

A személyi jövedelemadó meghatározott (1%) részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
C X X V I . törvény alapján Egyesületünk 2002. évben 
964 271,- forintot kapott. 

Az összeg az alapszabálynak megfelelően került 
felhasználásra: 

- Ismeretterjesztés, tájékoztatás 
(Vox Humana újság költségeire) 

- Kulturális tevékenység (rendezvények) 
- Sporttámogatás 

A z Egyesület Elnöksége ezúton mond köszönetet valameny-
nyi támogatójának, továbbra is várjuk felajánlásaikat. 
Adószámunk: 193927 58-1-15 

Kovács István 
gazdasági vezető 

TÉNYEK ES ADATOK 11 
Tagdíjhátralék rendezése, 
egyéb tudnivalók 
Tisztelt Tagtársaink! 

2003 novemberében levél
ben kerestük meg azon tagjain
kat, akik esetében a számítógé
pes nyilvántartás tagdíjhátralé
kot mutatott ki. 

A z ezzel kapcsolatos észre
vételeinket szeretnénk megosz
tani Önökkel, figyelembe véve 
a tagoktól érkezett vissza
jelzéseket is. 

Elnézést kérünk azoktól a 
sorstársainktól, akik év közben 
befizették az éves tagdíjat - ezú
ton is nagyon köszönjük - , és en
nek ellenére kaptak felszólító 
levelet. A z alábbiakban erre 
még visszatérünk. 

Ismertetjük a tagdíj összegét 
egy pár évre visszamenőleg, 
hogy érthetőbb legyen miként 
került kiszámításra a levélben 
szereplő összeg. (Közöltük az 
utolsó befizetés dátumát - csak 
az évet - és a hátralék összegét, 
a 2003-as évet is beleértve.) 

Felnőtt tagjaink esetében: 
-2000-ben 500 Ft/év 
-2001-ben 700 Ft/év 
-2002. és 2003-ban 

1200 Ft/év 

Gyermekek esetében: 
(18 éves korig) 
- 2000-ben 200 Ft/év 
- 2001-ben 300 Ft/év 
- 2002. és 2003-ban 600 Ft/év 

Ebben az évben változatlan a 
tagdíj, tehát felnőtteknek 1200 
Ft, 18 éves korig 600 Ft. 

Többen szóvá tették, hogy be
fizették a 2003. évi tagdíjat - és 
ezt a feladószelvény bemutatá
sával a legtöbben bizonyították 
is - mégis kaptak felszólító leve
let. 
Ennek általában két oka volt: 
- A lista elkészítése után már a 

levelek k i tö l téséve l , -
borítékolás, postázás, stb. -
foglalkoztunk, az utána érke
zett befizetések egy későbbi 
időpontban kerültek a gép
be. /Egyébként is jóval 
később kapjuk meg a befize
tésről készült másolatokat az 
OTP-től, mint ahogy a fela
dás történt./ 

- Amennyiben a 2002. évi tag
díja hiányzott az illetőnek, a 
2003-as befizetését 2002. év
re írtuk. 

Jó, ha tudják kedves tag
társaink, hogy a csekken történt 
befizetések az OTP-nél vezetett 
számlánkra futnak be és általá
ban egy hónap elteltével kerül
nek a számítógépünkbe. Ezért 
célszerű, - az ügyintézés meg
gyorsítása érdekében - az érvé
nyesítésre beküldött tagsági iga
zolványokhoz csatolni a befize
tést igazoló feladószelvényt és 
válaszborítékot. 

Sok problémát jelent a tagsá
gi díj pontos vezetésénél tagja
ink lakcímváltozása. Ha nem 
közlik valamilyen formában a 
címváltozás tényét - előző 
lakcím, új lakcím - nem tudjuk 
minden tévedést kizárva a meg
felelő személyhez írni a befize
tett összeget. (Nagyon nehéz dol
gunk van abban az esetben is, 
ha a csekk pontatlanul vagy 
olvashatatlanul van kiállítva. 
Idős tagjaink, ha lehetőség van 
rá kérjék családtagjaik, vagy is
merős segítségét a kitöltéshez.) 

Kérjük, hogy amennyiben a 
tagsági viszony létesítésekor kö
zölt lakcím időközben vál
tozott, szíveskedjenek arról érte
síteni Egyesületünket. 

Minden évben sok V O X 
H U M A N A újság jön vissza az
zal a postai címkével, hogy 
„elköltözött" vagy „isme
retlen". A legtöbbet azonban a 
mozgássérült elhalálozása miatt 
küldi vissza a Posta. Megértjük 
és tiszteletben tartjuk a hozzá
tartozók fájdalmát, de nekünk 
nagy segítséget jelentene, ha 
idővel közölnék a mozgássérült 
elhunytát. Ezúton is köszönjük. 

Amennyiben a személyi ada
tokban történt változásról, a tag
díjjal vagy a fentiekkel kapcso
latban szeremének információt 
átadni vagy kérni, szíveskedje
nek a tagnyilvántartás kezelőjét 
keresni ingyenesen hívható 
zöldszámunkon: 

06-80/203-877. 
Kívánunk Önöknek nagyon 

jó egészséget. 

Az Egyesület 2003. évi közhasznú 
eredmény kimutatása 

LAT ellenőrzések 2003-ban 
A lakás átalakítási támogatá

sok felhasználását, megvalósí
tását 2003. évben is figyelem
mel kísértük, az érintett hely
színeken ellenőrzést végez
tünk. Amint az ismertté vált 
2001. évben új rendelet jelent 
meg a lakás akadálymentesítési 
támogatás - LÁT - folyósításá
nak szabályairól, melyben a 
helyszíni ellenőrzés irányelvei is 
megtalálhatóak. Ezen a téren új
donságotjelent, hogy nem csak 
megyei szintű ellenőrzés tör
ténik, mint a korábbi idő
szakban, hanem a M E O S Z mun
katársai Budapestről a hely
színt felkeresve is ellenő
rizhetik a támogatás előírá
soknak megfelelő felhasználá
sát. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Egyesületünk részéről a 
megyében és Nyíregyházán vé
geztünk helyszíni ellenőr
zéseket véletlenszerű kiválasz
tások alapján. Tapasztaltuk, 
hogy sok esetben a támogatás
ban részesülők már számítanak 
az ellenőrzést végzőkre, a mun
kálatok az ilyen esetekben el 
vannak végezve. Azonban ta
láltunk olyan helyszíneket, 
ahol a munkálatok a tervezés
hez viszonyítva hiányosak. Tipi
kus hiányosság, hogy feljáró 
rámpa készítése a tervdoku
mentációban szerepel, azonban 
nem készítik el, vagy ideiglenes 
megoldásként szakszerűtlenül, 
fából készítenek, ami baleset
veszélyes is lehet. Indokként 
azt kapjuk, hogy a mozgássé
rült nem igényli, hogy kijöhes
sen a lakásból. Természetesen 

ez nem fogadható el, hiszen ép
pen az a támogatás célja, hogy 
segítse a sérült életvitelét. A kü
szöbök süllyesztése is elmaradt 
néhány helyen. Egyéb hiányos
ságok is tapasztalhatók, pl. a 
kapaszkodók, a korlát hiánya és 
még lehetne sorolni. A hiányok 
p ó t l á s á r a f e l s z ó l í t á s o k a t 
eszközöltünk, azok teljesí
téséről záros határidőre jelen
téstkértünk. 

Még mindig található né
hány olyan támogatott hely
szín, ahol egyáltalán nem vé
geztek átalakítási munkákat, 
szociális segélyként szeretnék a 
célirányos támogatást felfogni. 
A z ilyen hozzáállás igen káros, 
a többi rászoruló mozgássérült 
érdekeit veszélyezteti. Ezeken 
a helyszíneken is felszólítást 
eszközöltünk a munkák elvég
zésére, arra utolsó határidőt 
kitűzve. A teljesítést annak az 
i d ő n e k az e l t e l t é v e l el
lenőrizzük. Ha nem készül la
kás átalakítás, végső esetben a 
támogatás összegét kamataival 
együtt vissza kell fizetni, ha 
nem tudják visszafizetni, az in
gatlanra terhelheti a Pénzinté
zet „Jelzálog" bejegyzéssel. 

A helyszíni ellenőrzéseket a 
továbbiakban is folytatni fog
juk a rászorult mozgássérült 
sorstársaink ez irányú érdekeit 
védve, hogy a céltámogatás 
összege arra legyen felhasz
nálva, amire adható, a sérült em
ber életvitelének könnyebbé té
telére. 

Tóth László 
FB elnök 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 
- Központi költségvetésből 3 881 E Ft 

(MEOSZ támogatás, pályázat) 
- Helyi önkormányzatoktól 2 444 E Ft 
- Szjal% 864 E Ft 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 4 839 E Ft 
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 423 E Ft 
4. Tagdíj bevétel 10 230 E Ft 
5. Egyéb bevétel 430 E Ft 

ÖSSZES BEVÉTEL: 23 111 E Ft 
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 
1. Anyagjellegű ráfordítások 4 339 E Ft 
2. Személyi jellegű ráfordítások 10 921 E Ft 
3. Egyéb ráfordítások 4 571 E Ft 
4. Pénzügyi műveletek ráfordításai 682 E Ft 

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS: 20 513 E Ft 

Tájékoztató a „Telefonnal a rászorultakért" 
Alapítvány pályázati lehetőségéről 

A MATÁV Rt. „Telefonnal a rászorultakért" Alapítványa a MATÁV 
telefonnal rendelkező súlyos mozgássérült tagtársaink részére évről 
évre lehetőséget biztosít telefonbekötéshez, vagy beszélgetési díj támo
gatásához pályázat benyújtására. 

A Kuratórium keretösszege az előző évhez képest ismét csökkent. 
2004-ben Megyei Egyesületünk több mint tízezer fős tagságából csak 46 
sorstársunk pályázatát továbbíthatjuk az Alapítvány Kuratóriuma 
felé, ezért olyan tagunk pályázatát tudjuk fogadni és továbbítani, aki a pá
lyázati kiírásban előírt feltételeknek megfelel, legalább 2 éves tagsági 
viszonnyal rendelkezik, tagdíjhátraléka nincs és még nem kapott tá
mogatást. 

Pályázatot nyújthat be: 
- I. vagy II. csoportú 100%-os rokkant. 
- Fogyatékossági támogatásban részesülő súlyos mozgássérült. 

Jövedelem határok: 
- Családban élő pályázó esetén 45 000,- Ft/fö7hó 
- Egyedül álló esetén 55 000,- Ft/fő/hó 

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS összege a jövedelembe nem 
számít bele! 

A pályázati adatlap kizárólag a Megyei Egyesület központi irodá
jában szerezhető be. A további feltételekről bővebb felvilágosítást az 
Egyesület központi telefonszámán, vagy személyesen szerdai ügyfél
fogadási napon kérhetnek a sorstársak. 

2003. évi nyertes pályázatok 
Pályáztató szervezet Kapott támogatás Támogatott cél 
1. MATÁV RT. 
2. MEOSZ 
3. MEOSZ 

120 000.¬
400 000.¬
100 000.-

4. Magyar SM Alapítvány 135 000.¬

5. Miniszterelnöki Hivatal 750 000¬

6. Fogyatékos Gyermekek 243 000-
Felzárkóztatásáért 
Országos Közalapítvány 

7. Fogyatékos Gyermekek 60 000-
Felzárkóztatásáért 
Országos Közalapítvány 

8. Fogyatékosok Esélye 3 000 000-
Közalapítvány 

Zöld szám támogatás 
Regionális vezetőképzés 
Szakmai továbbképzés 
csoportvezetők részére 
SMKlub 
- működési támogatás 
Egyesület 
- működési támogatás 
Terápiás célú úszásoktatás 
fogyatékos fiatalok részére 

Fogyatékos gyermekek 
sportnapja 

Segédeszköz beszerzés 
(Mikrobuszba szerelhető 
emelőszerkezet és mobil 
vízbeemelő szerkezet 
beszerzése) 

LAKÁS AKADÁLYMENTESÍTÉSI 
TÁMOGATÁS 2003. év 

2003. évben 41 fő súlyos mozgáskorlátozott sorstársunk lakás aka
dálymentesítési támogatási (LÁT) kérelmét terjesztettük fel a 
MEOSZ LÁT Csoport felé jóváhagyás végett. 

Sorstársaink mindennapi életvitelük megkönnyítése érdekében 
6 000 000,- Ft összegű támogatásban részesültek. 

LÁT támogatás helyi csoportok szerint 
Csenger és térsége lfő 
Fehérgyarmat és térsége 1 fö 
Gávavencsellő és térsége 4 fö 
Ibrány és térsége — 
Kisvárda és Záhony térsége 8 fö 
Kölese és térsége 1 fő 
Mátészalka és térsége 9 fö 
Nyírbátor és térsége 2 fö 
Nyíregyháza város 1 fö 
Nyíregyháza térsége 7 fö 
Rakamaz és térsége — 
Tiszadob és térsége — 
Tiszaeszlár és térsége 1 fő 
Tiszavasvári és térsége 1 fő 
Újfehértó és térsége 4 fö 
Vásárosnamény és térsége 1 fö 

150.000,-Ft 
150 000,- Ft 
600 000,- Ft 

1 200 000,- Ft 
150 000,- Ft 

1 250 000,- Ft 
300 000,- Ft 
150 000,- Ft 

1 050 000,- Ft 

150 000,- Ft 
150 000,- Ft 
550 000,- Ft 
150 000,- Ft 

LÁT támogatás városok, községek szerint 
Ajak 1 fö 150 000,- Ft Nyírtura 
Berkesz 1 fö 150 000,- Ft Pap 
Gacsály 1 fő 150 000,- Ft Piricse 
Gávavencsellő 2 fő 300 000,- Ft 
Hodász 
Kisvárda 
Kölese 
Mátészalka 
Mezőladány 
Nagyecsed 
Nagykálló 
Nyírcsaholy 
Nyíregyháza 
Nyírlugos 
Nyírmada 
Nyírtelek 

fö 150 
fö 150 
fő 150 
fő 300 
fő 250 
fő 150 
fő 150 
fő 150 
fő 150 
fő 250 
fő 450 
fő 450 
fö 150 
fö 150 
fő 150 
fő 300 

1 fó 
1 fó 
1 fó 

000,- Ft 
000,- Ft 
000,- Ft 
000,- Ft 
000,- Ft 
000,- Ft 
000,- Ft 
000,- Ft 
000,- Ft 
000,- Ft 
000,- Ft 
000,- Ft 

Rétközberencs 1 fö 
Szamossályi 1 fö 
Tiszabercel 
Tiszaeszlár 
Tiszatelek 
Tiszavasvári 
Tuzsér 
Újfehértó 
Vállaj 

2fö 
1 fó 
1 fó 
1 fó 
1 fó 
4fó 
1 fó 
1 fó 

150 000,-Ft 
150 000,-Ft 
150 000,-Ft 
150 000,-Ft 
150 000,-Ft 
300 000,- Ft 
150 000,-Ft 
150 000,-Ft 
150 000,-Ft 
150 000,-Ft 
550 000,- Ft 
150 000,-Ft 
150 000,-Ft 

Kelenföldi Lászlóné 
titkár 



1 JOGSZABÁLYOK - INFORMÁCIÓK I 
FELHÍVÁS 

Értesítjük tisztelt sorstár
sainkat, hogy 2004. január 1-
j ével Egyesületünk keretein be
lül Önálló Életvitelért Támo
gató Szolgálat kezdte meg 
működését, mely az alábbi fel
hívást teszi közzé: 

Támogató Szolgálatunk a 
speciális személyszállítás, mint 
szolgáltatás minél optimá
lisabb, az egyéni szükségle
tekhez igazodó és leendő ügy
feleink megelégedését szolgá
ló működtetése érdekében le
hetőséget kínálunk a kényel
mesebb ügyintézés elősegítése 
érdekében a megye más tele
pülésein élő sorstársaink szá
mára azzal, hogy az Egyesület 
szerdai ügyfélfogadási nap
ján vállaljuk a nyíregyházi 
Vasútál lomásról valamint 
Buszpályaudvarról központi 
irodánkba történő szállítást. 

