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| Választás 2005 
2004-ben a megye tagsága nagy feladat előtt állt. Felügyelő 

Bizottság, Jelölőbizottság és csoportvezetők választása történt 
Nem kis feladat a döntés. 

Örvendetes tény, hogy minden csoportvezetőt, illetve helyettest 
újra választott a tagság. A z ibrányi csoportvezető elhalálozása miatt 
új csoportvezető Kovács Béláné került a csoport élére. 

A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait is megerősítette tiszt
ségében a tagság. 
Felügyelő Bizottság elnöke. Tóth László. 
Tagjai: Hanyicska Józsefhé, Csorna József. 

AJelölőbizottságban részben változás történt 
A Jelölőbizottság elnöke: Mártonné Várdai Erzsébet 
Tagjai: Bige Lászlóné, 

új tag Vedres Józsefhé, Tokodi Judit helyett. 
A Szavazatszedő és Számláló Bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket választotta atagság. 
A Szavazatszedőés Számláló Bizottság elnöke: Lakatos Katalin. 
Tagjai: Szilágyi Józsefhé és Csernyi Bertalanné. 

Ezen tisztségek az Egyesület Alapszabálya értelmében 6 éves 
ciklusra szólnak 2010-ben jár le a mandátum. 2005-ben is 
választások lesznek A z Egyesület elnöke és elnökségi tagjai a 
közeljövőben leköszönnek, hiszen lejár a mandátum. A tagságnak 
ismét lehetősége lesz dönteni arról, hogy a tisztújító választáson 
kinekakezébekívánjahelyezni amegyei egyesület sorsát. 
Kérek mindenkit, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt a 
csoportüléseken. ^ 

Martonne Vardai Erzsébet 
jelölőbizottság elnöke 

Egy mozgalmas esztendő 
Beszámoló a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének 
2004. évi tevékenységéről 

Megyei Egyesületünk a 
M E O S Z egyik legnagyobb 
taglétszámmal működő egye
sülete, 2004. december 31-én 
8 777 fő szerepelt tagnyilván
tartásunkban. 

Egyesületünk elnöksége -
az A l a p s z a b á l y n a k meg
felelően - 2004. évben nyolc 
alkalommal ülésezett, minden 
alkalommal határozatképes 
volt. A z elnökségi ülésekről 
jegyzőkönyv készült. A z el
nökségnek kiemelt feladata 
volt 2004-ben az Önálló 
Életvitelért Támogató Szol
gálat működési feltételeinek, 
szabályzatainak pontos meg
tárgyalása, rögzítése. Továb
bá az egyesület székhelye 
megváltozott (korábbi szék
hely: 4400 Nyíregyháza, Körte 
u. 19-21., új székhely: 4400 
Nyíregyháza, Körte u. 41/A.), 
melynek a Megyei Bíróság 
felé történő hivatalos bejelen
tését az elnökség megtette. 

fel az ügyfeleink és a külön
böző in tézmények közöt t 
(települési önkormányzatok, 
egészségügyi és szociális in
tézmények, Társadalombizto
sítási Igazgatóság, Nyugdíj
biztosítási Igazgatóság, Ma
gyar Államkincstár stb.). A z 
„együtt gondolkodás", a közös 
érdek-képviseleti tevékenység 
fontos mindennapi munkánk 
során, ezért folyamatosan épít
jük a kapcsolatot a társegye
sületekkel és a fogyatékosügyi 
szervezetekkel, valamint napi 
kapcsolatban állunk országos 
szervezetünkkel a M E O S Z -
szal. 

A helyi csoportvezetők és az 
egyesület vezetői ügyfélfoga
dásukat rendszeresen meg
tartották. Felvilágosítással 
szolgáltak a mozgáskorláto
zottsággal összefüggő támo
gatásokkal, jogszabályokkal 
kapcsolatban, valamint a spe
ciális lakás akadálymentesítési 

- terápiás és rehabilitációs 
célú úszásoktatás közokta
tásban résztvevő egészség
károsodott fiatalok részére. 

A teljes szolgáltatási rend
szerünk eléréséhez és igénybe
vételéhez folyamatosan áll az 
ügyfeleink rendelkezésére az 
ingyenesen hívható zöld szám 
(06-80/203-877). A hét min
den napján rendelkezésre áll
nak munkatársaink, akik teljes 
körű felvilágosítással szolgál
nak. 

2004-ben a T á m o g a t ó 
Szolgálat tárgyi feltételeinek 
javításához jelentős pályázati 
forráshoz jutott egyesületünk, 
új gépjármű vásárlásához 
nyertünk 4 000 000 Ft-ot. A 
gépjármű beszerzéséhez az 
egyesület további 2 600 000 Ft 
önerővel j á ru l t hozzá . A 
támogatást az Egészségügyi 
Szociális és Családügyi M i 
nisztérium pályázatán nyertük 
el. 

2004 augusztusában 20 fő, 
szociálisan hátrányos helyzetű 
mozgáskorlátozott fiatal ré
szére ökumenikus nyári tábor 
szervezésében vettünk részt a 
Nyíregyházi Református Egy
ház, valamint a Dorcas A i d 
Hungary Közhasznú Alapít
vány támogatásával. A tábor 
helyszíne a Debrecen mellett 
lévő Dorcas Camping volt, 
mely a Vekeri-tó partján talál
ható. A fiatalok térítésmen
tesen tölthettek el 8 napot a 
táborban. 

2004 augusztusában került 
megrendezésre a Városi Stadi
onban a Nyírsuli Kht. szerve
zésében egyesületünk közre
működésével a Fogyatékosok 
Megyei Sporttalálkozója. A 
helyi csoportvezetők segítsé
gével egyesületünk közel 100 
tagja vett részt a sportnapon. A 
különböző versenyszámokban 
szépen szerepeltek, többen 
értek el dobogós helyezést. 

Többé már nem... 
Többé már nem látjuk jellegzetes alakjával 
és elektromos kerekes székével Nyíregy
házán a Kossuth téren, a Stadionban, a 
boltokban, az autóbuszon. 
Többé már nem emeli fel szavát, hogy hol és 
hogyan kell akadálymentesíteni, milyen 
legyen a járda széle, hogyan használható az 
alacsonypadlós autóbusz a kerekes székkel. 
Többé már nem ül le a sakkasztalhoz, nem 
tűnik fel kerekes széke a Sóstói felüljárón, 
nem tudja okos tanácsaival segíteni 
sorstársait és mobiltelefonját sem veszi fel 
többé. 

Moravecz Ferenc - mert Feriről van szó - , 
aki több mint két évtizede a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozot
tak Egyesületének alapítói között volt, 
vezetői tisztségeket viselt. Tagja volt a 
START Rehabilitációs Vállalat Felügyelő 
Bizottságának, ahol távmunkásként is 
tevékenykedett. Váratlanul hagyott itt 
bennünket. 
Példakép volt, türelemmel viselte sorsát, de 
csak azt fogadta el, ami megváltozhatatlan. 
Nagyon tudott harcolni sorstársainak 
ügyéért, mindenért, ami a közösség 
számára fontos. Ezért övezte tisztelet 
nemcsak Nyíregyházán, nemcsak a 
megyében, hanem az egész országban. 
52 éves korában váratlanul elfáradt... lelke 
és teste elment pihenni. Örökre. Visszatért 
az általa nagyra becsült és szeretett 
szüleihez. 
Pihenj Feri békében! Álmod legyen 
nyugodt! Emlékedet százezrek őrzik. 

Az Egyesület Elnöksége 

A megye területén 16 terü
letileg illetékes helyi csoport 
segíti a központi egyesület 
munkáját. Csoportvezetőink 
felkutatják a megyében élő 
sorstársakat és az egyéni 
szükségleteknek megfelelően 
segítenek a problémáik ke
zelésében, megoldásában. E¬
gyüttesen törekszünk arra, 
hogy minél komplexebb segít
séget nyújthassunk a fogya
tékossággal élő sorstársak 
részére. 