A speciális személyszállítás 
keretében a szállítást végző 
személy segítséget nyújt ügy
feleink számára: 
- a gépkocsihoz való eljutásban, 
- a járműre történő fel- és le

szállásban, 
- a járművön való biztonságos 

elhelyezkedésben, 
- a csomagok elhelyezésében, 
- a kliens célhelyszínre történő 

bejutásában. 

A szolgáltatás teljesítésére 
e lőze tes i g é n y b e j e l e n t é s 
alapján, a beérkezett meg
rendelések számának figye
lembevételével kerülhet sor. 

Felhívjuk a figyelmüket, 
hogy a speciális személyszállí
tás térítési díjköteles, mely
nek díjtételei a 2004. évben az 
alábbiak szerint alakulnak: 
Városon belül: 
5 km-ig 500 Ft 
5-10kmközött 700Ft 
10 km-ig 1000 Ft 
lOkm-enfelül 60Ft/km 

A szolgáltatás térítési díja az 
ÁFA-t tartalmazza. 

A szolgáltatás rendszeres és 
csoportos igénybevétele esetén 
a térítési díj összege a fenntar
tóval kötött megállapodás alap
ján kerül meghatározásra. 

Speciális személyszállítás 
esetén a gépkocsi várakozási 
díja a személyi segítségnyúj
tás térítési óradíjának 300 
Ft/óra arányos része. 

A szolgáltatás díjtételét a 
fenntartó, az egyesület elnök
sége évente határozatban álla
pítja meg. 

A szolgáltatással kapcsola
tosan bővebb információt kap
hatnak ügyfeleink a Támogató 
Szolgálat alábbi elérhető
ségein: 

Cím: 4400 Nyíregyháza, 
Körte u. 19-21. 

Tel.: (42) 410-522, 
(42) 504-853 

Tel./fax: (42)410-277 
Zöldszám: (80)203-877 
Mobi l : 06-20/9308-713 

Egyesület elnöksége 

A mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolványáról 

Közlekedési kedvezmények 
A K o r m á n y 218/2003. 

(XII. 11.) Kormányrendelete 
értelmében a parkolási igazol
ványra vonatkozó feltételek 
2004. július 1-től az alábbiak 
szerint változnak. 

A rendelet alapján igazol
ványrajogosult az a személy: 

- aki súlyos mozgáskorláto
zottnak, 

- aki látási fogyatékosnak, 
gyengénlá tónak, értelmi 
fogyatékosnak, valamint 
autistának minősül. 

A z igazolvány kiadásában, 
meghosszabbításában, vissza
vonásában, cseréjében, pótlá
sában első fokon az okmány
irodák az illetékesek. 

A z igazo lvány k iadása 
kérelemre indul. A kérelemhez 
mellékelni kell az I. fokú 
orvosi szakvéleményt, vagy a 
fogyatékossági támogatásról 
szóló határozat mellékleteként 
megküldött OOSZI szakvé
leményt a súlyos fogyatékos
ság minősítéséről, vagy a 
magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegségek
ről és fogyatékosságokról 
szóló igazolást. 

Akérelemhez csatolható 1 db 
igazolvány kép abban az 
esetben, ha a jogosult személye

sen nem tud megjelenni. Ebben 
az esetben a jogosult helyett 
meghatalmazottja jár el. 

A z igazolvány iránti kére
lem személyes előterjeszté
sekor az okmány i roda a 
jogosultról fényképet készít. A 
jogosultnak a kérelmet minden 
esetben saját kezűleg kell alá
írni. 

A z igazolvány érvényessé
gének időtartama a kiállítás 
napjától számított maximum 3 
év. Amennyiben a következő 
felülvizsgálat várható idő
pontja 3 évnél rövidebb idő
tartamot határoz meg, az 
igazolvány érvényességének 
időtar tama megegyezik a 
szakvélemény érvényességé
nek időtartamával. 

A parkolási igazolvány ér
vényessége 5 éves időtar
tamra szól abban az esetben, ha 
a mozgásában korlátozott 
személy állapota végleges. A z 
érvényességi idő leteltével az 
igazolvány érvényessége to
vábbi 5 évvel újabb szakvéle
mény bemutatása nélkül meg
hosszabbítható. 

A z igazolványban foglaltak 
adattartalmát, érvényességét, 
jogszerű használatát a rendőr
ség és a közterület-felügyelő 
jogosult ellenőrizni. A z eddigi 
igazolványok 2004. dec. 31 .-ig 
érvényesek. 

Önálló Életvitelért Támogató Szolgálat 
Egyesületünk keretein belül 

2004. január 1. jével Önálló 
Életvitelért Támogató Szolgá
lat kezdte meg működését. A Tá
mogató Szolgálat létrehozását 
a z é r t k e z e l t ü k k i e m e l t 
feladatként, mert fontosnak 
tartjuk, hogy tisztában legyünk 
sorstársaink egyéni szükségle
teivel azért, hogy megfelelő 
színvonalú és minőségű szol
gáltatásokat szervezhessünk az 
ön(ök) életminőségének javítá
sa érdekében. 

A T á m o g a t ó Szo lgá l a t 
működtetésével hozzá szeret
nénk járulni klienseink önálló 
életvitelének megkönnyítésé
hez, a lakáson kívüli közszol
gáltatások elérésének segíté
sével, valamint önállóságuk 
megőrzése mellett a lakáson be
lüli speciális segítségnyújtás 
biztosításával. 

Ellátási területünkön - Nyír
egyháza Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe - vala
mennyi fogyatékossági cso
por tba t a r t o z ó s z e m é l y 
(mozgás-, látás-, hallássérült, 
értelmi fogyatékos, illetve 
autista) számára biztosítani kí
vánjuk az alábbi szolgái-tatá
sokat: 
- személyi segítségnyújtás, 
- speciális személyszállítás, 
- információnyújtás. 

Engedjék meg, hogy a továb
biakban részletesebben is meg
ismertessem önöket a Támoga
tó Szolgálat szolgáltatásaival. 

Személyi segítségnyújtás: 
A személyi segítségnyújtás 

egy általános életviteli segítség
nyújtás, ami a kliens aktív 
közreműködésével személyi 
(higiénés, életviteli, életfenn
tartási) szükségleteinek kielégí
tését foglalj a magába 
- gyógyászati segédeszköz 

kölcsönzés, 
- speciális gyógyászati segéd

eszköz használatának bemu
tatása, betanítása, 

- ügyintézés, illetve tájékozta
tás nyújtása az ügyintézés 
módjáról, eljárási rendjéről, 

- orvos által előírt ortopéd 
cipők méretvétele, gyártása, 

- g y ó g y s z e r e k fe l i ra tása , 
kiváltása, 

- v é r n y o m á s e l l enő rzése , 
mérése, 

- betegkísérés, 

- segítségnyújtás a házimunká
ban, bevásárlásban, postai 
küldemények intézésében 
stb. 

A személyi segítségnyújtás 
módja lehet: 
- eseti, 
- rendszeres, 
- folyamatos. 

Speciális személyszállítás: 
A speciális személyszállítás 

az alapvető szükségletek kielé
gítését segítő szolgáltatá
sokhoz, közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás segí tésé t 
jelenti, így különösen: 
- egészségügyi ellátáshoz való 

akadálymentes hozzáférés 
segítése: szűrővizsgálatok, 
rehabilitációs és fizikoterá
piás kezelések, kontroll vizs
gálatok, laborvizsgálatok, va
lamint igény szerint felme
rülő egyéb kérés, 

- az önálló ügyintézés elősegí
tése érdekében hivatalokba 
történő szállítás pl.: Polgár
mesteri Hivatal stb., 

- közösségi, kulturális, családi 
rendezvényekre történő szál
lítás pl.: színházlátogatás, kö
zösségi rendezvényekre való 
elkísérés, 

- munkahelyre történő szállítás, 
- temetésre való szállítás, te

metőlátogatás, 
- egyéb felmerülő igények kie

légítése. 

A speciális személyszállítás 
keretében a szállítást végző sze
mély segítséget nyújt ügyfele
inkszámára: 
- a gépkocsihoz való eljutásban, 
- a járműre történő fel- és 

leszállásban, 
- a járművön való biztonságos 

elhelyezkedésben, 
- a csomagok elhelyezésében, 
- a kliens célhelyszínre történő 

bejutásában. 

A speciális személyszállítás 
igénybevétele történhet: 
- heti rendszerességgel, 
- havi rendszerességgel, 
- szükség esetén, felmerülő 

igény szerint. 

Információnyújtás: 
Klienseink részére problé

máik megoldásahoz tanácsadás 
keretében szeretnénk segítséget 
nyújtani szociális, egészség

biztosítási, önkormányzati és 
egyéb hivatalos ügyekben. 

Tájékoztatást nyújtunk szá
mukra a fogyatékosokra vonat
kozójogszabályokról és speciá
lis rendelkezésekről, segédesz
közökről és beszerzésükről, i l 
letve a fogyatékos emberek ér
dekvédelmi és szolgáltató szer
vezeteiről. 

A Támogató Szolgálat szol
gáltatásai közül a személyi 
segítségnyújtás, illetve a spe
ciális személyszállítás térítési 
díjköteles. A z információnyúj
tás igénybevétele díjtalan. 

A személyi segítségnyújtás té
rítési díja: 
Lakáson belül és lakókörnye
zetben 
Hétköznap: 300 Ft/óra 
Szombat-vasárnap: 450Ft/óra 
Ünnepnapokon: 650 Ft/óra 

A speciális személyszállítás té
rítési díja: 
Városon belül: 
5 km-ig 500 Ft 
5-10kmközött 700Ft 
10 km-ig 1000 Ft 
10 km-en felül 60 Ft/km 
Vidékre történő szállítás esetén: 

60 Ft/km 

A szolgáltatások térítési díjai az 
ÁFA-t tartalmazzák. 

A szolgáltatások rendszeres 
és csoportos igénybevétele ese
tén a térítési díj összege a fenn
tartóval kötött megállapodás 
alapján kerül meghatározás
ra. 

Speciális személyszállítás 
esetén a gépkocsi várakozási 
díja a személyi segítségnyúj
tás térítési óradíjainak ará
nyos része. 

A szolgáltatások díjtételeit a 
fenntartó, az egyesület elnöksé
ge évente határozatban állapítja 
meg. 

A szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférés módja: 
- A z egyesület székhelyén a 

hét minden munkanapján 
(hétfőtől csütörtökig 8—16-
ig, pénteken 8-12-ig) szemé
lyesen, vagy telefonon. 

- Információs anyagok közzé
tétele a helyi hirdetési újsá
gokban, illetve riportok, be
mutatkozó műsorok alkalmá

val a helyi média közre
működésével. 

A szolgáltatásokkal kapcso
latosan bővebb információt kap
hatnak ügyfeleink a Támogató 
Szolgálat alábbi elérhetőségein: 

Cím: 4400 Nyíregyháza, 
Körte u. 19-21. 

Tel.: (42)410-522, 
(42) 504-853 

TeL/fax: (42) 410-277 
Zöld szám: (80) 203-877 
Mobi l : 06-20/9308-713 

Pancsusáklibor 
Támogató Szolgálatvezető 

Jogszabályi hivatkozás: 
A szociá l i s tö rvénynek 

(1993. évi III. törvény) a 2001. 
évi LXXTX. törvénnyel vala
mint a 2003. évi IV. törvénnyel 
történő módosítása megváltoz
tatta az önkormányzatok fela
datellátásának módját. A tör
vénymódosítás az alapellátások 
fejlesztését irányozta elő a szol
gáltatások saját lakókörnyezet
ben történő biztosításával. 

A hagyományos alapellátási 
fo rmák ( é t k e z t e t é s , ház i 
segítségnyújtás, családsegítés) 
kiegészültek speciális alapellá
tási feladatokkal. 

Ennek értelmében fogyaté
kos személy esetében biztosíta
ni kell a fogyatékossága által in
dokolt szükségleteinek megfe
le lő T á m o g a t ó Szo lgá la t 
működtetését. A törvény nem 
definiálja a rászorultságot ebből 
adódóan minden olyan sze
mélynek biztosítani kell a szol
gáltatást aki ezt igényli egészsé
gi állapota, fogyatékossága mi
att. 

A szoc iá l i s tö rvényhez 
(1993. évi III. tv.) kapcsolódó 
szakmai rendelet az 1/2000. 
(SZCSM) rendelet pedig meg
határozza a támogató szolgálat 
tárgyi, személyi és szakmai 
feltételeit, mely három alapfela
dat ellátásának kötelezettségét 
írja elő a támogató szolgálatok 
részére: személyi segítés, szállí
tó szolgálat működtetése, infor
mációnyújtás, tanácsadás. 

A t ö rvény a t á m o g a t ó 
szolgáltatást, mint új ellátási for
ma megvalósításának kötele
zettségét valamennyi települé
sen 2007. december 31-ei 
időpontban határozza meg. 

A közlekedési kedvezmé
nyek különböző fajtái a súlyos 
mozgáskorlátozott személye
ket illetik meg. Súlyos mozgás
korlátozott az a személy, aki 
mozgásszervi betegsége követ
keztében tömegközlekedési esz
közt önerőből nem képes 
igénybe venni, de életvitelsze
rűen nem ágyhoz kötött, és a há
ziorvos által kiállított I. fokú 
szakvélemény szerint a járás, a 
terhelhetőség, valamint tömeg
közlekedési jármű használata 
alapján közlekedőképességé
nek minősítése során pontjai
nak száma 7 vagy annál több. 

A közlekedési kedvezmények 
fajtái: 

Személygépkocsi szerzési  
támogatás 

A szerzési támogatás három
millió forintot meg nem haladó 
fogyasztói árú, legfeljebb 1610 
cm 3 lökettérfogatú benzin
üzemű, illetve legfeljebb 2000 
cm 3 lökettérfogatú dízelüzemű 
személygépkocsi vagy segéd
motoros rokkantkocsi, illetőleg 
gépi meghajtású kerekes szék 
vásárlása esetén a vételárhoz, a 
külföldről behozandó személy
gépkocsi, illetőleg segédmoto
ros rokkantkocsi vagy kerekes 
szék vám- és általános forgalmi 
adó költségének megtérítésé
hez nyújtott hozzájárulás. 

A szerzési támogatás mérté
ke a vételár illetve az adók 
együttes költségének 60%-a, 
legfeljebb 300 000 Ft. 

A támogatás hétévenként 
egy ízben adható. 

A személygépkocsit három 
éven belül csak a hivatal elő
zetes hozzájárulásával lehet eli
degeníteni. 

Szerzési támogatásra való 
jogosultsága állapítható meg 
annak: 
- a súlyos mozgáskorlátozott 

személynek, aki érvényes ve
zetői engedéllyel rendel
kezik, vagy gépjárművezetői 
alkalmasságát a szakértői bi
zottság megállapította, vagy 
ha vezetői engedéllyel nem 
rendelkezik, de szállítását 
szülője, házastársa vagy a ve
le legalább egy éve közös ház
tartásban élő élettársa írásbe
l i nyilatkozatban vállalja, va
lamint a családjában az egy 
főre jutó, a tárgyévet meg
előző év havi átlagos nettó jö
vedelme a tárgyév január 1. 
napjára érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb ösz-
szegének kettő és félszeresét 
nem haladja meg (2004-ben 
58000Ft/fö), 

- a személynek, aki a vele kö
zös háztartásban élő három 
életévét betöltött súlyos moz
gáskorlátozott kiskorú gyer
meke szállítását írásbeli nyi
latkozatban vállalja, ha a szál
lítás a gyermek tanulói jog
viszonya, gyógykezelése, 
rendszeres intézményi ellá
tása miatt indokolt, 

- a súlyos mozgáskorlátozott 
személynek is, aki a sza
kértői bizottság véleménye 
szerint gépjárművezetésre 
alkalmatlan, és akinek a 
gépjármű használata mun
kaviszonya vagy tanulói 
jogviszonya fenntartása mi
att indokolt és a szállítását ve
le legalább egy éve közös ház
tartásban élő, nagykorú gyer
meke, testvére írásbeli nyi
latkozatban vállalja. 

A támogatás jövedelemha
tárhoz van kötve: a családban 
az egy főre jutó, a tárgyévet 
megelőző év havi átlagos nettó 
jövedelme a tárgyév január 1. 
napján érvényes öregségi nyug
díj legkisebb összegének kettő 
és félszeresét nem haladja meg 
(2004-ben 58 000 Ft/fő). 

Személygépkocsi  
átalakítási támogatás 

A z átalakítási támogatás 
a) a vezetés feltételeként előírt, 

gyárilag automata sebesség
váltóval felszerelt személy
gépkocsi vásárlásához, illet

ve személygépkocsi segéd
berendezéssel történő felsze
reléséhez, átalakításához 
nyújtott támogatás, továbbá 

b) a személygépkocsi olyan áta
lakításához nyújtott támo
gatás, amely lehetővé teszi a 
súlyos mozgáskorlátozott 
személy személygépkocsi
val történő szállítását, vagy 

c) a személygépkocsinak a sú
lyos mozgáskorlátozott biz
tonságos szállítását szolgáló 
eszközzel való ellátásához 
nyújtott támogatás. 

Az a) pont szerinti átalakítási 
támogatásra az az érvényes ve
zetői engedéllyel rendelkező sú
lyos mozgáskorlátozott sze
mélyjogosult, aki a kérelem be
nyújtását megelőző hét éven be
lül nem részesült átalakítási tá
mogatásban és családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem ha
ladja meg 2004-ben az 58 000 
Ft-ot. Ezen túlmenően jogosult 
az a súlyos mozgáskorlátozott 
személy is, akinek gépjármű
vezetői alkalmasságát az átala
kítás előírásával a szakértő 
szerv megállapította, feltéve, 
hogy hét éven belül nem része
sült átalakítási támogatásban és 
megfelel a jövedelemhatárra vo
natkozó előírásnak. 

A b) pont szerinti átalakítási 
támogatásra jogosult az az érvé
nyes vezetői engedéllyel ren
delkező személy, aki a vele kö
zös háztartásban élő súlyos 
mozgáskorlátozott házastársa 
vagy gyermeke személygépko
csival történő szállítását vállal
ja és hét éven belül mozgáskor
látozottságára vagy súlyos moz
gáskorlátozottságra tekintettel 
nem részesült átalakítási támo
gatásban, feltéve, hogy megfe
lel a jövedelemhatárra vonatko
zó előírásnak. 

Az átalakítási támogatás mér
téke az átalakítás költsége, de 
legfeljebb 30 000 Ft. 

Közlekedési támogatás 

A közlekedési támogatás a 
súlyos mozgáskorlátozott sze
mély közlekedési többletkölt
ségeinek részleges támogatá
sa. 

A közlekedési támogatás 
összege: 

Ha a súlyos mozgáskorláto
zott személy 1-62 éves korú és 
tanulói jogviszonyban, vagy 
munkaviszonyban áll, akkor 
24 500 forint/év. 

Ha a súlyos mozgáskorláto
zott személy 1-62 éves korú és 
tanulói jogviszonyban vagy 
munkaviszonyban nem áll, ak
kor 7 000 forint/év. 

Ha a súlyos mozgáskorláto
zott személy a 62. életévét 
betöltötte, akkor7 000 forint/év. 

Ha a súlyos mozgáskorláto
zott személy kiskorúak eltartá
sáról saját ház tar tásában 
gondoskodik, részére az eltar
tottak számától függetlenül a 
fenti összegen felül még 3500 
forint/év támogatás is jár. 

Ha egy háztartásban több sú
lyos mozgáskorlátozott sze
mély is eltartónak minősül, ak
kor valamennyien jogosultak a 
növelés összegére. 

Amennyiben a súlyos moz
gáskorlátozottság ténye év köz
ben következett be, arra az évre 
a közlekedési támogatás ösz-
szegét időarányosan a kérelem 
benyújtását követő hó 1. napjá
tól kell megállapítani. 

Nem jogosult közlekedési tá
mogatásra az a súlyos mozgás
korlátozott személy, aki fogya
tékossági támogatásban része
sül. 

Benyújtási határidők 
Tárgyév április 30-ig nyújt

ható be a gépkocsi szerzési és a 
közlekedési támogatás megál
lapítása iránti kérelem. 

Az átalakítási támogatás irán
ti kérelem a tárgyévben bármi
kor benyújtható. A szerzési tá
mogatásra való jogosultságot 
megállapító határozat érvé
nyességi ideje egy év. Ajegyző 
kérelemre a határozat érvé
nyességi idejét évenként meg
hosszabbítja. 
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Mi mennyi 2004-ben? 
LA gyermekneveléssel összefüggő támogatások, ellátások 
Terhességi-gyermekágyi segély 
a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. 
(1997. éviLXXXHI. tv. 40-42.§) Napi átlagkereset 70 százaléka, 

illetve a minimálbér kétszeresének harmincad része. 
Gyermekgondozási díj 
a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de maximum: 83 000 Ft 
(1997. éviLXXXHI. tv. 42/D. § (l)bekezdés; 2003. évi CXVI. tv. 57 §) 
Anyasági támogatás 
a gyermek születése időpontjában érvényes 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százaléka 52 200 Ft 
ikergyermek esetében 300 százaléka 69 900 Ft 
(1998. évi LXXXIV.31.§) 
Gyermekgondozási támogatások 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás 23 200 Ft 
ikergyermek esetében (függetlenül a gyermekek számától) 46 400 Ft 
(1998. éviLXXXTV. 26.§) 
Nevelési ellátás: családi pótlék, iskoláztatási támogatás 
a. egygyermekes család 4 900 Ft 
b. egygyermeketnevelőegyedülálló 5700Ft 
c. kétgyermekes családban gyermekenként 5 900 Ft 
d két gyermeket nevelő egyedülállónál gyermekenként 6 900 Ft 
e. három- vagy többgyermekes családban gyermekenként 7 500 Ft 
f. három vagy több gyermeket nevelő 

egyedülállónál gyermekenként 8 000 Ft 
g. tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos gyermek esetében 13 300 Ft 
h. intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, 

hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén 15 000 Ft 
i . a 7.§(1) bekezdésének b.)-c.) pontja szerinti intézményben 

(gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt vagy büntetés
végrehajtási intézetben) élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos ne
velőszülőnél elhelyezett, a g.) pont alá nem tartozó gyermeknél 
(1998. évi LXXXTV. tv. 11 .§) 6 900 Ft 

Nevelőszülői díj (legalacsonyabb összege) 12 000 Ft 
Hivatásos nevelőszülői díj (legalacsonyabb összege) 105 000 Ft 
(1997. évi XXXI . tv. 66/F., 66/L.§) 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
(1997. évi XXXI . tv. 21.§) 

n. Nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátások 
Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege: 
(249/2003. (XH. 23.) Korm. rendelet 7.§) 
A2003. december 31-ét követően megállapított 
rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havonta: 

III. rokkantsági csoport 23 200 Ft 
II. rokkantsági csoport 24 290 Ft 
I. rokkantsági csoport 25160 Ft 

(249/2003. (XH. 23.) Korm. rendelet 8.§) 
A2003. december 31-ét követően megállapított 
baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havonta: 
- III. rokkantsági csoport 23 290 Ft 
- II. rokkantsági csoport 24 460 Ft 
- I. rokkantsági csoport 25 310 Ft 
(249/2003. (XII. 23.)Korm. rendelet9.§) 
Rokkantsági járadék 
(2003. december 31 -ét követően megállapításra kerülő) 25 320 Ft 
(250/2003. (XH. 27.) Korm. rendelet 4.§) 
Rendszeres szociális járadék 
(2003. december 31 -ét követően megállapításra kerülő) 20 390 Ft 
(250/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§) 
Házastársi pótlék és az ahhoz j áró kiegészítés 15 350 Ft 
(250/2003. (XH. 23.) Korm. rendelet2.§) 
Házastárs után járó jövedelempótlék 10 590 Ft 
(250/2003. (XH. 23.) Korm. rendelet2.§) 
Egészségkárosodási járadék (maximális összege) 69 600 Ft 
(250/2003. (XH. 23.) Korm. rendelet l.§) 
Vakokszemélyijáradéka 11480 Ft 
(250/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet l.§) 
Árvaellátás legkisebb összege 19 750 Ft 
(250/2003.(Xn.23.)Korm. rendelet ll.§) 
HL Szociális ellátások, egyéb támogatások 
Amég folyósított munkanélküliek jövedelempótló támogatása 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 százaléka 18 560 Ft 
(az 1993. évi m.tv.már hatályon kívül helyezett33. §-a) 
Rendszeres szociális segély 
aktív korú nem foglalkoztatott esetén az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70, 
illetve jövedelemmel nem rendelkező 18. évesnél idősebb, 
munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, 
vagy vakok személyi járadékában részesül, 80 százaléka 
(az 1993. évim. tv. (Sztv.) 37/E.§ (l)bek.) 
Időskorúak járadéka 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80, 
illetve egyedülálló esetén 95 százaléka 
(1993. évi III. tv. 32/C.§ (l)bek.) 
Ápolási díj 
az öregségi nyugdíj legkisebb összege, illetve 
18. év feletti ápolása esetén legalább 80 százaléka 
(1993. évi III. tv. 44.§) 
Lakásfenntartási támogatás 
(1993. évi III. tv. 38.§ (2) bek.) 
Átmeneti segély a helyi önkormányzat 
(1993. évi III. tv. 45.§ (1) bek.) 
Adómentes étkezési hozzájárulás 
természetben nyújtott étkezés esetén 
készétel vásárlása esetén 
(1995. CXVn. tv. 1. sz. melléklete 8.17. pont) 
Adómentes iskoláztatási támogatás, szülőnként 
(1995. CXVH. tv. 1. sz. melléklete 8.30. pont) 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, havonta 
(1997. évi XXXI . tv. 20.§ (2) bek.) 

(Forrás: HUMANITÁS) 

Megszűnt az üdülési támogatás 
A korábbi években 400 millió forint támogatást biztosított az állam a 

nyugdíjasok, a fogyatékkal élők és a nagycsaládosok üdülésének tá
mogatására, idén viszont erre nem különített el pénzt. Az egészségügyi 
szaktárca pénzhiánnyal indokolja a döntést. 

Ebben az évben a minimálbéren foglalkoztatottak és a nyugdíjasok 
csekkvásárlását más módon segítik, a nagycsaládosokat és a fogya
tékkal élőket viszont nem támogatj ák külön. 

Sajnos a döntés következménye az, hogy mozgáskorlátozott, súlyos 
mozgásfogyatékos sorstársaink számára az üdülés költségeinek hoz
zájárulásához támogatást nem tudunk biztosítani. 

16240 Ft 

18560 Ft 

18560 Ft 
22 040 Ft 

23200 Ft 
18560 Ft 
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5104 Ft 

Fontos tudnivalók 
A fogyatékossági támogatás 

igényléséhez továbbra is szüksé
ges a mozgássérült által kitöltött, 
„Igénybejelentés fogyatékossági 
támogatásra" című nyomtat
vány (mely beszerezhető a Ma
gyar Államkincstár ügyfélszolgá
lati irodájában), valamint a házi
orvos által kiállított Orvosi Be
utaló (nyomtatvány száma: 3510¬
90), és a mozgásszervi megbete
gedést igazoló kórházi záró
jelentések, szakorvosi leletek ere 
deti példánya. 

A szükséges iratokat együttesen az  
alábbi címre kell megküldeni: 
Magyar Államkincstár 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Területi Igazgatósága 
4401 Nyíregyháza, 
Mártírok tere 8. Pf: 140 

Lakás akadálymentesítési támo
gatás: 

A lakás akadálymentesítési tá
mogatást a többször módosított 
12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet 
szabályozza. A kérelmező lakásá
nak speciális építészeti átalakítá
sához igényelhető állami támoga
tásról (LÁT) a következő tájékoz
tatást adjuk, melyben a feltételek 
nem változtak. 

A támogatást a mozgássérült 
vagy az elhelyezéséről gondosko

dó közeli hozzátartozó igényel
heti, ha 
- a mozgásában nem akadályo

zottak használatára tervezett, és 
az érvényben lévő alkalmas épí
tészeti előírások szerint megépí
tett lakóépületet, illetőleg az ab
ban lévő lakást EGYÁLTALÁN 
NEM vagy csak indokolatlanul 
nagy nehézségek árán tudná ren
deltetésszerűen használni 

- és ahhoz, hogy az épületet, i l 
letőleg lakását megfelelően 
használhassa, TÖBBLET
KÖLTSÉGEK vállalásával kell 
azt akadálymentessé tenni. 

Fontos tudnivalók a támogatás 
elnyerésénekfeltételeiről: 

Erre a támogatásra rászoruló sú
lyos mozgássérültnek számít a dup
la amputált, amputált, bénult, SM-
es, veleszületett mozgásszervi 
megbetegedésben szenvedő, már 
tolókocsival, járógéppel, járóke
rettel, mankóval, bottal vagy segít
séggel közlekedő személy. 

Atámogatásokról bővebb felvi
lágosítást adunk az Egyesület köz
ponti telefonszámain, illetve 
levélben, valamint személyesen 
szerdai ügyfélfogadási napon. 

Levélben kért további tájékoz
tatás esetén kérjük szíveskedjenek 
felbélyegzett válaszborítékot 
csatolni! 

„Mi egy halmozottan 
sérült család vagyunk..." 

Izombetegek közgyűlése 
A Magyar Izombetegek Orszá

gos Egyesülete 2004. március 9-én 
közgyűlést tartott Budapesten a 
MEOSZ San Marco utcai akadály
mentes helyiségében. 

A megjelent betegek és hozzá
tartozók számára Dr. Thiesz József 
elnök tartott beszámolót. Napiren
den volt a 2004. május 14-16. kö
zött a budapesti Platánusz Szálló
ban megrendezésre kerülő, első
sorban az izombetegek foglal
koztatásáról, tanulási lehető
ségeiről szóló „Nemzetközi 
Műhely" előkészítése, ahová kül
földi társszervezeteink képvi
selőit, szakmai előadóit is várják. 
Többek között Svájcból, Szlová
kiából, Szlovéniából. 