Kiemelten ezt a célt szol
gálja az Önálló Életvitelért 
Támogató Szolgálat működ
tetése. 2004-ben indult a 
szolgáltatás az egyesület kere
tein belül integrált formában, 
önálló szakmai egységként 4 
fővel működik: 1 fő szolgálat
vezető, 2 fő személyi segítő, 1 
fő gépkocsivezető. 
A Támogató Szolgálat szol
gáltatásai: 

- személyi segítségnyújtás, 
- speciális személyszállítás, 
- információnyújtás. 

A z ellátottak elsősorban moz
gássérültek közül kerültek ki . 
A z igénybevevők száma, ösz-
szesen 22 fő. Ebből 18 fő 
rendszeres szállítását végez
tük, 4 fő rendszeresen igényel
te a személyi segítségnyújtást, 
naponta, illetve hetente. 

A szociális jelzőrendszer 
részeként kapcsolatteremtő, 
közvetítő szerepet vállalunk 

támogatás teljes körű ügyin
tézése is egyesületünknél 
történt. A z egyesület elnöke 
sze rdánként egész napos 
fogadóórát tartott, így lehe
tőség nyílt az egyéni problé
mák hatékonyabb kezelésére, 
megoldására. A Támogató 
Szolgálat vezetője a hét min
den napján (hétfőtől péntekig) 
fogadta az ügyfeleket. 
Egyesületünk konkrét tevé
kenységei: 

- Önálló Életvitelért Támo
gató Szolgálat működtetése, 
Nyíregyháza Város Közigaz
gatásiterületén, 

- ingyenes gyógyászati se
gédeszköz kölcsönzés mű
ködtetése megyei szinten, 

- gépjárműszerzési és át
alakítási támogatással kapcso
latosjavaslattétel, ügyintézés, 

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

- a lakás akadálymentesítési 
támogatás igénylésével kap
csolatos teljes körű ügyinté
zés, javaslattétel, 

- Vox Humana egyesületi 
újság szerkesztése és éven
kénti megj elentetése, 

- r e n d e z v é n y s z e r v e z é s 
(gyermeknap, úszóversenyek, 
sportnapok, karácsonyi ün
nepség), fogyatékossággal élő 
fiatalok üdültetése (nyári tábo
rok szervezése), 

A Fogyatékosok Esélye 
Közalapítvány támogatásával 
továbbra is működtetjük a 
rehabilitációs és terápiás célú 
úszásoktatásunkat, mely igen 
népszerű az egészségkároso
dott fiatalok körében. További 
rendezvényeink és program
jaink megvalósításához sike
rült kisebb pályázati forrásokat 
elnyerni. A z N C A működési 
pályázatunk sajnos elutasítás
ra került, azonban a második 
fordulóban is pályáztunk, 
melyről csak 2005-ben szü
letikdöntés. 

Egyesületünk 2004-ben is 
megjelentette Vox Humana 
című lapját, melyet minden 
tagunk részére eljuttattunk. A 
tájékoztatás mellett célunk az, 
hogy tagjaink reális képet 
kapjanak az egyesület életéről, 
munkájáról, továbbtanulási, 
munkavállalási lehetőségek
ről. 

A z állami feladatok elvég
zése mellett kiemelt figyelmet 
fordítottunk a szabadidős és 
közösségformáló programok 
megszervezésére is. 2004. 
június 18-án egyesületünk 
szervezésében került sor a 
megyei gyermeknap megren
dezésére, melynek a Nyíregy
házi Állatpark adott otthont. A 
kb. 200 résztvevő szerveze
tünk gyermektagjai és család
tag] aik voltak. Arészvétel min
denki számára ingyenes volt. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Testnevelési és Sport
intézet szervezésében, egyesü
letünk közreműködésével két 
alkalommal (május, novem
ber), rendeztünk úszóversenyt 
fogyatékossággal élő fiatalok 
számára a Júlia Fürdőben. 
Célunk a különféle fogyaté
kossággal élő gyermekek, 
fiatalok, felnőttek sportolási 
igényének biztosítása, az úszás 
népszerűsítése, az egészséges 
életmódra nevelés. A Fogya
tékkal Élők Megyei Sport
kavalkádja december 14-én a 
Bem József Altalános Iskolá
ban került megrendezésre, 
ahol egyesületünk társszer
vezőként vett részt. 

A megyei egyesület kará
csonyi ünnepséggel zárta az 
évet. Közel 200-an gyűltünk 
össze a VOLÁN Közlekedési 
Rt. ebédlőjében, ahol ünnepi 
hangulatban töltöttünk el egy 
közös délutánt. A résztvevők a 
Nyíregyháza és környékén élő 
mozgássérült tagj aink voltak. 

Egyesületünk elnökségi 
tagjai és szakemberei lehető
ség szerint részt vettek minden 
olyan továbbképzésen és kon
ferencián, mely hozzájárulhat 
a mindennapi munkánk ered
ményességéhez, szakmai fej
lődésünkhöz. 

Balogh Zoltánné 
elnök 



ÉLETÜNKBŐL 

Párbeszéd az egyenlő hozzáférésről 
Dr. Göncz Kinga 
esélyegyenlőségi miniszterrel 
Az akadályok leküzdésében helyi összefogás 
és jó ötletek is kellenek 

Az akadálymentesítés eddigi intézkedései helyett inkább az 
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az esélyegyenlőségi törvény 
küldetése. Ehhez nem feltétlenül a - sok esetben használhatatlan -
r á m p á k kiépítése, sokkal inkább a t á r sada lmi tudat 
akadálymentesítése, s a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzá
férés biztosítása szükséges - összegezhető annak a fórumnak az 
üzenete, melyre Dr. Göncz Kinga miniszter február 22-én hívta 
meg a fogyatékossággal élőket tömörítő Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei szervezetek képviselőit Debrecenbe, a Bene
dek Elek Könyvtárba. 

Bemutatkoznak a helyi csoportvezetőink 

Dr. Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszterrel 

Az Ifjúsági, Családügyi, Szo
ciális és Esélyegyenlőségi M i 
nisztérium által szervezett sze
mélyes hangú beszélgetés 
résztvevőinek hozzászólása so
kat elárult a téma sürgető 
kérdéseiről, melynek hátterét te
kintve a miniszter bejelentette: az 
esélyegyenlőségi minisztérium el
készítette a közszolgáltatásokhoz 
való egyenlő hozzáférés megte
remtéséhez szükséges kormány
zati intézkedések tervezetét, 
mely várhatóan jogszabályválto
zásokat hoz magával a mozgás
sérült, a látássérült, a hallássérült, 
az autista, az értelmi fogyatékos 
és halmozottan fogyatékos embe
rek érdekvédelmében. A tervezet 
megfogalmazza azokat a priori
tásokat, melyeket a közszolgálta
tást nyújtó - 70 százalékban ön
kormányzati - intézményeknek 
határidőre be kell vezetniük, s ja
vaslatot tesz ezek végrehajtásá
ban az állami források, garanciák 
hozzárendelésére is. 

A lehetőség adott az Európai 
Uniós források kihasználására, 
mely pályázott programoktól a 
hallást segítő indukciós hurkok 
elterjedését, a gyengén látóknak 
felvezető sávok kialakítását, és 
más, életminőséget javító konk
rét segítséget remél. A szakembe
rek keresik a megoldást arra is, 
hogy az építőmérnöki oktatásban 
bevezessék az egyenlő hozzáfé
rés tárgykörébe tartozó ismeret
anyagot, s tárgyalásokat kezde
ményeztek az OEP által nem tá
mogatott gyógyászati segédesz
közök kölcsönzési lehetőségeiről 
is. Elindult az a munka, mely a se
gítséggel élőket fogadni kész szál
láshelyek regiszterébe gyűjt 
adatokat, tovább buzdítva az üdül
tetési szektort a minisztérium tá
mogatási lehetőségeinek hatéko
nyabb kihasználására. 