Az Egyesület anyagi helyze
téről is tájékozódlmttunk. A beteg
ségben érintettek, illetve a hozzá
tartozóik támogatásának köszön
hetően az Egyesület egy üdülő
telket szeretne vásárolni, ahol a sú
lyos mozgáskorlátozottságot ered
ményező betegségben lévők speci
ális körülmények között pihen
hetnének, kicserélhetnék tapaszta
lataikat a távolabbi jövőben. 

Egy ilyen beteg kisfiú szülei Bu
dapesten létrehozták az „Izomsor-
vadásos gyermekekért" Alapít
ványt. Az alapítvány tevékenysége 
biztatóan indul, hiszen március 14-
én az Óbudai Társaskör nagyter
mében segélykoncertet rendeznek, 
amelyre minden jegy elkelt, és 
olyanok is támogatják, akik nem 
tudnak helyhiány miatt a rendez
vényre eljutni. A befolyó összegek 
célja az izomsorvadásban érintett 
beteg gyermekek életkörülmé
nyeinekjavítása. 

Az Egyesület célul tűzte ki, 
hogy az izombetegek számára léte
süljön speciális kórházi ápolási, és 
rehabilitációs jellegű osztály. 
Közismert, hogy ezen betegek 
többsége nehezen mozgatható és 
speciális ellátást igényel. Jelenleg 

nincs megoldva egy esetleg szük
séges orvosi kivizsgálás lefolyta
tása. Pl. tüdőszűrés, vizsgálóasz
talra való felhelyezés és sok egyéb 
probléma. Ugyancsak problémás a 
gyógyászati segédeszköz ellátás. A 
motorral emelhető, állítható ágyra 
a súlyosabb betegeknek szükségük 
lenne, azonban az OEP nem támo
gatja a beszerzését. Gondot jelent 
az „ápolási díj", ami nem alanyi jo
gon jár, hanem jövedelmi határhoz 
van kötve, így csak a legszegé
nyebbek tudják igénybe venni, 
akik megélhetési gondokkal is küz
denek a súlyos mozgáskorlátozott
ság mellett. 

A közgyűlés végén az érintett 
sorstársak kicserélték gondola
taikat, megbeszélték problémái
kat. Mindenkinek megvan a maga 
problémája, gondja, azonban így is 
lehet élni. A körülményeket, kör
nyezetet kell könnyebbé tenni. Ez 
azért is fontos, mert az izomsorva¬
dás jelenleg még nem gyógyítható. 
A médiában látható mostanában, 
hogy több tízmillió forintos 
gyűjtéseket kezdeményeznek 
ilyen betegségben szenvedő 
részére, a gyógyítás céljára. Ért
hető, hogy a betegért mindent 
elkövetnek, reményeket táplálnak. 
Sajnos ilyen beteg gyógyulásáról, 
jelentősebb fizikaijavulásáról ane-
urológus szakorvosok nem tud
nak, csak a reménykedés valós, az 
eredmény elmarad. A gyógyítás le
hetőségei érdekében a kutatások 
folynak. Sokkal több ilyen beteg 
van, csaknem láthatóak. Az orvos
tudomány is fejlődik, az izombete
gek is reménykedhetnek a javu
lásban, erre azonban még várni 
kell. 

Az Izombetegek Egyesülete a 
lehetőségei szerint mindent meg
tesz a betegek érdekében. Remél
jük kisebb-nagyobb eredmények
kel folytatjatevékenységét. 

Tóth László 

Ortopédcipő-készítése 
A Start Rehabilitációs Vállalat 

Nyíregyháza, Pacsirta u. 27. szám 
alatti Ortopéd Cipészete szeretet
tel várja régi és új megrendelőit. A 
rászoruló betegeket a Vállalat saját 
gépjárművével szállítja a szakren

delésre. A méretvétel és modell ki
választása során igyekszünk a meg
rendelők igényeit figyelembe ven
ni. (A közgyógyellátási iga
zolvánnyal rendelkezők részére 
ingyenes.) 

Jelentkezés szakképzésre 
Esély fogyatékossággal élő iskolásoknak 

A Start Szakiskola és Speciális Szak
iskola országos beiskolázású intéz
mény. 

Elsősorban egészségkárosodott, fo
gyatékossággal élő (mozgás-, látás-, 
hallássérült) tanköteles korú tanulók je
lentkezésétvárja. 

Felvételi követelmény: alapiskolai 
végzettség (8 általános) és egészség
ügyi alkalmasság. 

A 9. évfolyamra az általános felvéte
li eljárás keretében, a KTf IR rendszeren 
keresztül, szakképző évfolyamra köz
vetlenül az iskolában lehet jelentkezni. 

Iskolánkban a következő években is 
nappali tagozaton, a9. évfolyamon szak
mai előkészítés, alapozás: 

nőiruha-készítő, bőrdíszműves, 
segéd-gépmester, papírgyártó és fel
dolgozó szakmákra történik 

10. évfolyam után: 
nőiruha-készítő, varrómunkás, 
bőrdíszműves, bőrtárgy-készítő, 

OKJ-s szakmákban szerezhetnek szak
képesítést diákj aink. 

Iskolánkban jelenleg közel 200 tanu
ló részére nyolc szakmában folyik elmé
leti és gyakorlati képzés. Tanulóink 
német, illetve francia nyelvet tanulnak. 

A képzés ideje alatt megismerked
nek a számítógép kezelésével, alapfokú 
számítástechnikai ismereteket szerez
nek. 

Sikeres szakmai vizsga után tanuló
ink részére a vállalat munkalehetőséget 
biztosit. 

Kollégiumunk rehabilitációs intéz
ményként működik, állandó egészségü
gyi ellátás, pszichológus, fejlesztő peda
gógus áll az ott lakók rendelkezésére. 

Jelentkezéssel kapcsolatos részletes 
felvilágosítás: Varga Józsefné igazgató 
Start Szakiskola és 
Speciális Szakiskola 
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. 
Telefon: 06-42/508-659 

M i egy „halmozottan sérült" 
család vagyunk. Mindkét 
gyermekünk, a 24 éves Mátyás 
fiunk és a 21 éves Tímea lányunk 
súlyosan mozgássérült. Emellett 
még különböző idegrendszeri ká
rosodások folytán értelmileg is 
sérültek. Mátyás fiunk epilepszi
ás és a pikkelysömör betegség is 
gyötri. Sajnos a betegségek felso
rolása ezzel még nem teljes, rövi
den fogalmazva: ők halmozottan 
sérültek. 

A fent felsorolt károsodások, 
betegségek önmagukban, külön-
külön is nagyon megnehezíthetik 
egy-egy ember és a család életét, 
de így „halmozottan" még in
kább. Őket felnőtt emberként is 
csecsemő - illetve gyermek szin
ten kell gondozni - ápolni, etetni, 
itatni, tisztába rakni, fürdetni. 
Kommunikálni a családdal is ne
hezen tudnak, emiatt fokozottabb 
felügyeletet, odafigyelést igé
nyelnek. Ha fáj valamilyük, még 
a szülőknek is nehéz kideríteni. 
Sokszor mi is velük szenvedünk, 
tehetetlenségünkben. Ezek a 
„halmozottan sérült" emberek 
egész életükben a családtól illet
ve másoktól függnek. A család na
pi 24 óráját lekötik, gyermeki 
szinten igénylik a szeretetet, amit 
tiszta lelkűkből mérhetetlenül vi
szonoznak is. Azért, hogy a 
társadalom, benne a jó szándékú 
emberek felfigyeljenek ránk, ne
künk magunknak is többet kelle
ne tennünk. Gyermekeinkkel 
nem otthon, a lakásban bezárkóz
va kellene élnünk, hanem minden 
adódó lehetőséget kihasználva 
sorstársi közösségekbe kellene 
eljárnunk, tanulhatnánk egymás
tól és bátoríthatnánk is egymást. 
M i ezt tapasztalatból tudjuk aján
lani. Halmozottan sérült gyerme
keinkkel rendszeres vendégei vol
tunk a Mozgáskorlátozottak Me
gyei Egyesületének különböző 
rendezvényeinek, ahol gyerme
keinket megértéssel, szeretettel 
fogadták, egyenrangú félként 
kezelték, segítették. 

Sajnálatos dolog, hogy még 
napjainkban is harcolniuk kell a 
sérült embereknek az alapvető jo
gaikért és a diszkrimináció ellen. 
Míg enyhébb fokon sérült sors
társaink mindezt saját érdekük
ben meg tudják cselekedni, a mi 
halmozottan sérült gyermekeink 
csak néma szemlélői tudnak lenni 
az esélyegyenlőségi harcnak. 
Gyermekeink helyett mi szülők 
döntöttünk úgy, hogy ezentúl sze
retnénk beleszólni sorsunk fordu
latába. Nem általánosan elterjedt 
ma Magyarországon, hogy egy-
egy család felvállalja, vagy fel 
tudja vállalni a halmozottan fo
gyatékos gyermekek, családta

gok családban történő ápolását, 
gondozását. Elsősorban a szociá
lis problémák az okai annak, 
hogy a szülők esetlegesen úgy 
döntenek, hogy nem képesek az 
otthonukban ellátni a beteg 
hozzátartozót, ezért arra a sajná
latos döntésre juthatnak, hogy va
lamelyik intézményben helyez
zék el szeretteiket. A mi csalá
dunk és még raj tunk kívül nagyon 
sok más család felvállalja és szív
vel-lélekkel ápolja, gondozza be
teg gyermekét. Sajnálattal 
tapasztaljuk, hogy lehetőségeink 
tárháza kimerült, a megélheté
sünkhöz és a mindennapjainkhoz 
szükséges támogatási rendszerek 
egyre inkább kedvezőtlenebbek. 

2003-ban körülbelül egy tucat
nyi családdal csatlakoztunk a Hal
mozottan Sérültek Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szülő
szövetségéhez. Első megyei fóru
munkat 2003. október 3-án tartot
tuk a Megyeháza dísztermében. 
Elsődleges célunknak tartjuk a 
családban nevelkedő halmozot
tan sérült (fogyatékos) szemé
lyek (gyermek, fiatal, felnőtt) 
egyenjogú és a lehető legtelje
sebb körű társadalmi beillesz
kedésének, szociális bizton
ságának, rehabilitációjának, em
beri és állampolgári jogai érvé
nyesülésének elősegítését, érde
keik képviseletét, érvényesítését, 
védelmét, nappali ellátásának biz
tosítását. 

Ahol egy családban több fo
gyatékos ember él, miért része
sülnek hátrányos megkülönböz
tetésben? Bizonyos juttatásokat 
miért csak az egyik kaphat? Csu
pán az lenne a célunk, hogy em
berhez méltó életet biztosíthas
sunk halmozottan fogyatékos 
gyermekeinknek anélkül, hogy a 
holnap bizonytalanságán kellene 
törni a fejünket. A problémáink 
nem csak a mi, hanem a velünk 
valóban együtt érző emberek igaz
ságérzetét is sértik. Mindezek el
lenére örömmel tapasztaljuk, 
hogy vannak még jó szándékú és 
segítőkész emberek, akik a mi kis 
mindennapjainkba örömöt csem
pésznek. 

Szeretnénk még köszönetet 
mondani a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szö
vetségének (MEOSZ) és a 
Hegedűs István Alapítványnak, 
hogy 2003. júliusában a Balaton 
partján, Zamárdiban egy hetet el-
tölmettünk velük. Nekünk és hal
mozottan sérült gyermekeinknek 
nagy öröm és felejthetetlen él
mény volt. Gyermekeink még 
mindig boldogan emlegetik a Ba
latont. 

A Demeter család 
Kemecse 

Munkahelyre várók figyelem! 
Az alábbi kérdőívet kitöltve és visszajuttatva az egyesülethez 
bekerülhetnek a munkát vállalni szándékozók adatbázisába. Ennek 
segítségével hamarabb j uthatnak állapotuknak megfelelő munkához. 

NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP 
Név: Anyja neve: 
Lakcím: Szül.év: 
Tefonszám: 
Munkaképesség csökkenése: % Felülvizsgálat időpontja:. 
Iskolai végzettségek: 

Szakképzettségek:.. 

Előző munkahelyei és munkakörei?.. 

Milyen munkát vállalna?.. 

igen 

Napi hány órában szeretne dolgozni?.. 
Gyógyászati segédeszközt használ-e? 
Ha igen, milyet? 
Közlekedési lehetősége: egyénileg segítővel 
egyéb: 
Rendelkezik-e súlyos fogyatékosságról szóló háziorvosi igazolással? 

igen nem 
Megjegyzés: 

Alulírott hozzájárulok, hogy az általam közölt adatok rögzítésre 
kerüljenek a Megváltozott Munkaképességűek Munkaügyi 
Adatbázisában. A fenti adatok kizárólag munkaviszony létesítését 
megelőző eljárásban, annak elősegítése céljából használhatók fel. 

,200. 

aláírás 
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A siketek és nagyothallók helyzete 
Bemutatkozik a SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 
írta Erdélyi Tamás, a megyei szervezet elnöke 

Bemutatkozik a Magyar Vakok 
Országos Szövetségének Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 

Nagy örömmel teszek eleget a Mozgás
korlátozottak Megyei Egyesülete elnöké
nek felkérésére. Ez a tájékoztató egyrészt 
válasz arra, hogy a Nagyothallók 2002 
című lapunkban mi is adtunk ismertetést 

. > tf^L a megye mozgássérültjeiről és azokról az 
I erőfeszítésekről, amiket érdekükben a 
I szervezet és a START vállalat tesz. Fon-

I z 1 I tosnak tartom, hogy a szolidaritás jegyé
ben kölcsönösen ismerjük meg egymást. 

Az is indokolttá teszi ezt, hogy sokan vannak, akik halmozottan 
sérültek, fogyatékosok, de a saját lapunkból e másik fogyatékos
ságról nem jutnak elégséges információkhoz. 

Siketek és nagyothallók 
A hallássérültséget rejtett fo

gyatékosságnak nevezik, hiszen 
általában nincsenek külső jelei. 
A vakokat, a mozgássérülteket 
mindenki felismeri, és em
berségétől függően segíti, támo
gatja. A hallásukban fogyatékos 
emberekkel szemben azonban a 
környezetük, a társadalom értet
len, türelmetlen, általában nincs 
felkészülve arra, hogy mit kell 
tenni, ha kapcsolatba lépnek ve
lük. Helen Keller, egy amerikai 
siket vak írónő mondta: „Aki a 
látását veszíti el, annak a dol
gokhoz fűződő kapcsolatai szű
külnek be. Ak i a hallását veszíti, 
embertársaihoz való kapcso
lataiban sérül". Nekünk - ma
gam is súlyos fokú nagyothalló 
vagyok - ez a kapcsolatromlás a 
legnagyobb vesz teségünk, 
amely éppúgy bekövetkezik a 
családban, a munkahelyen, mint 
a társadalom más területein. 

A hallássérültek nem alkotnak 
egységes tömeget. Siketeknek 
azokat nevezzük, akik úgy szü
lettek, vagy hallásukat olyan ko
rán vesztették el, hogy még nem 
tanultak meg beszélni, továbbá 
azok az igen súlyos fokú na
gyothallók, akik magukat siket
nek tartják. Ők a családban vagy 
a siketek iskoláiban (hozzánk 
legközelebb a debreceni iskola 
van) sajátos nevelést kapnak, 
melynek fő eleme - bár a ne
velőik törekednek a teljesebb 
társadalmi beilleszkedéshez 
szükséges olvasás és a szájról ol
vasási ismeretek elsajátíttatására 
a siketek jelnyelve. E nyelv is
meretére és alkalmazására köte
lezték valamennyi a hivatalos in
tézményt, közhivatalt, hogy a si
ketek saját maguk intézhessék el 
ügyeiket, és szaporodik azoknak 
a tévés közvetítéseknek a száma 
is, melyeket jelnyelvi tolmáccsal 
egészítenek ki. A siketek számá
ra a törvény fogyatékossági tá
mogatást nyújt, hogy az élet
vitelükhöz szükséges több
letköltségekhez hozzájáruljon, 
viszont utazási kedvezményt 
csak a SINOSZ-tagok kapnak. A 
hallás „visszaadása" a siketek 
számára ma már egyre re
ménytelj esebb, bár még igen 
drága orvosi eljárással lehet
séges. 

A nagyothallók ugyancsak le
hetnek veleszületett károsodású-
ak, de többségük az életük során 
különféle okokból lett csökkent 
hallású. Sokan az időskor vele
járójának tekintik a hallás rom
lását, bár bizonyított, hogy a ci
vilizációs ártalmak nagymérték
ben hozzájárulnak ehhez. Külö
nösen a fiatalok önkárosító 
„zenehallgatási" szokásai veszé
lyesek ebből a szempontból. 
Akár a cigarettázás vagy a drog, 
a túl hangos diszkó vagy sétá
lómagnó is tartós egészségkáro
sodáshoz vezet. 

A nagyothallás javítása, hála 
az orvosi tudomány és a technika 
óriási fejlődésének, a különféle 
(hazánkban kb. 600 típus kap
ható) hallókészülékekkel és kie
gészítőkkel szinte korlátlan mó
don lehetséges. S ahol már ezek 
sem segítenek - a „hallom én, de 
nem értem!" esetekben - , külön
féle hallásrehabilitációs mód
szerek is ismertek. Nincs tehát 
oka annak, hogy bárki végle

gesnek és megoldhatatlannak te
kintse halláskárosodását, és emi
att csökkent értékű embernek 
érezze magát! A legtöbbet azon
ban magának a halláskárosodott
nak kell tennie ennek érdekében! 

Hallássérültek Magyarorszá
gon és a megyében 

Az 2001. évi népszámlálás 
nemrég nyilvánosságra hozott 
adatai szerint hazánkban 577 
ezer fogyatékos, illetve egész
ségkárosodott él. Közülük 8 886 
siket és 44 679 nagyothalló. Ez 
önkéntes (nem kötelező) adat
szolgáltatás eredménye. Itt, a 
megyében 496-an vallották ma
gukat siketnek és 2 513-an na
gyothallónak. A siketek adatai
ban nincs okunk kételkedni, az 
orvosok tapasztalatai szerint 
azonban a nagyothallók létszá
ma ennél lényegesen több, akár a 
lakosság lélekszámának 10-12 
százaléka is lehet. S amíg a sike
tek száma csökken, a nagyot
hal lóké , sajnos, vészesen 
növekszik, és főleg a felnőtt és 
idős korúakat érinti (diagram!). 
E fogyatékosság fel nem ismeré
se vagy problémájának lebe
csülése, illetve időskorban az 
öregedés természetes folyamata 
részének tekintése gátolja a na
gyothallás elleni hatékony 
fellépést, és ebben jobb eredmé
nyekelérését. 

Milyen veszélyekkel jár az 
egyén és a társadalom számára a 
nagyothallás, a halláskárosodás 
eltitkolása? Az egyén fokozato
san elveszti kapcsolatait a tár
saival, társaságával, a társada
lommal, végül a családjával is. 
Aki nem jól hall, kirekesztődik a 
világból, elmagányosodik, köny-
nyebben válik kedélybeteggé, 
depresszióssá, végső soron ön
gyilkossá. Az időben megtett 
lépések a hallás korrigálására 
igen sokat számítanak az élet
minőség javításában! Ak i elsza
kad a világtól, nemcsak maga 
sínyli meg, veszteség a világ szá
mára is. Mindent el kell követni 
azért, hogy segítsük őket ismét 
teljes értékű emberré válni, élet
koruktól függetlenül. 

A hallássérültek szervezetei 
A hallássérültek érdekvé

delmével a Siketek és Nagyot
hallók Országos Szövetsége fog
lalkozik. A szövetséget 1952-
ben a szocialista állam hozta 
létre az akkor 45 éves siket
szövetség és a 29 éve alakult 
(éppen az idén lenne 80 esz
tendős) nagyothalló-szervezet 
egyesítésével. Kapott egy fő
városi palotát és lehetőséget 
arra, hogy kiépítse országos háló
zatát. 2005-ben lesz éppen fél 
évszázada, hogy a mi megyei 
szervezetünk is megalakult. Azó
ta élvezi a „gondoskodó állam" 
költségvetési támogatását, s bár 
a törvényeknek megfelelően 
átalakult kiemelten közhasznú 
civil szervezetté, tevékenysége -
nagyothallók gyengébb érdek
érvényesítő képessége miatt -
sajnos, háttérbe szorította a na
gyothallók érdekvédelmét. A 
SINOSZ megyei szervezetei 
még nem önállóak, eszközeik 
alig terjednek túl néhány si
ketklub működtetésén - ame
lyek szerepe egyébként nagyon 
fontos a siketek társas kapcso

latai biztosításában. Sok olyan 
önzetlen munkatársra volna szük
ség e szervezetekben, aki saját 
tapasztalataival túljutva egyéni 
hallásproblémái megoldásán, 
szívesen segít másoknak is. Hi
szen a legtöbb segítséget, ta
pasztalatot éppen a sorstársak 
képesek egymásnak nyújtani. 

Mit kellene tenni, és mit tud 
tenni valójában a SINOSZ 

A szövetség jelenleg mintegy 
12 ezer tagot számlál. Me
gyénkben kb. 450 tagja van, a 
tagok kétharmada-háromnegye
de nagyothalló. Az éves tagdíj 
1200, öregségi nyugdíj korhatá
ron túl 600 forint. Többszörösen 
fogyatékos tagok nem fizetnek 
tagdíjat. Az alapszabály szerint 
csupán 55 dB hallásromlás felet
tiek lehetnek SINOSZ-tagok. 
Ezt audiológiai hallásvizsgálati 
lelettel kell igazolni. S hogy mit 
kapunk ezért? Félárú utazási 

lei, sem lehetőségei nincsenek 
önálló pályázatírásra, kivéve a 
megyei és néhány városi ön
kormányzat helyi pályázatait. 
2003-ban először pályáztunk 
sikeresen, ilyen kiírás alapján a 
Fogyatékosok Esélye Közalapít
ványnál. 1,2 milliós értékben 
vásárolhattunk belőle a hallássé
rültek információs segítését le
hetővé tevő eszközöket, melyek 
felhasználhatóságának bemuta
tását rövidesen tervezzük: felira
tos filmek vetítése, vetített képes 
előadásokjeltolmácsolás stb. 

Megemlítem még azt a szán
dékunkat, hogy a nyugdíjas
klubokban, idősek otthonaiban 
helyszínre szerelnénk vinni in
formációs, segítő tevékenysé
günket, ha arra bejelentik igé
nyüket. És bármikor szívesen 
fogadjuk a hozzánk fordulók 
érdeklődését, természetesen 
akkor is, ha nem tagjai a 
SINOSZ-nak. 

A hallássérültek korösszetétele 1990, 2001 
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kedvezményt, alkalmanként 
kedvezményes üdülést. A segé
lyezési keret azonban minimális. 
1995 óta külön kell előfizetni a 
szövetség Hallássérültek című 
havi lapjára, amelyben különben 
sincs sok köszönet, hónapok 
telnek el, míg a nagyothallók 
őket érdeklő információkhoz 
jutnak belőle. 

A területi szervezetek né
hány megyében felismerték 
tennivalóikat, és felkarolják a 
nagyothallókat is. Ennek me
gy énkbeli módszereiről álljon itt 
néhány példa. Amellett, hogy 
heti két alkalommal találkoznak 
klubunkban a megyeszékhely 
siketéi, rendszeresen gondosko
dunk a fiatalok munkához 
juttatásáról, sokuk esetében a 
START segítségével; sportolá
suk érdekében támogatjuk önál
ló sportegyesületüket, sportren
dezvényeiket; rendszeres a jel
nyelvi képzés, és beindult a regi
onális tolmácsszolgálat, együtt
működve a debreceni társszer
vezettel, továbbá októbertől heti 
rendszerességgel jogi tanácsadó 
szolgálatot is működtetünk. Me
gyei szervezetünk az utóbbi két 
évben négy nyilvános ren
dezvényen-Ajó hallás napján-, 
Fehérgyarmaton, Kisvárdán, 
Nyíregyházán és Mátészalkán 
adtunk ismereteket orvosi, 
szociálpolitikai, környezetvé
delmi, érdekvédelmi ügyek
ben. Mindenütt igényelték, hogy 
tegyük ezt rendszeressé. Ennek 
egyik módja, hogy - elsősorban 
a szakorvosok, asszisztensek 
segítségével-városi-, városkör
nyéki nagyothalló-klubokat hoz
tunk létre, főként idősebb korú 
nagyothallók számára, amelyek
ben rendszeresen és közvetlenül 
választ kaphatnak tagjaink az 
őket érdeklő kérdésekre (Nyír
egyházán, Fehérgyarmaton és 
Mátészalkán már működik, Kis
várdán egy agilis vezetőre vár). 

Öt „szamizdat" újságot ké
s z í t e t t ü n k (Nagyothallók 
2000-2002), melyek országos 
érdeklődést élveztek. Többre, 
sajnos, anyagi eszközök híján 
nem vállalkozhattunk. A me
gyei szervezet nem önálló jogi 
személy, sem személyi feltété-

Együttműködés és közös cse
lekvés 

A fogyatékosok évében vala
mivel nagyobb reflektorfény 
esett sorstársainkra. Az Európai 
Unióhoz való csatlakozás éve 
előtt zöld utat kaptak a 
törekvések, hogy a fogyatéko
sok szövetségei egyesítsék erő
feszítéseiket. A múlt év végén 
létrejött új ernyőszervezet, a 
FESZT már megtette első 
lépéseit, például a szövetségek 
központi támogatásának mérté
kével kapcsolatban, a Fogyaté
kosügyi Tanács működésének 
javításával, stb. A vidéki szerve
zetek még nem érzékelik a köz
ponti összefogás eredményeit. 
Számunkra fontosabb, hogy itt, a 
megyében, a megyeszékhelyen 
kialakultak és jól működnek a 
szervezetek kapcsolatai. Rend
szeresek megbeszéléseink, 
tanácskozásaink, amelyeken, 
például a megyei jogú város 
fejlesztési terveit, akadálymen
tesítési programját, szociális 
feladatait együtt vitatjuk meg, 
véleményezzük az Egészségká
rosodottak Kerekasztalánál. A 
Civil partnerség programban 
egymást erősítve hívjuk fel 
szűkebb társadalmunk mértéka
dó köreit a fogyatékosok, egész
ségkárosodottak problémáira, 
szervezve a közvetlen környezet 
megértését, segítségét. Persze 
még nagyon sokat kell tennünk 
ebben az ügy ben. 

Ezúton is kérjük, akinek véle
ményejavaslatai vannak, keres
sen meg bennünket Szabolcs ut
cai irodánkban, klubhelyisé
günkben, vagy levélben, sőt ná
lunk egyre erősödő szerepe van 
az internetes, elektronikus leve
lezésnek is, ahol ugyancsak vár
juk a kapcsolatfelvételt. A 
SINOSZ weblapja mellett 
(www.sinosz.hu). ajánljuk a na
gyothallóknak azt az internetes 
helyet is, amelyen összegyűjtött 
információk, külföldi példák se
gítségével több információt ol
vashatnak a saját egészségkáro
sodásukkal kapcsolatban: www,  
extra.hu/nagyothallok. ezen ven
dégkönyv is található a kapcso
latfelvétel érdekében. Várjuk ér
deklődésüket, mindannyiunk ér
dekében. 

A vakok szövetségének Sza
bolcs-Szatmár-Bereg megyei 
szervezete 1953-ban alakult. 
Elmondhatjuk, hogy megyei 
szervezetünk 50 éves múltra te
kint vissza. A z eltelt fél évszá
zad jelentősebb eseményeiről, 
munkájáról a közeljövőben kí
vánunk megemlékezni egy na
gyobb ünnepség keretében. 

Jelenlegi elnökségünk jó hat 
hónapja végzi munkáját, mint 
köztudott a február 15-ei vá
lasztással a megyei szervezet 
vezetésében változás történt. 

Elnök: Radócz Zoltánné 
Alelnök: DemeJánosné 
Titkár: Markóczi Mária 

Naponta átlagosan kb. 30 fő 
intézi személyesen ügyeit 
szövetségünkben, nagyon so
kan kérnek telefonon is tájé
koztatást és levélben is megke
resnek bennünket. A leggyak
rabban előforduló ügyeink tag
felvétel, fogyatékossági támo
gatás igénylésének intézése, a 
tagok munkába állításának 
segítése, üdülési csekkek, üdü
lési beutalókkal kapcsolatos 
ügyintézés. 

A megyei szervezeten belül 
nyolc körzeti csoport működik 
az alábbi településeken és kör
zetekben: Fehérgyarmat, Máté
szalka, Nyíregyháza város, 
Nyíregyháza járás, Nyírbátor, 
Tiszavasvári, Vásárosnamény, 
Kisvárda, valamint öt klub (Ti
szalök, Mátészalka, Tiszavas
vári, Fehérgyarmat, Nyíregy
háza.) A körzeti csoportok kö
zül a tagok munkába állításá
ban kiemelkedő munkát vég
zett Nyíregyháza város, Nyír
egyháza vonzáskörzete, Vásá
rosnamény, Tiszavasvári kör
zet. A klubok célja, főként a 
tagok kulturális tevékeny
ségeinek, a szabadidő hasznos 
eltöltésének biztosítása. Ezt 
mind az öt klub maximálisan 
biztosította a tagok számára. 

A megyei szervezet érdek
képviseleti tevékenysége az 
Esélyegyenlőségi törvény meg
születése óta fokozódott. A tör
vény végrehajtásával kapcsola
tosan több eseményen vettünk 
részt. Többek között azon a 
nagy volumenű konferencián, 
amit a Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezet rendezett 2003. má
jus 3—4-én Debrecenben. Akon-
ferencia a „Szövetség szerepe a 
ma társadalmában" elnevezés
sel került megrendezésre, ame
lyen megyei szervezetünk is 
aktívan részt vett. Ezen az ösz-
szejövetelen 35 fő részvételé
vel megalakult a Látássérültek 
Észak-Alföldi Regionális Egye
sülete. Megyei elnökünk tagja a 
városi Civi l Kerekasztalnak. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy 
egyre több helyre hívnak meg 
bennünket és egyre több helyen 
tudjuk képviselni sorstár
sainkat, illetve a fogyatékos
sággal élő emberek ügyét. 

Tagjaink közül a jelenlegi is
mereteink alapján mintegy 250 
fő áll alkalmazásban, a követ
kező munkakörökben: telefon
központ-kezelő, egyéni vállal
kozó, gyógymasszőr, betanított 
munkás. Több látássérültet sike
rült elhelyeznünk az utóbbi pár 
hónap alatt az Unifer Kft. alkal
mazásában. Ez a kft. a megye 
szinte minden területére kiszál
lítja a munkát tagjainknak. A 
vállalat fagyöngyök csiszolá
sát, válogatását, fűzését, szö
gek, csavarok válogatását vé
gezteti tagtársainkkal ottho
nukban, bedolgozói munkavi
szonyban. Több látássérült tag
társunk dolgozik a Start Reha
bilitációs Vállalat alkalmazásá
ban is. 