Az idei év tervei között szere
pel még többek között a Jogi Párt
fogói és Segítségnyújtó Szolgála
tok 12 irodájának, 150 önkor
mányzati tulajdonú intézmény
nek, 181 rendőrségi épületnek, va
lamint a Közlekedési és Hírköz
lési, a Munkaügyi és Foglalkozta
táspolitikai minisztérium, a Beván
dorlási Hivatal épületeinek 
felülvizsgálata, s az oda történő 
akadálymentes bejutás megva
lósítása, s az építés engedélyezési 
folyamatban való szerepvállalás 
lehetőségének keresése. 

Arra azonban Dr. Göncz Kinga 
felhívta a figyelmet: hathatós áttö
rés csak akkor várható az egyenlő 
hozzáférés biztosításában, ha azt 
jó helyi kezdeményezések, pél
dák és ötletek egészítik ki, a vál
tozás pedig sok szálon tud meg
valósulni. Ebben kérte a minisz
ter a helyi szervezetek partner
ségét, melyre jó példaként emlí
tette a nyíregyházi fogyatékos
sággal élő gyermekek szüleinek 
pályázatát a gyermekek fogászati 
kezelése támogatására. 

Jó példaként említette a Nyír
egyházi Főiskola fűthető rámpá
ját Balogh Zoltánná, a Mozgás
korlátozottak Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesületének 

elnöke, aki szólt arról is, hogy a 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színház átalakítása során kikér
ték az Egyesület véleményét. E 
pozitívumok mellett jelezte azt is, 
hogy a gépkocsi támogatási rend
szert terjes egészében át kellene 
dolgozni, s aggodalmát fejezte ki: 
vajon a kis szervezetek helyzet
ben vannak-e ahhoz, hogy sikere
senpályázzanak? 

Utóbbi kérdésre reagált a fóru
mon résztvevő debreceni és nyír
egyházi Esélyek Háza irodaveze
tője, felajánlva a tájékoztatást, s 
az érintett szervezetek munkájá
ba önkéntes segítők közvetítését 
is. 

A miniszter válaszul kifejtette: 
sok alkotóeleme a megvalósítás
nak nem pénzkérdés, például az 
együttműködés színtereinek meg
találása (melyben az Esélyek Há
za hálózatra szintén támaszkodni 
lehet), vagy hogy szót ért-e a 
családsegítő a helyi pedagógu
sokkal. 

Ajelenlévők felhívták a figyel
met arra, hogy a legújabb gyárt
mányú hallókészülékek nem al
kalmazkodnak az indukciós hur
kokrendszeréhez. 

Továbbá sokat segítene a társa
dalmi megítélésen, ha a közép és 
felsőoktatásban résztvevők ön
kéntesként bekapcsolódnának a 
fogyatékos emberek érdekvé
delmével, ellátásával foglalkozó 
szervezetek, intézmények mun¬
kájába. E lengedhe te t lenü l 
szükséges, hogy az óvodapeda
gógus, illetve pedagógus képzés 
során kiemelten foglalkozzanak a 
fogyatékossági csoportokra vo
natkozó jellemzőkkel, tulajdon
ságokkal. Ne érje meglepetés a pe
dagógust akkor, ha fogyatékos 
gyermek kerül az óvodába, isko
lába. Tudja milyen bánásmód 
szükséges, milyen képességek 
szorulnak fejlesztésre. 

Fontos kérdés volt még az aka
dálymentes közlekedés problé
mája úgy közúton, mint az intéz
mények középületek területén. 
Egyre több szervezet működtet tá
mogató szolgálatot, mely egyfaj
ta áthidalást jelenthet a fent emlí
tett probléma csökkentésére. 

Néhányan reklamálták, hogy 
megszűnt a teletexten található 
felirat, s hogy a hétköznapi hely
zetekben nem feltétlenül mozgó-
síthatóak a regionális jeltolmács 
szolgálatok. 

A fórumon bemutatkozott a 
Nyírségi Látássérültek Egyesüle
te is, akik nemrégiben váltak ki a 
Vakok Szövetségéből, kérdés
ként hangzott el, hogy megkap
ják-e a szövetségek a központi 
költségvetésből egyelőre meg
vont 10 százalékot. A miniszter 
válasza szerint ez az összeg az év 
második felében felszabadulhat, 
ám addig meg kell érteni, hogy a 
költségvetési hiány az európai 
normák szerint nem léphet túl egy 
határt, ezért nyárig nem köthetők 
meg a jelzett szerződések. 

Információ: 
Esélyek Háza Nyíregyháza 

Már tonné Várda i Erzsébet 
csoportvezető 
Gávavencsellő és térsége 

1955. augusztus 
Vencsellőn születtem. 

19-én 

Iskolai végzettségem: 
-1973-ban cipőfelsőrész

készítő szakképesítést sze
reztem a Cipőipari Szakmun
kásképző Iskolában. 

-1992-ben leérettségiztem 
Ibrányban a Móricz Zsig
mond Gimnázium levelező 
tagozatán. 

1988- ban üzemi balesetet 
szenvedtem. 

1989- től vagyok tagja a Moz
gáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egye
sületének. 199l-ben megalakí
tottam az Egyesület vezetésé
vel a Gávavencsellői Körzeti 
Csoportot. Azóta csoportveze
tőként látom el a feladatomat. 
1999-től ajelölőbizottság tagja 
lettem, majd 2001-ben megvá
lasztottak az Egyesület jelölő
bizottsága elnökévé. 

2004-ben a csoportvezetői 
és a jelölőbizottság elnöki tiszt
séget megerősítette a tagság. 

A MEOSZ és az Egyesület 
által szervezett szakmai to
vábbképzéseken folyamatosan 
részt veszek, vizsgát teszek, 
hogy komplex segítséget tud
jak nyújtani a sorstársaimnak. 

Célom: a fogyatékkal élő 
emberek segítése, a másság 
elfogadtatása, hogy ne érez
zék magukat kirekesztettnek 
a társadalomban. 

Tóth Kálmánné 
csoportvezető 
Nyírbátor és térsége 

Jobb oldali csípőficammal 
születtem, 1995-ben csípő
protézist ültettek be. Betegsé
gem ellenére 16 éves korom 
óta folyamatosan dolgoztam. 

Elsőként a csengeri Járási Ta
nácsnál mint gépíró, majd má
sodik munkahelyemen a nyír
bátor i ÁFÉSZ-né l , mint 

pénztáros, később a Ruházati 
Áruházban osztályvezető he
lyettesként végeztem munká
mat. Súlyos betegségem miatt 
arra az elhatározásra jutottam, 
hogy magánkereskedői ipart 
váltok ki. Ezt a tevékenysége
met 1972-től nyugdíjazásomig 
családi segítséggel sikeresen 
folytattam. 

A Mozgáskorlátozottak Me
gyei Egyesületének megalaku
lása óta tagja vagyok. 
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csoportvezetőnek voltam a 
helyettese, majd 1995-től 
csoportvezetőnek választott 
meg a tagság, melyet jelenleg 
is lelkiismeretesen látok el. Ál
landó kapcsolatot tartok a 
tagsággal, 19 település tartozik 
hozzám. Az önkormányzatok
kal is jó a kapcsolatom, nem 
utolsó sorban a megyei Egye
sület elnök asszonyával és min
den dolgozójával, amit a 
jövőben is szeretnék tartani. 

Demeter Ferencné 
csoportvezető helyettes 
Nyírbátor és térsége 

1944. március 10-én szület
tem Pócspetriben. Sajnos 
csípőficammal születtem, így 
születésemtől kezdve mozgás
sérültvagyok. 

Érettségi után az egészség
ügyi szakiskolában végeztem 
rendelőintézeti asszisztens sza
kon. Ettől kezdve az egészség
ügyben dolgoztam nyugdíja
zásomig. 

Közben férjhez mentem és 
született két fiam. Magam 
100%-os rokkant vagyok, a fér
jem 67%-os. Munkám során na
gyon sok sorstárssal találkoz
tam, át tudom érezni a prob
lémáikat, és gondjaikat. Mikor 
megalakult a megyében a Moz
gáskorlátozottak Egyesülete 
rögtön tagjai lettünk a férjem
mel együtt. Kezdettől fogva 
sok társadalmi munkát végez
tünk az Egyesületben. 1996-tól 
a Nyírbátor és térsége csoport
vezető helyettese vagyok. Mun
kám szívvel-lélekkel és leg
jobb tudásommal végzem. E l 
nöke vagyok a Pócspetri Nyug
díjas Egyesületnek 10 éve, 
ahol szintén emberek problé
máival is foglalkozom. Önkor
mányzati képviselő vagyok és 
a Szociális Bizottság tagja 11 
éve. 

Igyekszem a friss törvénye
ket alkalmazni, illetve elma
gyarázni a sorstársaimnak is, 
és az érdekvédelemben is segí
tek tőlem telhetően. 

m 
Varga Béláné 
csoportvezető 
Fehérgyarmat és térsége 

1959. augusztus 26-án szü
lettem. Jelenleg Fehérgyarma

ton a Bartók B. u. 24. szám 
alatt lakom. 

Iskolai végzettségem: 
- gimnáziumi érettségi, 
- gyors-gépíró szakképesítés. 

Betegségem: gyermekkori 
scoliozis (gerincferdülés). 

1989-től vagyok az Egyesü
let tagja, 2003. június 1-től pe
dig a Fehérgyarmat és térsége 
helyi csoportvezetője. 

Minden hétfőn 9-12 óráig I 
tartok ügyfélfogadást Fehér- I 
gyarmaton a Kossuth tér 38. I 
szám alatt. Negyedévenként pe- I 
dig klubfoglalkozást, melynek I 
helyszíne a fehérgyarmati I 
Művelődési Ház nagyterme. 

Bige Lászlóné 
csoportvezető 
Újfehértó és térsége 

Közel 20 éve dolgozom a 
Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületében az Új fehértói 
Csoport vezetőj eként. 

1956-ben születtem. Egy 
éves koromban a paralízis jár
vány következtében bal lábam 
lebénult. Mozgássérülten, 
„egy lábon" jártam a távollévő 
általános iskolába. Felső tago
zatos koromban nagy nehézsé
gek árán megtanultam kerék
pározni. Ettől kezdve már köny-
nyen boldogultam a középis
kolával. A könyvtárosi munka
körhöz a szakmai képesítés 

m e g s z e r z é s é t fontosnak 
találtam, a könyvtárosi munkát 
17 éven át nagy odaadással, sze
retettel végeztem. 

1976-ban férjhez mentem, 
1978-ban megszületett az első 
gyermekem. Innen újra nehéz
ségek léptek fel a gyermekem 
ellátásában, de ekkor szeren
csémre megkeresett 1986-ban 
az egyesület vezetősége. 
(Balogh Zoltánné elnök asz-
szony és Moravecz Ferenc ve
zetőségi tag.) Bemutatták az 
egyesület életét, tevékenységét 
és tájékoztattak a támogatási 
lehetőségekről. 

É le tem első Hycomat 
Trabantjához, majd a jogosít
vány megszerzéséhez is segít
ségükkel jutottam hozzá. Ek
kor döbbentem rá, hogy meg
felelő segítséggel terjes értékű 
emberként élhetek. 

„Innentől enyém a világ", 
ezért mertem vállalni 1995-
ben született második gyerme
kemet is. Ma már az Egyesület
ben megtaláltam a helyem, 
mint csoportvezető. Úgy 
érzem, a Start Rehabilitációs 
Vállalat és Intézményei is nagy
ban segítettek, hogy betegen is 
dolgozhatom, és a gyermekem 
emberhez méltó körülmények 
között nevelhetem. 

Szabó Istvánné 
csoportvezető helyettes 
Vásárosnamény és térsége 

1951. május l-jén szület
tem, leánykori nevem: Ducsi 
Erzsébet Vásárosnamény, Óvo
da u. 3. sz. alatt lakom, a Hu
mán Szolgáltató Központban 
dolgozom, mint szervező gon
dozónő. 

A Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete vásárosnaményi cso
portvezetőjének helyettese va
gyok. A mozgáskorlátozottak 
érdekképviseletét a kezdetektől 
elősegítettem, a mindenkori ve

zetőt a legmesszebbmenőkig 
igyekeztem munkámmal támo
gatni. 

Foglalkozásokon a törvény 
által biztosított lehetőségeket 
ajánlottam a segítséget kérő 
sorstársaimnak. 

Ünnepségek szervezésénél 
a helyiséget biztosítottam, az 
ellátásban gondozónőimmel 
szendvicseket készítettünk, sü
teményeket kértünk a cukrász
dából. 

Sokat segítettem a csoport
vezetőnek abban is, hogy fo
gadtam az ügyfeleket más alka
lommal is, ahol tudtam nyom
tatványokat töltöttem ki, amit a 
csoportvezető leadott az elnök 
asszonynak. 

Decemberben megbeteged
tem, és az orvosok szerint be
tegségem nem visszafordítható. 

Ha egészségi állapotom nem 
javul, akkor a csoportvezető he
lyettesi és a civil szervezetek 
korelnöki tisztségét nem tu
dom tovább vállalni. Ha igen, 
úgy továbbra is felajánlom se
gítségemet az Egyesületnek és 
sorstársaimnak, legjobb tudá
som szerint végzem munkámat. 

Kovács Béláné 
csoportvezető 
Ibrány és térsége 

1967. június 30-án szület
tem Kemecsén. 

Ibrányban élek, 2 fiú 
gyermek édesanyja vagyok. 

Iskolai tanulmányaimat az 
ibrányi általános iskolában kezd
tem, majd az ibrányi Móricz 
Zsigmond Gimnáziumban 
folytattam, amit a velem szüle
tett kétoldali csípőficam és a 
sok kórházi kezelés miatt nem 
tudtam befejezni. 2000-ben 
mindkét csípőmet megoperál
ták, és most már be tudom 
fejezni tanulmányaimat. 

2004. áprilisában megvá
lasztottak az ibrányi mozgás
korlátozottak csoportveze
tőjének, melyben segítem a 
helyi beteg emberek életét. 

Kovács László 
csoportvezető helyettes 
Ibrány és térsége 

1955-ben születtem Nagy
halászban. Másfél évesen jár
ványos gyermekbénulás követ
keztében mindkét lábam lebé

nult. 1981 óta vagyok a Moz
gáskorlátozottak Sz.-Sz.-B. 
megyei egyesületének a tagja, 
és több mint 15 éve az ibrányi 
csoportvezető helyettese. 

Áz egyesület segítése szá
momra természetes dolog, hi
szen a tagok problémáit a saját 
bőrömön érzem. Sok esetben 
tapasztalom, hogy a hozzám 
forduló emberek tájékoztatása 
milyen fontos, ugyanis gyak
ran kapnak téves információ
kat nem létező segélyekről. 

Szeretnénk elérni, hogy tag
jaink önálló kezdeményezé
sekkel, ötletekkel megmozgas
sák a csoportot, és közös ren
dezvényekkel közelebb kerül
jenek egymáshoz a sorstársak. 
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Miklovich Károly 
csoportvezető 
Vásárosnamény és térsége 

1941. október 8-án szület
tem Gemzsén. Itt végeztem ál
talános iskolai tanulmányaimat, 
és itt töltöttem az ifjúkoromat, 
majd itt alapítottam családot is, 
lassan 33 éve. 

1974-ig az építőiparban dol
goztam. Mivel nagyon ragasz
kodtam a gyökereimhez, 1974-

ben dolgozni is hazajöttem 
Gemzsére, ahol vegyesboltot 
nyitottam. Betegségem miatt 
1989-től a feleségem vette át 
az üzlet vezetését. Fokozato
san romló egészségi állapotom 
miatt még ebben az évben rok
kant nyugdíjas lettem. 

1992-ben léptem be a Moz
gáskor lá tozot tak Megyei 
Egyesületébe, és örömmel vál
laltam az Egyesület Vásáros-
naményi Csoportjának vezeté
sét 1995-ben. 