A korábbi gyakorlatnak meg
felelően továbbra is biztosítjuk 
a kazettás magnó vásárlásához 
nyújtandó támogatást, mely a 
tanuláshoz és a hangos köny
vek hallgatásához nyújt segít
séget. Tagjaink sikeresen pá
lyáztak az „Informatika a látás
sérültekért alapítványhoz", 

amelynek keretében 5 tagunk 
számítógéphez jutott. A koráb
bi éveknek megfelelően to
vábbra is biztosítjuk az orszá
gos szövetségtől beszerezhető 
segédeszközöket. Újdonságnak 
számít, hogy a közeljövőben 
pályázati támogatással olyan 
lehetőségekhez jutottunk, mely
nek segítségével tagjaink szá
mára beszélő segédeszközök 
beszerzésére, bemutatására ke
rülhet sor. (Gondolunk itt a be
szélő mérleg, beszélő vérnyo
másmérő beszerzésére.) 

A helyi körzet vezetők köz
reműködésével több helyen 
eredményesen együtt műkö
dünk a települési önkormány
zatokkal. Gyakran a helyi ön
kormányzatok anyagilag is tá
mogatják a vállalt célkitűzések, 
feladatok végrehajtását, illetve 
anyagi támogatást is nyújtanak 
a klubok működéséhez. Felvet
tük a kapcsolatot és próbáljuk 
kiszélesíteni a megyében mű
ködő többi fogyatékosügyi 
szervezettel, illetve a Megyei 
Vöröskereszt te l . 2003-ban 
részt vettünk a MEOSZ szerve
zésében Nyíregyházán meg
rendezett konferencián. Nyitot
tunk a megyei önkormányzat 
felé, mely sikeresnek bizo
nyult, ugyanis két pályázatunk 
pozitív elbírálást kapott a me
gyei közgyűlés két bizottságá
tól. Jó kapcsolat alakult ki a 
Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságával, a megyei sze
mész főorvossal, valamint a fo
gyatékossági támogatást elbí
ráló bizottság munkájában köz
reműködő szemész orvossal. 
Nyitottá váltunk a különböző 
szoc i á l i s i r o d á k k a l va ló 
együttműködésben, illetve fo
lyamatosan alakulnak ki kap
csolatok a megyében működő 
támogató szolgálatokkal. Igen 
jónak mondható a nyíregyházi 
rádióval, a megyei és helyi saj
tóval, a megyei televízióval 
való kapcsolatunk. Nyitottak 
vagyunk minden olyan kapcso
lat fogadására, melyek sorstár
saink érdekeit szolgálják. 

Irodánkban lehetőség van 
tanfolyamok szervezésére. Leg
nagyobb igény Braille olvasás
írás oktatására merült fel. Akul -
túra területén kiemelkedő volt 
az ajkai Fekete István vetél
kedőn való részvétel, ahol 5 fős 
csapatunk az első díjat hozta el. 
A közelmúltban megrendezett 
szolnoki Tisza-partin a kultúra 
és a sport egyaránt előtérbe ke
rült. A résztvevők sportren
dezvényeken, irodalmi műso
rokon vehettek részt. Nagy si
kert aratott tagtársaink körében 
az üdülési csekkekhez való hoz
zájutás lehetősége. A megyei 
elnökség 24 fő számára tudott 
üdülési csekket biztosítani. Me
gyénkben már több éve műkö
dik a Sporthorgászok Baráti 
Köre, amely kb. 10-15 tagot 
számlál. Megyei emökségünk 
minden évben próbál tagjai szá
mára ingyenes horgászjegyeket 
biztosítani. 

Megyénkben 4 tagtársunk 
közlekedik vakvezető kutyá
val. A korábbi évek gyakorlatá
nak megfelelően megyei elnök
ségünk számukra ez évben is 
biztosítja a támogatást. A me
gyei elnökség a kutyák tartásá
hoz állategészségügyi ellátásá
hoz próbál hozzáj árulni. A támo
gatás összegét minden tagtár
sunk számára 800 Ft/hó/fő ösz-
szegben határoztuk meg. 

T a g s á g g a l kapcsolatos  
adatok: 

Taglétszám: 1159 fő 
Vak tag: 1010 fő 
Gyengén látó tag: 149 fő 

A z aktuális dolgokról szóbe
li kiegészítés formájában kívá
nunk tagtársaink számára tájé
koztatástadni. 

Radócz Zoltánné megyei elnök 
Markóczi Mária megyei titkár 

http://www.sinosz.hu
http://extra.hu/nagyothallok


UDULESI LEHETŐSÉG Gyermeknap a Megyei 
Egyesület szervezésében 

AMozgássérültek Zala Me
gyei Egyesülete (Zalaeger
szeg, Szécheny i tér 5. 
T e l . / f a x : 9 2 / 5 9 8 - 8 9 0 , 
9 2 / 5 9 8 - 8 8 9 E - m a i l : 
meoszOő 1 @mail.eol.hu) a 
Zalaegerszeg mellett lévő 
g é b á r t i t ó n á l l é v ő p i 
henőházban és a hévízi apart
manházban - az alábbiak sze
rint - üdülési lehetőséget kí
nál mozgássérült sorstársa
ink és hozzátartozóik szá
mára. 

Zalaegerszeg - Gébárt 
pihenőház 

Zalaegerszegtől 8 km-re, 
Magyarország legnagyobb 
A Q U A P A R K J A mellett he
lyezkedik el . Kellemes, 
csendes, nyugodt környezet
ben, tóparton, 10 férőhelyes 
akadálymentes, önálló, telje
sen felszerelt, teraszos faház, 
bekerített területtel, sportolá
si és horgászati lehetőséggel 
várja Önöket. Családok, bará
ti társaságok, iskolás csopor
tok is igénybe vehetik. Sáto
rozásra is van lehetőség. A z 
épületben található egy fel
szerelt konyha (villany
tűzhely, hűtőszekrény stb.). 
A szobában T V és rádió. Par
kolási lehetőség az udvar
ban. 

Nyitva tartás: 
május 1-től-
szeptember 30-ig. 

Turnusok: 
1 hetes valamint 2 hetes 
Csütörtöktől - csütörtökig. 
Helyfoglalás a 92/598-890-
es telefonszámon. 

Ügyintéző: 
Szíjártó Józsefné 

Áraink: 
Felnőttek 1 600,-Ft/fő/nap 
Gyermek 1 000,- Ft/fő/nap 
Sátor 500,-Ft/nap 
Üdülési csekket elfogadunk! 

Hévíz - Apartmanház 
Magyarország legismer

tebb fürdőhelyén, tömegköz
lekedéssel könnyen megkö
zelíthető helyen található 
apartmanházban kínálunk ké
nyelmes elhelyezést a pihen
ni és gyógyulni vágyóknak. 
A Hévízi tófurdőtől kb. 500 
m-re helyezkedik el. 

Fürdőkúraként a legkülön
bözőbb eredetű mozgásszer
vi betegségek, neuralgiák, 
nőgyógyászati megbetege
dések gyógyítására alkalmas. 
Ivókúraként gyomorbántal-
mak és íngyulladás enyhíté
sére kiváló. A víz összetétele 
kénes, alkalikus, hidrogén
karbonátos, enyhén radio
aktív, főleg kalciumsókat tar
talmaz. 

A z apartman mozgássérül
tek részére akadálymentes. 
Összkomfortos, teljesen fel
szerelt konyhával, főzési le
hetőséggel. TV, rádió van. 
Parkolás az udvarban bizto
sított. 

Férőhelyek száma: 2+1 fő 
(pótágyként egy masszív fo
telágy szolgál). 

Háziorvosi beuta lóval , 
TB- kártyával, egészségi álla
potának megfelelő gyógyke
zelés, furdőjegy igényelhető, 
amelyet a kórház fürdőor-
vosaírfel. 

A z apartman egész évben 
fogad vendégeket. 

Részletes felvilágosítás 
kérhető, illetve helyfoglalás 
előzetes egyeztetés alapján a 
92/598-890-es telefonon 
munkaidőben: Hétfőtől csü
törtökig 10-16 óráig, pénte
ken 10-14 óráig. 

Ügyintéző: Szíjártó Józsefné 

Részvételi díj: 
2 500,-Ft/fő/nap 

Tagjainknak kedvezmény! 
Üdülési csekket elfogadunk, 
és igénybevétele esetén to
vábbi kedvezményt bizto
sítunk! 

Pihenjen Balatonberényen 
A déli Balaton parton fekvő 

balatonberényi gyermeküdülő 
könnyen megközelíthető köz
úton és vasúton egyaránt. 

Üdülési szezonban egy-
időben háromszáz gyermek 
pihenésére, kikapcsolódására 
alkalmas a jó színvonalú szol
gáltatásokat nyújtó üdülő. 

A háromszintes épületben 
háló, mosdó- és fürdő hely
iségek, társalgók szolgálják a 
pihenőket. A tágas meleg
konyhás étterem napi négy
szeri étkezést biztosít. A tóparti 
felüdülést teszi kellemessé az 
üdülő saját strandja, csónakok
kal, vízibiciklikkel, ápolt pá-
zsitú vízparttal. 

A gyermeküdülő szolgálta
tási lehetőségeket kínál: 

Iskolai osztályok, közössé
gek kirándulásához, csopor
tok, családok étkeztetéséhez, 
szakmai táborokhoz, tovább
képzésekhez és egyéb más cso
portos programokhoz. 

A z aktív pihenést, sportolást 
segítik a gondozott bitumenes 
k é z i l a b d a és k o s á r l a b d a 
pályák, műanyag borítású 
teniszpálya, sokféle sport
szerek, játékok, kemping
kerékpárok. 

Esti tábortűz programokhoz 
kialakított tér áll a gyerekek és 
a felnőttek rendelkezésére. A z 
üdülők közérzetét teszi kelle
mesebbé a videózás, tévénézé
si lehetőség és az üdülő saját 
büféje. 

A gyermekek szervezett nyá
ri csoportos üdülésén túl várja 
a vendégeket 4 db (szükség ese
tén +2 db) négyágyas vendég
szoba is, amelyben felnőttek 
(családok) pihenhetnek. 

A z üdülő területén található 
alpesi faház is előre történő 
helyfoglalással igénybe ve
hető. 

A nyári üdültetés mellett a 
nyári elő- és utószezonban, to
vábbá tavaszi és őszi hónapok
ban is várjuk azoknak az 
iskoláknak, osztályoknak, ifjú
sági csoportoknak a jelent
kezését, akik szakmai táborok, 
kirándulások céljából szeret
nék igénybe venni üdülőnket. 

Felnőtt csoportok, egyesüle
tek számára is biztosítunk 
férőhelyet teljes ellátással, 
programszervezéssel együtt. 

A környék nagyon gazdag 
látnivalóban. Gyalogos, ke
rékpáros kirándulásokat lehet 
tenni Keszthelyre (Festetics
kastély, Balaton múzeum), a 
Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park területére, a Kis-Balaton 
környékére, Fonyódra (Palánk
vár, hajókirándulás az északi 
partra - Badacsony), Balaton
fenyvesre (kirándulás az erdei 
k i s v a s ú t t a l a Nagyberek 
környékére). A Kis-Balaton 
igazi természeti paradicsom nö
vény- és madárvilágával. A hor
gászat szerelmesei is idilli kör
nyezetre lelnek itt. 

Helyfoglalás, valamint to
vábbi információ kérhető az 
alábbi címen és telefon
számon: 

Cím: 
Vas Megyei Önkormányzat 
Gy ermeküdülőj e 
8649 Balatonberény, 
Balaton u. 23. 

Telefon: 06-85/377-611 
Tel./fax: 06-85/377-671 

Egyesületünk 2003. június 
20-án a Nyíregyházi Állat
parkban gyermeknapi progra
mot rendezett a megyében élő 
mozgássérült gyermekek és 
családtagjaik számára. A cé
lunk az volt, hogy kimozdítsuk 
a családokat a mindennapi, 
megszokott környezetükből a 
természetbe, valamint a közös 
programok során ismerked
hessenek és a hasonló problé
mákkal élő családok közelebb 
kerülhessen^cVgymáshoz. Jó 
alkalom nyílt arra, hogy közö
sen felfedezzük és megismer
jük a park növény- és állat
világát, jellegzetességeit, vala
mint felhívjuk a fiata^kfi-
gyelmét a természet védelmé
nek fontosságára. 

Örömünkre szolgált, hogy 
közel 200 fő vett részt megyei 
rendezvényünkön. A visz-
szajelzések alapján büszkén 
állíthatjuk, hogy mindenkinek 
elnyerte tetszését a színvonala
san megrendezett és lebonyolí
tott gyermeknapi programunk. 

A program az Állatpark meg
tekintésével indult, majd azt kö
vetően meleg ebéddel, üdítő
vel és édességgel vendégel
tünk meg minden kedves 
résztvevőt. A délutáni órákban 

sor k e r ü l t egy j á t é k o s 
sportvetélkedő megrendezésé
re. Négy csapat versenyzett 
egymással, melyeknek részt
vevői mozgássérült fiatalok 
voltak. A váltóverseny rendkí
vül jó hangulatban zajlott, min
den csapat örömmel vett részt 
a játékban. Lehetőségeinkhez 
mérten minden résztvevőt meg¬
ajándékoztunk. Édességet , 
labdákat, sporteszközöket ad
tunk át a gyerekeknek. 

Ezen a napon nem a teljesít
mény, hanem a részvétel és a 
jókedv játszott fontos szerepet. 
Elégedet tséggel töl töt t el 
minket, TK?gy látrjattuk a 
boldog, k ip i ru l t arcokat, 
melyekről a határtalan jókedv 
és köszönet sugárzott felénk. 

Ezúton szeretnénk megkö
szönni minden kedves sorstár
sunknak, hog^meg^sztelt min
ket jelenlétével és együtt el-
töl thet tünk egy kellemes, 
felhőtlen napot. Továbbá kö
szönet jár minden kedves 
munkatársamnak, az egyesület 
vezetésének, valamint az Ál
latpark dolgozóinak, a sorstár
sainkért végzett eredményes 
munkáért. 

Lakatos Katalin 
szociális munkás 

NYÁRI TÁBOR AZ EGYESÜLETNÉL 
Már harmadik éve sikeres és 

tartalmas programsorozattal 
zárult a START Rehabilitációs 
Vállalat munkatársainak gyer
mekei részére szervezett gye
rektábor. 

A nyári szünet a kisgyerme
kes családoknál minden évben 
nagy gondot jelent, hogyan 
osszák be a szülők szabadsá
gukat, hogyan biztosítsák gyer
mekeik felhőtlen, de mégis biz
tonságos vakációját. 

A kezdeményezés az egyik 
dolgozónktól származik, aki
nek szintén problémát jelen
tett, hogyan oldja meg gyerme
kei e lhe lyezésé t a nyár i 
szünidő alatt. 

A z ötlet végrehajtása nem is 
tűnt olyan lehetetlennek. A vál
lalat vezetőségének jóváha
gyása után már csak a megfe
lelő helyszínt kellett megtalál
nunk. 

A legideálisabbnak az alapí
tó egyesületünk klubhelyisé
geinek tornaterme és zárt udva
ra tűnt, egyrészt a könnyű meg
közelíthetősége, elérhetősége 
miatt, másrészt mert biztonsá
gos de mégis megfelelő felté
teleket nyújt a szabadtéri és a 
fedett foglalkozásokhoz egya
ránt. 

A z egyesület elnöksége se-
gítőleg fogadta kezdeménye
zésünket, több ötlettel és le
hetőséggel egészítette k i az ál
talunk tervezett programokat. 

Azontúl, hogy az épületet és 
az udvart rendelkezésünkre 
bocsátotta, az egyesület mun
katársai is besegítettek a napi 
események gördülékeny lebo
nyolításába. 

A gyerekek eltérő életkoruk
ból (4-12) adódóan különböző 
jellegű elfoglaltságokat igé
nyeltek. A manuális foglalko
záson kívül (rajzolás, festés, 
gyurmázás, tűpárnakészítés, 
sógyurmázás, kispárnavarrás) 
a szabadtéri nagymozgásos já
tékok is nagy sikert arattak. 

Elnök asszony segítségével 
az egyhetes táborok idejére, át
meneti használatra megkaptuk 
a szomszédos Bem József Alta
lános Iskola udvarát, ahol a 
gyerekek önfeledten hancú
rozhattak és lehetőségük nyílt 
a különböző gyorsasági és aka
dályversenyek lebonyolítására 
is. 

Munkánk során minden 
olyan feladatot sz ívesen 
felvállaltunk, amely illeszke
dik a vállalat család-barát 
„politikájához", s amellyel hoz
zájárulhatunk munkatársaink 
családi és munkahelyi életének 
összehangolásához. 

A START Vállalat 
és Intézményei 

Szociális Irodájának 
dolgozói 

Köszönet 

Köszönetünket fejezzük k i a 
Start Rehabilitációs Vállalat és 
Intézményei igazgatójának, 
hogy lehetőséget teremtettek 
gyermekeink nyári elhelyezé
sére és felügyeletére. A nyári 
szünet a kisgyermekes csalá
doknál minden évben gondot 
jelent, hogyan osszák be a 
szülők a szűkös szabadságu
kat, hogy oldják meg gyerme
keik számára a felhőtlen és biz
tonságos vakációt. 

A szociális munkások által 
szervezett gyermektábor eb
ben nagy segítséget jelentett. 
Köszönet a Mozgáskorlátozot
tak Megyei Egyesületének is, 
akik az egyesület épületében 
és közvetlen környezetében le
hetőséget adtak a tábor meg
szervezésére. 

Köszönjük áldozatkészségüket. 

A z érintett szülők 
(Megjelent a Kelet-

Magyarország c. napilapban 
2003. 08. 29.) 

Ökumenikus 
nyári tábor 

A Nyíregyházi Református 
Egyház presbitere Szenti Tibor 
valamint Egyesületünk elnöke 
Balogh Zoltánné szervezé
sében, a Dorcas Aid Hungary 
Közhasznú Alapítvány és a 
START Rehabilitációs Válla
lat támogatásával 2003. au
gusztus 18.- augusztus 2 7. kö
zötti időszakban Ökumenikus 
nyári tábor megrendezésre ke
rült sor. 

A t á b o r h e l y s z í n e : 
Debrecen-Erdőspuszta (Vekeri-
tó) Dorcas Center és Camping. 

A tábor szervezőinek célja 
az volt, hogy a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében élő 
14—25 év közötti korosztályba 
tartozó, szociálisan hátrányos 
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ÍSIIDORCAS AID 
I HUNGARY 

helyezést a különböző ver
senyszámokban. Az oklevelek
ről, érmekről és a tárgyjutal
makról a szervezők gondos
kodtak. 

A délutánt az országosan is 
egyedülálló Nyíregyházi Állat
parkban töltöttük, ahol vendé
geink is csodálattal ismerhették 
meg amegyeszékhely egyik leg
nagyobb látványosságát. 

A táborlakók egészségének 
megőrzése, javítása érdekében 
betegségcsoportok szerinti 
gyógytornára volt lehetőség 
szakképzett gyógytornász irá
nyításával. A sportszerető, spor
tolni vágyó fiatalok részére 
egyéni képességekhez igazodó 
úszásoktatást szerveztünk. 

helyzetű mozgáskorlátozott fia
talok részére kulturális és 
sportprogramokkal egybekö
tött ökumenikus nyári tábort 
rendezzen. 

Amegye egész területéről 18 
fiatal tölthette el nyári szabadi
dejének egy részét egy kelle
mes baráti környezetben. 

A táborban eltöltött idő alatt 
megfigyelhető volt mind a 
résztvevő fiatalok, mind a szer
vezők részéről az interperszo
nális kapcsolatok kialakulása, 
folyamatos fejlődése, a részt
vevők közösséggé formálódá
sa. Ezt a folyamatot nagymér
tékben elősegítette, hogy ha
sonló életkorú, betegségű, és 
szociális helyzetű fiatal került 
kapcsolatba egymással. 

A közösséggé formálódás, és 
a kellemes időtöltés elősegíté
se érdekében programszervező 
munkánk során kiemelt hang
súlyt fektettünk a fiatalok ér
deklődési körének megfelelő 
szabadidős programok szerve
zésére. 

A szabadidő hasznos eltölté
se érdekében kézműves foglal
kozás (gyöngyfűzés, üveg-fes
tés) játékos vetélkedő (pletyka, 
lisztfújás, darts verseny, csocsó 

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy néhány korábban úszni 
nem tudó fiatalnak sikerült elsa
játítania az úszás alapjait, mely 
az egészség megőrzésén túl a 
sport iránti szeretet kialakulá
sábanjátszott szerepet. 

A tábor zá rásakén t a 
DORCAS Alapítvány Hollan
diából érkezett munkatársai
val, illetve az Alapítvány által 
Marosvásárhelyen működtet
tetett árvaház lakóival ismer
kedési estet szerveztünk, ahol 
mindenki bemutathatta verses, 
táncos, zenés szórakoztató pro
dukcióját. 

A búcsúest hangulatát fo
kozta, hogy tábortűz mellett 
holland barátaink zenés kon
certjét hallgathattuk meg. A 
program végén ajándékokkal 
kedveskedtünk egymásnak. 

A fiatalokkal való beszélge
tésünkből, és a személyes él
ménybeszámolókból kiderült, 
hogy a táborban eltöltött idő 
mindenféleképpen eredmé
nyesnek mondható, hiszen az 
együtt töltött tíz nap jelen
tősége a pihenésen túlmenően a 
közösségi együttlétben, vala
mint baráti kapcsolatok kiala
kulásában rejlik. 

verseny), illetve sportvetélke
dő (11-es rúgó verseny, kosár
labdameccs, célba dobás, hul
lahopp verseny) megrendezé
sére került sor, melyhez sok ne
vetés és jókedv párosult. 

Kulturális és szórakoztató 
programok keretében Bibliá
val való ismerkedésre, filmve
títésre, a Debreceni Virág
karnevál, illetve az augusztus 
20-ai tűzijáték megtekintésére 
nyílt lehetőségünk. 

Egyesületünk közreműkö
désével részt vettünk az au
gusztus 24-én a Nyíregyházi 
Városi Stadionban megrende
zett Fogyatékosok Megyei 
Sporttalálkozóján. A program 
szervezője a Nyírsuli Kht. volt. 
A verseny résztvevői több 
sportágban sakk, kerekes szé
kes gyorsasági verseny, labda
játékok, teke verseny, fekve
nyomó verseny stb. - is ösz-
szemérhették tudásukat. 

Igen eredményesen zárult 
számunkra a sportnap, hiszen a 
táborozóink valamint a holland 
és marosvásárhelyi barátaink is 
szép számban értek el dobogós 

Mint szociális munkás az 
alábbi gondolatokat tartom fon
tosnak kiemelni a táborozással 
kapcsolatosan: Az ilyen és eh
hez hasonló közösségi együtt
létek nagymértékben hozzájá
rulnak a mozgáskorlátozott fia¬
talok személyiségfejlődé
séhez, kapcsolatteremtő kész
ségük fejlődéséhez, önértéke
lésük növeléséhez, illetve a 
betegségükből adódó sajátos 
élethelyzet elfogadásához, és 
az ezzel kapcsolatos esetleges 
szorongások feloldásához. 

A Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Egyesületének vezetősé
ge, dolgozói, valamint a tábor
ban részt vevő fiatalok nevében 
köszönetet mondunk a Nyír
egyházi Református Egyáz-
nak, a Dorcas Aid Hungary 
Közhasznú Alapítványnak, il
letve SL START Rehabilitációs 
Vállalatnak SL tábor szervezé
sében, a feltételek biztosításá
ban, és a lebonyolításában vál
lalt áldozatkész munkájukért. 

Pancsusák Tibor 
szociálismunkás 

http://eol.hu


Il SPORT 

Mikulás Kupa Úszófesztivál 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Testnevelési és Sportin
tézet megbízása alapján a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Úszó Szövetség szervezésében 
2003. december 05-én Mikulás 
Kupa Úszófesztivál került meg
rendezésre a Nyíregyházi Júlia 
Fürdőben. 

A szervezők célja volt, a 
különféle fogyatékossággal elő 
gyermekek, fiatalok, felnőttek 
sportolási igényének biztosítá
sa, a szabadidő hasznos eltölté
se, az úszás népszerűsítése, az 
egészséges életmódra nevelés, a 
versenyzés nyújtotta örömökön 
és izgalmakon túl, a változatos 
szabadidőprogram biztosítása. 

A versenykiírásban foglaltak
nak megfelelően három életkori 
csoportban (11-15 évig, 16-25 
évig, és 26 év fölött) és négy ver
senyszámban (mellúszás: 25-50 
méter, gyorsúszás 25-50 méter, 
hátúszás 25-50 méter, 4x25 
méter szabad-vegyes váltó) bizo
nyíthatták a versenyzők felké
szültségüket, és az úszósporttal 
szembeni elhivatottságukat. 

Az úszófesztiválon valameny-
nyi fogyatékossági csoportot 
tömörítő szervezet képviseltette 
magát így egyesületünk is. 

Versenyzőink részéről tapasz
talt kitartó felkészülés meghozta 
a várt eredményeket szinte vala
mennyi úszásnemben büszkél¬
k e d h e t t ü n k d o b o g ó s 
helyezésekkel: 25 méteres női 
gyorsúszásban 16-25 év közötti 
korcsoportban Kosa Eszter: 
aranyérmes lett a 25 méteres 
mellúszásban i.helyezést ért el. 
25 méteres női gyorsúszásban a 
26 év fölötti korosztályban 
Baloghné Kozák Ilona első 
helyezést ért el. A 25 méteres női 
mellúszásban a 26 év fölötti kor
osztályban Szilvásiné Gincsai 
Zsuzsanna: 1, Baloghné Kozák 
Ilona: 2., Segelbaum Lászlóné 
pedig 3. helyezést ért el. 

A 25 méteres női hátúszásban 
a 16-25 év közötti korcsoport
ban Szeműn Gabriella bronz
érmes lett. 

Az 50 méteres versenyszá
mokban is sikereket értek el női 
versenyzőink. Gyorsúszásban a 
26 év fölöttiek versenyében 
Segelbaum Lászlóné 1, Kovács 
Józsefné2, Fazekas Józsefné3. 
helyezést ért el. Mellúszásban 
ugyanezen k o r o s z t á l y b a n 

Szilvásiné Gincsai Zsuzsanna 
aranyérmes, Baloghné Kozák 
Ilona ezüstérmes, Kovács 
Józsefné bronzérmes lett. 

A férfiak mezőnyében 25 
méteres mellúszásban a 16-25 
év közö t t i ko rosz tá lyban 
Rakoncza Norbert 1, gyorsú
szásban 2. helyezést ért el. A 25 
méteres hátúszásban Szilágyi 
András tudhatta magáénak a 2. 
helyet. 

A 26 év fölötti korosztályban 
gyorsúszásban Pancsusák 
Tibor 1 helyezést ért el. 

Mellúszásban ugyanebben a 
korosztályban Koncz András 
arany, Pancsusák Tibor ezüst, 
Kövér István bronz érmet vehe
tett át. 

Az 50 méteres versenyszá
mokban a 16-25. évesek verse
nyében gyorsúszásban Tóth Ist
ván első mellúszásban a 3. 
helyezéssel büszkélkedhet. 
Ugyanezen korosztályban mell
úszásban Tóth Gyula aranyér
mesként álhatott fel a dobogó 
legmagasabb fokára. 

Az egyéni sikerek mellett a 
csapatversenyben elért ered
ményre is büszkék lehetünk, 
ugyanis a 4x25 méteres vegyes 
váltóban egyesületünk női csa
pata (Kósa Eszter, Baloghné 
Kozák Ilona, Szilvásiné 
Gincsai Zsuzsanna, Kovács 
Józsefné) bronzérmes, férfi csa
pata (Homolya Mihály, Koncz 
András, Tóth Gyula, Rakoncza 
Norbert) ezüstérmes lett. A 
dobogós helyezést elért ver
senyzők mellett nagyszerű telje
sítményük elismeréseképpen 
Pásztor Viktor, Képíró Gábor 
illetve Csaba Istvánná nevét 
kell kiemelni. Pásztor Viktor a 
11-15 évesek korosztályában 25 
méteres gyorsúszásban 4., mell
úszásban 6. helyezést ért el, Kép
író Gábor a 16-25 évesek ver
senyében 25 méteres gyorsú
szásban 6., mellúszásban a 8. 
helyezést ért el. Csaba Istvánná 
a 26 év fölöttiek versenyében 25 
méteres mellúszásban az 5., 50 
méteres mellúszásban pedig a 
4. helyen ért célba. A z Egyesület 
vezetősége és dolgozói nevében 
a verseny minden résztve
vőjének gratulálunk az elért 
eredményekhez. 

Pancsusák Tibor 
szociális munkás 

FOGYATÉKOSOK SPORTNAPJA 
A Nyíregyházi Városi Stadi

onban 2003. augusztus 24-én a 
Nyírsuli Kht. szervezésében, 
Egyesületünk közreműködé
sével nagy sikerű sportnap ke
rült megrendezésre. A kedvező 
napfényes időben nagy létszá
mú fogyatékos résztvevő jelent 
meg, hogy részt vegyen a sport
versenyeken. (Egyesületünktől 
mintegy 120 fő.) A z esemény 
lukacs István úr Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város alpolgár
mestere megnyitó beszédével 
indult, aki örömét fejezte ki, 
hogy ilyen jellegű sportrendez
vény is rendszeressé vált, a sé
rült emberek találkozhatnak, 
versenyezhetnek, ahol nem a 
sportgyőzelem a legfontosabb, 
hanem a részvétel. 

Takács Sándor és Pázmándi 
Ilona főszervezők irányításá
val folyamatosan peregtek az 
események a különböző sportá
gakban: kislabda dobás külön
böző kategóriákban, kerekes szé
kes verseny kézi és elektromos 
megosztásban, teke és sakkver
seny. 

Külön meg kell említeni egy 
új versenyszámot, a súlyeme
lés fekve nyomó kategóriáját, 
ami a korábbiakon nem volt, ez
úttal nagy sikert aratott, sokan 
kipróbáltak itt képességeiket. 

Glückman Pál szakedző felü
gyelete mellett teljesítették az 
emeléseket a jelentkezők. A 
nézők meglepetésére, a mi örö
münkre női versenyzőket is 
láthattunk, közöttük Bige Lász
lóné és Vedres Józsefné helyi 
csoportvezetőinket, akik kitar
tóan teljesítették a gyakorlatot, 
többször is emelték a súlytöme
get. 