Ügyfélfogadást minden hó
nap utolsó csütörtökén, du. 14 
órától tartok Vásárosnamény-
ban, a Gyermekjóléti Szolgálat 
épületében. Ezen kívül a hét 
minden munkanapján megta
lálhatnak a tagok a gemzsei Pol
gármesteri Hivatalban. Mindig 
szívesen segítek, a fogadóórán 
kívül is, amennyiben erre le
hetőségemvan. 

Gazdag István 
csoportvezető 
Tiszavasvári és térsége 

1948. január 6-án születtem 
Büdszentmihályon. 

Édesapám ács és kőműves 
volt. Édesanyám, háztartásbeli, 
még gyerekkoromban meghalt. 

Az általános iskolát Tisza
vasváriban végeztem el, 11 
éves koromban Nyírbélteken a 
Csont-, ízület TBC kórházban 
megoperálták a bal csípőmet. 
Ennek következtében a bal lá
bam mozgása korlátozottá vált, 
és a fejlődésben a másik lá
bamhoz képest kissé lemaradt. 

Az általános iskola elvégzé
se után Debrecenbe jelentkez
tem középiskolába, ahol 1967-
ben végeztem a Vegyipari tech
nikumban. Az érettségi után a 
lehető leghamarabb munkába 
álltam az Alkaloida Vegyészeti 
Gyárban. Kezdetben három 
műszakban dolgoztam az 
üzemben, majd később (a lá
bam miatt) a raktárgazdálko
dásra kerültem és nyugdíjazá
somig ott dolgoztam mint 
művezető. A Mozgáskorláto
zott Egyesület megalakulásá
nál már ott voltam, melynek 
ma is tagja vagyok. 

1997-ben választottak meg a 
Tiszavasvári és környéke cso
portvezetőjének. 

A csoportvezetőként végzett 
munkámat a Tiszavasvári Ön
kormányzat 2004-ben a város
napon Vasvári emlékérem ki
tüntetéssel ismerte el. 

2004-ben Egyesületünk kép
viselőként delegált a Tiszavas
vári Kistérségi Fejlesztési Ta
nácsba. 

Katona Ferencné 
csoportvezető 
Mátészalka és térsége 

A Mátészalka és térsége 
csoportvezetője vagyok. 1998 
júniusában vettem át a csoport 
vezetését, azóta próbálok a tér-

Csernyi Bertalanné 
csoportvezető 
Csenger és térsége 

1955. szeptember 23-án szü
lettem Mezőkövesden. 

Betegségem: Heine-Medin. 
Az általános iskola befeje

zése után Miskolcon a 101. szá
mú Szakmunkásképző Iskolá
ban szakmát tanultam. Az isko
la elsősorban sérült fiatalok 
szakképzésével foglalkozott, 

így betegségem ellenére a női 
szabó szakmát eredményesen 
sajátítottam el. 

A Mozgáskorlátozottak Me
gyei Egyesületének 1993-tól 
vagyok tagja. Még ebben az év
ben megalakult a Csenger és 
körzete helyi csoport, melynek 
alakulása óta a csoportvezetője 
vagyok. Hat éve indította be a 
Cipőfelsőrész Üzemet a 
START Rehabilitációs Vállalat, 
ahol három éve dolgozom. 

2004. évben új feladatként a 
Csenger Kistérségi Fejlesztési 
Tanács munkáját, mint kistér
ségi civil küldött segítem. 

Minden csütörtökön foga
dóórát tartok Csengerben az 
Idősek Háza Rehabilitációs ter
mében 14-16 óráig. Tovább
képzéseken, szakmai kiállítá
sokon, rendezvényeken ve
szek részt, mely sok segítséget 
nyújt számomra sorstársaim 
megfelelő tájékoztatása érde
kében. 

ségben élő mozgáskorlátozott I 
emberek problémáinak meg- I 
oldásában segíteni. Ezért min- I 
den héten pénteken tartok I 
fogadóórát 10-12 óráig, és I 
minden hónap harmadik I 
csütörtökén 14 órától pedig I 
klubfoglalkozást. Aho l a I 
hétköznapokba próbálok egy I 
kis vidámságot varázsolni. 

1991-től vagyok a Start I 
Rehabilitációs Vállalat dolgo- I 
zója. Először az ököritófülpösi I 
intézményben voltam gazda- I 
sági vezető 1996-ig. Aztán I 
betegségem következtében I 
leszázalékoltak, így egy rövid I 
ideig nem dolgoztam. 1999. I 
január 1-től a Start Vállalatnál I 
mint sorsjegyárus csoport- I 
vezető végzem munkámat. 

Gyöngyösi Károly Gábor 
csoportvezető 
Rakamaz és térsége 

1947. április 2-án születtem 
Gáván. A Mozgáskorlátozottak 
Megyei Egyesülete Rakamazi 
Csoportj ának vezetőj e vagyok. 

Az általános iskola nyolc 
osztályát szülőfalumban vé
geztem el, majd tanulmányai
mat egy ipari iskolában 
folytattam, ahol órás szakmát 
szereztem. 

1969-ben megnősültem. Fe
leségem Vajda Ilona, cipőgyár
tó szakmával rendelkezik. Mind 
a ketten munka mellett érettsé
giztünk le. Ezt követően kö
zépfokú munkavédelmi képe
sítéstszereztem. 

Két lányom született. Az 
idősebbik a Szegedi Egyetem 

közgazdász, programozó, ma
tematikus karán negyedéves, a 
kisebbik ősszel kezdi meg ta
nulmányait a Budapesti Mű
szaki Egyetem építőmérnöki 
karán. 

1989-től vagyok rokkant 
nyugdíjas. Két éves koromban 
a jobb lábam lebénult, és azóta 
vagyok mozgáskorlátozott. 

Csoportunk 1992-ben ala
kult meg azzal a céllal, hogy a 
Rakamazon és környékén élő 
mozgáskorlátozottak problé
máit megoldhassuk és ügyei
ket helyben intézhessük. Foga
dó napokat minden héten ked
den 9-11 -ig lakásomon tartom 
(Rakamaz, Selyem u. 4. Tel.: 
06-42/371-283). A tagoknak 
különböző rendezvényeket, ösz-
szejöveteleket tartunk, ahol fo
lyamatos tájékoztatást kapnak 
csoportunk helyzetéről. 

A mozgáskorlátozottakért 
folytatott munkámat a jövőben 
is lelkiismeretesen fogom 
végezni, mivel a tagság újabb 
hat évre megválasztott. Szeret
ném megköszönni a Megyei 
Egyesület Elnök Asszonyának 
Balogh Zoltánnénak, eddig 
nyújtott önzetlen támogatását 
csoportom és amagamnevében. 

Vedres Józsefné 
csoportvezető 
Kisvárda és Záhony térsége 

AMozgáskorlátozottak Egye
sületének megalakulása óta va
gyok tagja. Közúti baleset kö
vetkeztében lettem súlyosan 
mozgássérült. Mindkét lábam 
amputálni kellett. 

Nagyon nehéz volt elfogad
ni a másságot, de nem adtam 
fel. Igyekszem úgy élni minden
napjaimat, mint egészséges em
bertársaim. Van egy gyönyörű 
családom, van munkám, van
nak céljaim, vágyaim, örömeim, 
bánataim és vannak emberek, 
akikre mindig számíthatok. 

Emellett aktívan dolgozom 
a START Rehabilitációs Válla

latnál, mint területi vezető és 
vezető adminisztrátor. Az ajaki 
önkormányzatnál mint telepü
lési képviselő, a pénzügyi bizott
ság elnökhelyettese, és a va
gyongazdálkodási bizottság 
tagja vagyok. 

Az Egyesületnél a Jelölő
bizottság tagja vagyok. 2004-
ben a Kistérségi Civil Fórum 
tagja lettem. 1998-tól vagyok 
csoportvezető - előtte helyet
tes voltam - amit jelenleg is lel
kiismeretesen látok el. Részt 
veszek a továbbképzéseken, re
habilitációs kiállításokon. Ál
landó kapcsolatot tartok a tag
sággal. A csoportomhoz 39 tele
pülés tartozik, ahol az önkor
mányzatokkal is jó a kapcsola
tom. 

A Megyei Egyesület elnök 
asszonyával, és annak dolgo
zóival is tartom a kapcsolatot, 
és a jövőben is szeretném tarta
ni. Kisvárda és Záhony térség 
taglétszáma 1800 fő. 

Amiben tudunk segítünk, ez 
a fajta segítség számunkra kü
lön öröm, mivel mi is segítség
re szorulunk, és így különösen 
jó érzés amikor mi is segíthe
tünk. Jó érzés az, hogy dolgoz
hatunk, és nem telnek értel
metlenül a mindennapjaink. 

Szilágyi Józsefné 
csoportvezető 
Tiszadob és térsége 

1952. 02. 22-én születtem. 
Édesapám 1967-ben meghalt, 
édesanyám itt maradt öt 
gyermekkel, én voltam a 
legidősebb. Továbbtanulásról 
szó sem lehetett, hiába voltam 
jó tanuló, de a testvéreimet 
tanítattuk közösen édesanyám
mal. Szilágyi Józseffel 1969. 
február 21-én kötöttem házas
ságot. Házasságunkból két 
gyermek született. József 
1970. január 15-én (ő születé
sétől kezdve halmozottan 
fogyatékos). Magdolna 1974. 
február 15-én (ő később kapott 

agylágyulást, ő is beteg). 
1969-1987-ig a „Táncsics Ter
melőszövetkezetben" dolgoz
tam. 1987-től a Gamesz dolgo
zója, majd annak megszűnése 
után 1991-től a Polgármesteri 
Hivatal családsegítőjében 
dolgoztam, és jelenleg is ott dol
gozom mint megbízott falu
gondnok. 

1991-ben alakult a Tisza
dobi helyi csoportunk, újravá
lasztásom 2004-ben volt. 

1994-től 2002-ig két ciklu
son keresztül képviselő voltam, 
ezen belül a szociális bizottság 
elnöke. Munka mellett, amikor 
lehetett tanultam, így vizsgáz
tam le ügyiratkezelésből -
irattározásból, titkos ügyirat
kezelésből. 2000. december 26-
án meghalt a férjem, és így a ne
hézségekkel egyedül kell 
megbirkóznom, a gyerme
keimről, és az 5 éves unokám
ról gondoskodni. 

Több civil szervezet tagja 
vagyok, van amelyiknek a ve
zetője is. Mindig az emberek, 
betegek életének a segítése, 
könnyebbé tétele volt a fontos 
számomra, még társadalmi 
munkában is ilyen feladatokat 
vállaltam. 

Balogh Andrea Csil la: 
csoportvezető helyettes 
Vásárosnamény és térsége 

Vásárosnaményban szület
tem 1973. szeptember 6-án. 
Születésem óta mozgáskorlá
tozott vagyok, betegségem ne
ve Little-kór, agyvérzéssel szü
lettem egy durva szülészorvos 
beavatkozásának eredménye
képpen. 

Diákéveimet szülővárosom
ban kezdtem, az általános isko
la befejezése után a helyi 
szakmunkásképzőben folytat
tam tanulmányaimat vegyes
bolti eladói szakon. A máté
szalkai 138. számú Szakmun
kás és Szakközépiskolában si
keres érettségi vizsgát tettem. 
Tanulmányaimat a nyíregyházi 
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány kétéves számí
tástechnikai és szoftverüze
meltetői szakán folytattam. 

1980 óta tagja vagyok a Moz
gáskorlátozottak Megyei Egye
sületének. 1995-2000-ig a he
lyi csoportvezető tisztséget lát
tam el. Vásárosnamény és kör
zetében jelenleg csoportve
zető helyettes vagyok. Felada
taimat tisztességgel végzem, 
szeretek társaimon legjobb tu
dásom és lehetőségeimhez ké
pest segíteni. 

Bemutatkoznak a 
Felügyelőbizottság tagjai 

Tóth László 
FB elnök 

1944. február 20-án szület
tem Nyíregyházán. Az általá
nos iskola után a nyíregyházi 
Közgazdasági Technikum 
Pén-zügyi tagozatán érettsé
giztem. 1980-ban mérlegképes 
könyvelői képesítést szereztem. 

1963-tól 1997-ig dolgoztam 
a nyíregyházi Háziipari Szö
vetkezetben üzemgazdász és 
könyvelő munkakörökben. 
1988-tól csökkentett munkaidő

ben, rokkantsági nyugdíj mel
lett. 

Nős vagyok. Feleségem a 
Nyíregyházi Főiskolán oktató 
docens. Egy 28 éves leány
gyermekünk van. 

AMozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületének 1981 óta va
gyok tagja. 1984-es évtől ke
rültem megválasztásra az E l 
lenőrző Bizottság tagjának, ezt 
követően több ciklusra is meg
kaptam a bizalmat. Majd a 
későbbiekben, 1998-ban az E l 
lenőrző Bizottság utódjaként 
Felügyelőbizottság vált szük
ségessé, amelynek elnökévé vá
lasztottak. Ezt a tisztséget a 6 
éves ciklusban 2004-ig láttam 
el, majd az előírt újraválasztás 
során újabb 6 évre kaptam meg 
a Felügyelőbizottság elnöki 
tisztségére a bizalmat. 

Magam is mozgássérült 
vagyok, tisztségemben igyek
szem segíteni az Egyesület mun
káját, tapasztalataim alapján is. 

Csorna József 
FBtag 

1954-ben születtem csípő
ficammal, tiszavasvári lakos 
vagyok. Az Egyesület alapító, 
1997 óta a Felügyelőbizottság 
tagja vagyok. Tanárképző és 
Államigazgatási Főiskolát 
végeztem, főleg a közigazga
tásban dolgoztam, azon belül a 
legtöbbet szociális területen. 

Hanyicska Józsefné 
FBtag 

1946. november 6-án szület
tem. Szüleimmel és 5 testvé
remmel Nyírtelek, Bedőbokor-
ban laktunk. Az általános isko
la elvégzése után a Zrínyi Ilona 
Leánygimnáziumba kerültem, 
1965-ben érettségiztem. Eb
ben az évben felvételt nyertem 
a Szegedi JATE orosz-tör
ténelem karára, de mivel 5 ki
sebb testvérem volt, akkor nem 
mehettem tanulni. Orosz 
nyelvből nyelvvizsgát tettem, 
majd műszaki fordítóként fel
vételt nyertem az M N 6060 ala

kulathoz. Később felsőfokú 
külkereskedelmi nyelvvizsgát 
tettem német nyelvből és a H M 
ARZENÁL Rt-nél több mint 
tíz évig marketing managerként 
a cég nemzetközi ügyeit bo
nyolítottam. 2002. szeptember 
7-től a START Rehabilitációs 
Vállalat 12. sz. vendéglátó egy
ségében üzletigazgatóként a 
Nyíregyházi Főiskolán dolgo
zom. 

A Mozgáskorlátozottak Sz.-
Sz.-B. Megyei Egyesületét rég
óta ismerem, férjem is tagja 
volt betegsége miatt, sajnos ő 
már 7 éve meghalt. Az Egyesü
let munkájában részt vettem, 
külföldi útjaikat szerveztem, 
tolmácsként, idegenvezetőként 
kísértem őket, az általuk szer
vezett vetélkedőkön zsűritag
ként működtem közre, orszá
gos rendezvényeiken a vendé
gekkel megismertettem a várost, 
az érdeklődőknek német 
nyelvtanfolyamot tartottam. 
Bányász Jánosné halála után 
helyette az Egyesület felügyelő 
bizottságának megbízott, majd 
megválasztott tagjaként tevé
kenykedem. 



I START 

A célszervezetekre fontos szerep vár a jövőben is 
A Startnál nem lesznek elbocsátások! 