A kézi hajtású kerekes szé
kek versenyében egészségesek 
is vállalták a 60 m-es táv 
teljesítését, megtapasztalva, 
hogy milyen nehézségeket je
lent a tolókocsis lét. A verseny
zők között volt Balogh Zoltán 
úr, a START Rehabilitációs 
Vállalat és Intézményei vezér
igazgatója is. Az érintettekkel 
együtt érezve kitartóan teljesí
tette a versenytávot. 

Egyesületünk elnök asz-
szonya Balogh Zoltánné is ak
tív részese volt, ő a kislabda do
bás kategóriában vett részt. 

A sportversenyeket sok 
érdeklődő látta, akik nem is tud
tak erről a rendezvényről, a jó 
időnek köszönhetően jártak 
arra, és ott tartotta Őket a ritkán 
látható sportverseny. 

Felvételeket készített a Köl
csey Televízió, amelyben ké
sőbb néhányan megtekinthették 
saját magukat is. 

A szervezők valamennyi fo
gyatékos résztvevő számára 
apró ajándékkal kedvesked
tek, az egyes kategóriák 1-3 he
lyezettjei érem díjazásban is ré
szesültek. 

Délidőben virslit és üdítőt 
kínáltak, jutott mindenkinek, 
aki erre igényt tartott. 

Az ilyen sportnap harmadik 
alkalommal került megrende
zésre, már hagyományai van
nak, a sérült emberek számíta
nak rá, előre várják. 

Köszönet illet mindenkit, 
aki a szervezésben, a megren
dezésben részt vett, az ese
mény sikeréhez hozzájárult. A 
színmű címét használva, 
„Jövőre Veletek ugyanitt". 

Tóth László 

Az úszósport helyzete 
egyesületünkben 

Számtalanszor leírtam már, 
hogy a mozgáskorlátozottak 
rehabilitációjában, az úszás 
szinte pótolhatatlan mozgás
forma. Kihasználva a víz fel
hajtó erejét, még a súlyosan 
mozgáskorlátozottak is ko
moly edzésmunkát tudnak vé
gezni. Nem kell megmagya
ráznom, hogy ez milyen fontos 
a keringés, és légző rendszer 
szempontjából. 

Ha az egyesületben végzett 
munkámra gondolok, az egyik 
szemem sír a másik meg nevet. 

Sír azért, mert azokra a fel
nőtt esetenként idős tanítvá
nyaimra gondolok akik évek 
óta járnak az edzéseimre, és ez 
évtől nem kapnak uszoda je
gyet. A z ok prózai, sajnos nem 
nyertünk pályázaton, az egye
sület viszont nem tudja fedez
ni a költségeket. Nem tudjuk 
mi lesz, reménykedünk! 

Addig sem áll meg a munka. 
A k i tudja fel íratja magának a 
jegyet, aki nem megveszi. 

Nagyon nagy segítséget je
lent még az Air Aqua Búvár
klub évek óta tartó patronálá-
sa. Azok a sorstársaink, akik 
megtehetik, hogy este 7-től 9 
ig eljárjanak, azok Bunkóczy 
Attila klubelnök engedélyével 
ingyen látogathatják az edzé
seket. Többeket már sikerült 
beavatni a búvárkodás rejtel
meibe is. 

Nevet azért mert a fiatalokra 
viszont van sikeres pályáza
tunk. A „Fogyatékos tanulók 
felzárkóztatásáért" alapítvány 
jóvol tából , terápiás célú 
úszásra, úszásoktatásra sike
rült támogatást nyernünk. 

Zömében a Start speciális 
iskolájából verbuválódott cso
port hétfő délutánonként tartja 
edzéseit a Júlia fürdőben 

Miló András 

FOGYATÉKOSOK 
MEGYEI SPORTTALÁLKOZÓJA 
Tisztelt Olvasó! 

Engedjék meg, hogy a NYÍR
SULI nevében (nem utoljára 
teszem) köszönetemet fejezzem 
ki a Mozgáskorlátozottak Me
gyei Egyesület vezetőinek, sze
mély szerint Balogh Zoltánné 
elnök asszonynak és Kelenföldi 
Lászlóné titkár asszonynak a 
2003. augusztusában általunk 
meghirdetett „Fogyatékosok 
Megyei Sporttalálkozója„-nak 
szervezésében és közreműkö
désében nyújtott segítségét. 

A NYÍRSULI, mely működ
teti és üzemelteti a Városi 
Stadiont, sokrétű tevékenységét 
nem hangoztatva, a le
hetőségeihez, erejéhez mérten 
végzi elsősorban sportszolgálta
tó tevékenységét. 

Hagyományt teremtve, min
den évben megrendezzük a sors
társak sporttalálkozóját, mely 
népszerűségének köszönhetően 
már a megyén túl nyúlik. Öröm
mel vesszük, hogy az ide 
ellátogatok, kellemes környe
zetben egy kicsikét átszellemül
ten, gondoktól felszabadultan jó 
sorstársi közösségben mosoly
gós tekintetekkel buzdítják egy
mást a versenyfeladatokban. 

így történt ez 2003. augusztus 
24-én vasárnap is, a rendezvé
nyünknapján. 

A verseny szervezésének ap
ropóját nem a „2003-as Fogya
tékosok éve" adta, hisz mi egy
szerű emberbaráti szeretetből, 
figyelmességből és nem sajná
latból, részvétből szervezzük 
évről évre, a számunkra nagyon 
fontos sportrendezvényünket. 

Azt hiszem, bátran állít
hatom, hogy az évek folyamán 
közeli, személyes kapcsolatot 
tudtunk kialakítani a vakok- és 
gyengénlátók szövetségével, 
egyesületével, a siketek- és na-
gyotthallók egyesületével és ter
mészetesen a fő támogatónkkal 
a megyei mozgáskorlátozottak 

egyesületének vezetőivel, tagja
ival. 

Az elmúlt évben versenyün
ket G Y I S M támogatással (pá
lyázat) tudtuk színvonalasan le
bonyolítani. 

Nagyszerű élménnyel lehet
tünk gazdagabbak 2003-ban, 
hisz versenyünk hangulatát fo
kozta a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének meghívására ven
dégként Magyarországon tar
tózkodó DORCAS Alapítvány 
(Hollandia) 8 tagjának hihetet
len szeretete, vidámsága, lelke
sedése és a marosvásárhelyi ár
vaházból érkezett gyerekek önfe
ledt mosolya. 

Rendezvényünkön , amit 
Tukacs István alpolgármester 
nyitott meg, nyolc verseny
számban 132 fő vett részt. A ver
senyszámokat úgy terveztük, 
hogy fogyatékosságuktól füg
getlenül mindenki számára spor
tolási lehetőséget biztosítsunk. 

Itt minden aktív résztvevő 
győztes volt, annak ellenére, 
hogy az 1-3 helyezettek éremdí
jazásban is részesültek. 

Kedves Olvasó! 

A m i örömünk akkor teljes, ha 
Önökkel együtt tudunk örülni! 
Ezen fáradozunk, teszünk és mi 
természetesen nem kérünk érte 
köszönetet. 

Örvendetes tény számunkra, 
hogy elgondulásunkat újra való
ra tudtuk váltani és bízunk 
abban, hogy 2004. augusztusá
ban (4. alkalommal) újra meg
valósulhat elképzelésünk. 

A NYÍRSULI nevében kö
szönöm mindazoknak a segítsé
gét, akik versenyzőként, szer
vezőként, támogatóként vagy 
egyszerűen csak külső szem
lélőként hozzájárultak célunk 
megvalósításához. 

Tisztelettel: 
Takács Sándor 

Sakk 

Egyesületünk sakk élete nagyon hamar, már évekkel ezelőtt 
integrálódott/beleolvadt/ az egészségesek versenysportjába. Já
tékosaink szerepelnek az NBII . és a megyei bajnokságban. 

A Szabolcs Volánnal történt egyesülésünk eredményes volt. A 
nagy csapat biztos bent maradandónak látszik, míg a kettes csa
pat a megyei csapatbajnokság tavalyi harmadik helyezése után 
az idén, hat fordulót követően arany érem esélyes. Hét pont 
előnnyel készülünk a nagy rivális /PIREMON SE/ elleni sok 
mindent eldöntő mérkőzésre. 

A versenysport mellett szívesen segítünk tömegsport rendez
vények lebonyolításában, szervező, bíró vagy akár játékosként. 

Ezúton is köszönjük az Egyesületnek, hogy csütörtökönként 
edzésünkhöz helyet biztosít, a START Rehabilitációs Vállalat
nak a vidéki utazásainkhoz nyújtott segítségért, és a Szabolcs Vo
lán Részvénytársaságnak a csapatnak nyújtott anyagi támogatá
sért. 

Ajelenlegi eredmény garantálja a szezon végére az érmet, és a 
tavalyi bronzérem után valamilyen nemesebb fémből készült 
érem elérését. 

Moravecz Ferenc 

Fogyatékkal élők 
megyei sportszövetsége 

i 

A megyei sportintézet to
vábbra is összekötő kapocs ma
rad. 

2003. a fogyatékkal élők éve 
volt, a sportban számos kie
melt eseménnyel kerültek ref
lektorfénybe. 

A megyei sportintézet már hó
napokkal korábban elkezdte az 
előkészítést, az alapos munka 
2003. november 24-én csúcso
sodott ki, amikor megalakult 
Nyíregyházán a Fogyatékosok 
és Fogyatékkal Élők Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Sport
szövetsége. Az alakuló ülésen 
hét megyei szervezet képviselői 
demokratikus úton választották 
meg az elnökséget, az elnök Gál 
János lett. Az esemény rangját 
emelte az, hogy Nagy József a 
Fogyatékosok Nemzeti Szövet
ségének főtitkára levezető el
nökként aktívan vett részt az ala
kuló ülésen és részletes tájékoz
tatást adott az országos szövet
ség munkájáról, feladatairól 
és céljairól. Tovább segítik őket. 

- Nagyon örülök annak, hogy 
végre megalakult a fogyatékkal 
élők megyei sportszövetsége, 
így önálló, teljes jogú szervezet
ként folytathatják fontos munká

jukat. Eddig is minden segítsé
get megkaptak a megyei sportin
tézettől, hiszen mi egy összekötő 
kapocs voltunk és vagyunk köz
tük és a felsőbb szerveik között. 
Bízom benne, hogy ezzel még 
sikeresebben dolgozhatnak 
majd az új szövetség vezetői, és 
még inkább be tudják vonni 
tagjaikat a megyei sportéletbe 
- mondta Petrika Ibolya a me
gyei sportintézet igazgatója. 
Megyei Egyesületünktől öt kül
dött - Balogh Zoltánné, Tóth 
László, Moravecz Ferenc, 
Pancsusák Tibor és Szilágyi Éva 
- vett részt az alakuló ülésen, 
ahol a közgyűlés Balogh Zoltán-
nét, megyei egyesületünk elnö
két a sportszövetség elnökségi 
tagjának, Moravecz Ferencet 
a felügyelő bizottság elnö
kének, és Tóth Lászlót a jelölő 
bizottság elnökének választott 
meg. 

A sportszövetség 
Elnöke: GálJános 
Titkára: Szendreilstvánné 
Az elnökség további tagjai: 
Balogh Zoltánné 
Farkas Lászlóné 
Konkoly Sándor 

A szövetség szervezete, 
céljai faladatai 
BEVEZETŐ 
A magyar sporton belül leghátrá
nyosabb helyzetben a fogyatéko
sok sportja volt. 

A fogyatékossággal élők 
sportjának, szabadidő sportjának 
közép- és hosszú távú tervezése, 
a főbb fejlesztési irányok kijelö
lése elengedhetetlenül fontos. 

Szem előtt tartva a megyében 
élő sérült emberek egyenjogú és 
teljes körű társadalmi beillesz
kedését, önálló életvitelének 
elősegítését, a teljes élet megélé
sére a sport területén is. Bizo
nyíthassanak önmaguknak és 
környezetüknek, hasznosan tölt
hessék el szabadidejüket, élvez
zék a versenyek nyújtotta izgal
makörömeit. 

Mindezek eléréséhez szüksé
ges olyan szakmailag átgondolt 
fejlesztési irányvonalakat meg
határozni, amelyek a még kiala
kulatlan infrastruktúrát és szo
ciális hátrányokat veszi figye
lembe. 

Versenysport hazai, nemzet
közi versenyeken való részvétel, 
válogatott kerettagok, olimpiai 
felkészülési támogatással együtt 
a paraolimpiai részvételt. 

II. CÉL 
Az Európai Sport Charta meg

határozó alapelveit figyelembe 
véve a fogyatékosok számára 
hozzáférhetővé tenni a sportolási 
és rekreációs lehetőségeket. 

III. TÁMOGATÁSI REND
SZER 
- A helyi önkormányzati rend

szer feladata - pályázatokkal a 
megvalósulást segíteni. 

- A Gyermek, Ifjúsági és Sport
minisztérium fő támogató. 

- Információs rendszer, pályá
zatok, táborok. 

- A Spori Sport Közalapítvá
nyon belül vízi táborok kibő
vítése fogyatékosokkal -
sporttáboroztatás úszásokta
tás céllal. 

Petrika Ibolya, Szendrei Istvánné, Nagy József és Vass Géza 

I. SZERVEZETI HÁTTÉR 
Mindezeket a hiányosságokat 

szem előtt tartva alakult meg 
2001-ben a Fogyatékosok Nem
zeti Sportszövetsége (FONESZ), 
amely összefogja a fogyatékkal 
élők országos sportszövetségeit. 

Alapító tagszervezetek: 
Magyar Paraolimpiai 
Bizottság (MPB) 
Magyar Speciális Olimpiai 
Szövetség (MSOSZ) 
Magyar Siketek 
Sportszövetsége (MSSSZ) 
Magyar Szervátültetettek 
Országos Sport Kulturális 
Érdekvédelmi Szövetsége 
(MSZSZ) 

Jelen tagok még: 
Magyar Értelmi Fogyatékosok 
Sportszövetsége (MES) 
Magyar Mozgáskorlátozottak 
Sportszövetsége (MMS) 

Elnök: Dr. Nébald Rudolf 
Főtitkár: Nagy József 

A FONESZ integrált sport
rendezvényeket, programokat 
szervez a Magyar Sport Napj a, va
lamint a Fogyatékosok Világnap
jaalkalmából, elősegíti az ép spor
tolókkaltörténő versenyzést, akü-
lönböző sportversenyeken. 

IV. SZÖVETSÉG FELADATA 
- Sportversenyek, szabadidős 

rendezvények, regionális ver
senyek szervezése. 

- Megyei versenynaptár elké
szítése. 

- Kapcsolattartás épek sportjá
nak szervezeteivel. 

- Fogyatékosok sportjához kap
csolódó adatbázis regiszter lét
rehozása. 

- Érdekképviselet a fogyatéko
sok sportszövetségével. 

- A fogyatékosok sportja gaz
dasági hátterének megterem
tése. 

- Kapcsolat a fogyatékosok ér
dekvédelmi szervezeteivel. 

- Kapcsolattartás és együttmű
ködés a FONESZ-szel. 

- Szponzorok felkutatása - pá
lyázatok nyomonkövetése. 

ÖSSZEGEZVE 
Felhívni a figyelmet a fogya¬

tékosságga l élő emberek 
szükségleteire, a bennük rejlő le
hetőségekre. Szakmai igényes
ség, sportágak bővítésével. Azon 
munkálkodni, hogy a sérült em
ber megtapasztalhassa a társada
lom be- és elfogadását. 

Szendrei Istvánné 
fogyatékos ügyi sport referens 