Több mint tizenhét esztendeje van jelen a város gazdasági életében. Alakulásakor néhány tucatnyi dolgozója volt, vezetői, 
akik jelenleg is irányít ják a céget nem gondolták, hogy napjainkra 4 300 munka tá r suk lesz, akiknek több mint nyolcvan száza
léka megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossággal élő ember. Mostanában gyakorta felröppen a hír, hogy a Start Re
habilitációs Vállalat és Intézményei, valamint a hozzá hasonló - szakmai szóhasználattal - célszervezetek napjai meg vannak 
számlálva, s rövidesen több tízezer - egyébként is hátrányos helyzetű ember - veszítheti el munkáját . Er rő l beszélgettünk 
Balogh Zoltánnal, a Start Vállalat vezérigazgatój ával, a Védett Szervezetek Országos Szövetségének elnökével. 

A START standja a 2004-es Kelet-Nyugat Expón 

- Igaz-e a hír? 
- Tény, hogy a tömegkom

munikáció most már hónapok 
óta cikkezik - időnként hatás
vadász módon is - a megvál
tozott munkaképességűek fog
lalkoztatásának problémáiról. 
Ez a figyelem időszerű. 1983-
ban a kormány rendeletet alko
tott, e réteg problémáinak meg
oldására. Ezt a rendeletet nem 
csak azért kell leporolni, mert 
elmúlt húsz esztendős, mert 
megváltoztak a társadalmi és 
gazdasági viszonyok, mert 
volt egy rendszerváltás, hanem 
mert az Európai Unióban egé
szen más szabályok vannak. 

- Manapság divat az unióra 
hivatkozni. De hátha a mi sza
bályaink a jobbak, mint az 
övék, s nekik lenne célszerű 
átvenni a mieinket? 

- A kérdés akár jogos is 
lehetne, de tavaly május elseje 
óta az övék is a mienk. Ne fe
lejtsük a jelenlegi rendelet a 
„létező szocializmus" idején 
született. Akkoriban „Állam 
bácsi" szinte mindent támo
gatott. Erihez kölcsönöket vett 
fel, amit jó ideig nyögtünk. M a 
piacgazdaság van és a fogya
tékkal élő emberek foglalkoz
tatásának rendszerét minden
képpen szükséges átalakítani. 
Erre - némi vita után - türelmi 
időt kaptunk. Ha ez nincs ak
kor valóban súlyos veszély fe
nyegetné ezt az ágazatot. 

- A támogatások radikális 
megvonásának hívei szerint ez 
igen jó üzlet a célszervezetek 
tulajdonosainak. 

- Ez a leegyszerűsített ál
talánosítás abból fakad, hogy 
néhány cég vezetői - eddigi is
mereteink szerint - főleg alibi 
munkát végeztettek a fogya
tékkal élő és megváltozott mun¬
kaképességű dolgozóikkal, 
amit alul is fizettek és jelentős 
személyes haszonra tettek 
szert munkavállalóik rovására. 
Eddigi információm szerint 
ennek egy része megyénkhez 
és Nyíregyházához is köthető. 
A mindenfajta szakmaiságot 
nélkülöző tevékenység a bűn
cselekmény kategóriáját is elér
heti. A z ellenőrzések és vizs
gálatok el fogják dönteni és 
bízni lehet a személyes fe

lelősségre vonásban és bünte
tésben is. Ez rontotta a tisztes
séges célszervezetek jó hírét, 
sokat ártott nemcsak a cégek
nek, hanem a megváltozott 
munkaképességű dolgozók
nak is. 

- Mire számíthatnak tehát 
a Start dolgozói? 

- Nem azért hoztunk létre az 
elmúlt években pályázat i 
forrásokból és saját erőből sok 
száz munkahelyet, hogy azo
kat könnyedén megszüntessük 
mások jogsértései, gátlástalan 
pénzéhsége miatt. Átszer
vezésekkel és a piacképes ter
mékeinkkel - ilyen szeren
csére most már számos van -
mind a céget mind a mun
kahelyek nagyon nagy részét 
meg tudjuk őrizni. Ez persze 
jár bizonyos áldozatokkal. 
Szervezeti összevonásokkal, 
hatékonyabb termeléssel, ese
tenként áthelyezésekkel. De a 
munkahelyek maradnak! 
Ez, ha a jelenlegi létszámunk 
családtagjait is számítjuk, több 
mint tízezer embert érint első
sorban Nyíregyházán. Infor
mációim szerint a városunk
ban tevékenykedő többi ha
sonló foglalkoztató is ezen 
fáradozik. 

- Ön a Védett Szervezetek 
Országos Szövetségének is el
nöke. Mire számíthatnak a 
többiek? 

- Eddig a támogatási forrá
soknak alig volt korlátjuk. Ezt 

most - bizonyos egyéb sza
bályzókkal - a 2003-as bázis
hoz viszonyítják, ezért elő kell 
venni a szervezésben, haté
konyságban, költség megta
karításokban rejlő tartalé
kokat. E mellett folyik egy 
akkreditációs rendszer létre
hozása, melynek segítségével 
figyelemmel kísérhető, hogy 
megfelelnek-e a követelmé
nyeknek a munkaadók. To
vább dolgozunk azon, hogy 
olyan foglalkoztatást alakít
sunk k i , amely egyaránt jó a 
munkaadóknak, munkavál
lalóknak, a költségvetésnek és 
az uniós követelményeknek is 
megfelel. 

- Néhány munkaadó tün
tetésre hívja dolgozóit és 
azokat, akiket az elmúlt év vége 
felé elbocsátani volt kénytelen. 
Mi erről a véleménye? 

- Ez radikális megoldás. 
Nem hiszem, hogy változást le
het vele elérni. Sokkal cél
szerűbbnek tartom, ha a sza
bályzók és a törvényi keretek 
átalakításában veszünk részt. 
Meggyőződésem, hogy - mint 
ahogy más érdekcsoportok ese
tében is - rólunk, de nélkülünk 
nem lehet jó döntést hozni. 

- Az On által radiká
lisokként idézett szervezetek 
munkavállalói - köztük több ke
rekes székes - is a parlament 
előtti tüntetésre készülnek. így 
tehát együtt mennek harcba... 

- Ön el tudja képzelni, 

Balogh Zoltán vezérigazgató díjat vesz át a Kelet-Nyugat Expón 
Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési minisztertől 

hogy ha én azt mondom: azért 
kell elbocsátanom dolgozókat, 
mert az A P E H - amely köztu
dottan nem tartozik a népszerű 
szervezetek közé - megvonta a 
támogatást, a START dolgozói 
nem jönnek velem tüntetni? 
Mellesleg az A P E H ebben az 
ügyben csak ellenőrző és lebo
nyolító szervezet, viszont ép
pen népszerűtlensége miatt na
gyon könnyű ellene han
golva tüntetésre buzdítani. 

- Valami oka csak van an
nak, hogy egyébként néhány 
VSZOSZ-hez tartozó szervezet 
tüntetni szeretne? 

- A tüntetésre készülők a 
VSZOSZ elnökségének egyet
értése nélkül 2005. február 
15-re munkaadói és munka
vállalói tüntetést kívántak szer
vezni a parlament elé. Tették 
ezt úgy, hogy egy 2004 nyarán 
tervezett rendeletmódosítási 
kormány elképzelést köröztek 
a célszervezetek között. Ez a 
tervezet egy bizalmas munka
anyag volt, amelyet még 2004 
nyarán a kormányoldal a 
VSZOSZ elnökségének hatá
rozott f e l l épése n y o m á n 
visszavont és hosszas tárgyalá
sok után egy mindkét oldal szá
mára elfogadható finanszíro
zási csomag jött létre. Ennek 
oka kormányoldalról az a 
felismerés, hogy a P M szerint 
egyetlen év alatt több mint 20 
százalékkal megnőtt a cél
szervezetek foglalkoztatási tá
mogatásának pénzigénye. 

- Úgy tudom, hogy a tá
mogatási alap felülről nyitott, 
tehát gyakorlatilag nincs 
határa. 

- Ekkora ütemű növekedést 
a költségvetés és vele az adó
fizetők nem tudtak volna 
hosszú távon elviselni, s 
ugyanakkor megmerevedett 
volna ajelenlegi senki számára 
nem előnyös foglalkoztatási 
szerkezet. Ez azt feltételezi, 
hogy a megváltozott munkaké
pességű emberek csak ala
csony színvonalú, kevés hoz
záadott értéket képviselő mun
kára alkalmasak. Ajelenlegi tá
mogatási forma ugyanis ezt a 
szemléletet támasztja alá. 
Holott a cél, hogy ezek a mun
kavállalók a nyílt munkaerő 

Lengyel delegáció a Start Vállalatnál 

Ülésezik a Védett Szervezetek Országos Szövetségének Elnöksége 

piacon is találhassanak munkát. 
Ehhez olyan színvonalú kép
zésre van szükség melynek se
gítségével olyan szakmákban 
is munkát tudnak találni 
sorstársaink, ahol jelenleg 
csak az „egészségeseknek" jut 
hely. Ehhez természetesen 
szükség van a nyílt munkaerő 
piac munkaadóinak szemlélet 
változására is, és ilyen irány
ban szükséges gondolkodni a 
célszervezetek vezetőinek is. 

- Ha jól értem, akkor az 
elsődleges cél nem az, hogy 
sok-sok célszervezet működ
jön, hanem, hogy a fogyatékkal 
élő és megváltozott munka
képességű embereknek méltó 
munkája legyen, tudjanak jö
vőt tervezni és akár karriert 
építeni is. 

- Csak így érhető el, hogy a 
fogyatékkal élő és megválto
zott munkaképességű emberek 
munkavállalói esélyei megnö
vekedjenek, javuljon társa
dalmi megítélésük és termé
szetesen anyagi helyzetük is. 
Mindezt elsősorban piacképes 
termékek és szolgáltatások 
előállításával tudják biztosíta
ni a célszervezetek is. Emellett 
folyamatosan gondoskodni 
kell a megváltozott munkaké
pességű foglalkoztatottak fel
nőtt képzéséről. Ennek kritéri
uma az is, hogy a képzések a 
hallgatók egészségi állapotá
nak figyelembevétele mellett 
megfeleljenek a munkaerő 
piac igényeinek is, hiszen csak 
így lehetséges a kiképzett em
berek elhelyezkedése. Ez a 
koncepció nemcsak hazai 

elképzelés, de az Európai Unió 
céljaival és annak fejlettebb or
szágaiban folyó gyakorlattal is 
egybeesik. 

- Úgy hallom a tüntetés szer
vezői elálltak szándékuktól. 

- Legalábbis egyelőre. Arra 
hivatkoznak, hogy a kormány
oldal az ő nyomásukra hajlan
dó velük további tárgyalások
ra. Ahogy szokták mondani a 
hír alapjában véve igaz. Csak
hogy a kormány képviselői a 
VSZOSZ elnöksége felé jelez
ték további tárgyalási szándé
kukat, s nem nyomásra, hanem 
eddigi, mindkét fél számára 
e redményes tárgyalása ink 
alapján. Á VSZOSZ vezetése 
megérti, hogy lehetnek az ér
vényben lévő jogszabályok mi
att ideiglenesen nehéz helyzet
be került célszervezetek, ezek 
helyzetét egyedileg kell vizs
gálni. Erre készek vagyunk és 
partnereink részéről is érezzük 
ezt a készséget. Ennek és to
vábbi közös munkánknak ered
ménye lehet egy olyan kon
cepció, amely a fogyatékkal 
élő és megváltozott munka
képességű emberek munka
vállalását szolgálja. A célszer
vezetek léte, támogatása és 
eredményes működése ennek 
egyik - kétségtelenül nagyon 
fontos, de nem kizárólagos -
eszköze. Némileg megnyug
tató, hogy 2005-re garantált, 
legalább annyi támogatott 
munkahely működése, mint 
amennyi 2004-ben volt. A 
folytatásról, a növekedésről 
tovább kell tárgyalni. 

Varrodai pillanatkép a vállalat humánpolitikai üzemében 



START I 
A Budapestiek is tanulhatnának a 
startos konyháktól 
ISO minősítés a vendéglátásban 

Elmúl t évi ú jságunkban 
ír tunk arról, hogy a S T A R T 
Rehabi l i tációs Vál lalat és 
I n t é z m é n y e i b e n s z á m o s 
munkaterü le ten bevezet ték 
az ISO 900l-es minőség
biztosítási rendszert. A ta
pasztalatok nagyon kedve
zőek. A cég nagy megren
delő i eddig is e lvár ták , 
hogy ne csak a kedvező ár, 
de a j ó minőség is je l lem
zője legyen a Start t e rméke
inek. A z ISO minősí tés ma 
már természetes elvárás a 
megrende lő részéről . A vál
lalatnál pedig je len tős gaz
dasági hozama is van, h i 
szen azonnal kiderül , ha va
lamely ik beszá l l í tó nem 
m e g f e l e l ő nyersanyagot 
szállít. De cégen belül is p i l 
lanatok alatt v i s s z a k e 
reshető, hogy egy megren
delői kifogás esetén „ki a 
hunyó" . 

luk minősí tésre váró ven
déglátó szervezetek mun
katársait . A dicsérő szavak 
értékét tovább növel i , hogy 
a szakér tő főá l lásban a 
budapesti Á N T S Z egyik 
vezető munkatársa . A m i k o r 
Nagy Józsefnétől a Krúdy 
konyha vezetőjé tő l arról 
érdeklődtünk, hogy hogyan 
értek el i lyen szép ered
ményt , így válaszolt . - A 
k ö z é t k e z t e t é s b e n t e r m é 
szetesen nagy a felelősség, 
ná lunk pedig különösen , h i 
szen m i elsősorban gyere
kek é le lmezéséről gondos
kodunk. A z természetesen 
nagyon fontos, hogy betart
sunk minden egészségügyi 
és technológia i szabályt . 
Ugyanakkor a legfőbb cél 
az, hogy olyan minősége t és 
v á l a s z t é k o t b i z t o s í t s u n k , 
amely a m i gyerek és felnőtt 
v e n d é g e i n k n e k e g y a r á n t 

11} ágazat a Startnál 
M á r megszokott dolog, hogy ezeken a h a s á b o k o n 
b e s z á m o l u n k a z o k r ó l a fontosabb fe j lesz tésekrő l , 
m e l y e k az e g y e s ü l e t ü n k á l t a l a l a p í t o t t S t a r t 
R e h a b i l i t á c i ó s V á l l a l a t és I n t é z m é n y e i az előző é v b e n 
megva ló s í t o t t . A cég v e z é r i g a z g a t ó j a m á r gyak ran 
gondolt a r r a , hogy meg kellene á l l í t an i a cég 
n ö v e k e d é s é t , de m i n d i g a d ó d i k egy olyan l ehe tőség , 
amelyet nem szabad k ihagyn i . í g y vol t ez a 2004-es 
e s z t e n d ő b e n is, a m i k o r a N y í r e g y h á z i C i p ő g y á r 
k e r ü l t a v á l l a l a t t u l a j d o n á b a . 

Balogh Zoltán vezérigazgató jelképesen átveszi Burány Sándor 
akkori Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi minisztertől a gyár 
kulcsait 

- Nem kockázatos dolog, 
ma a cipőiparba beruházni, 
amikor sorra szűnnek meg 
a külföldi cégek által tulaj
donolt magyarországi cipő
gyárak? - ké rdezem Kozák 
Lászlót a vállalat Termelési 
F ő o s z t á l y á n a k v e z e t ő j é t 

sz ínvonalú m u n k á t igénylő 
t e rmékek készí tése tovább
ra is lehetőség hazánkban . 
A m i pedig a piacot i l let i , az 
á l t a l u n k b é r m u n k á b a n 
gyá r to t t t e r m é k e k olasz 
m e g r e n d e l é s r e k é s z ü l n e k 
és olasz te rmékként Euro-

Folyik az új modellek készítése a gyárban 

k a m a t o z t a t n á n k i t t hon i 
megrende lők számára is. 

- Közismert tény a me
gyében, hogy a nyírbátori 
Ruggieri cipőgyár is nehéz 

A termék legyen gusztusos és ízletes 

A z is ismeretes, hogy a 
cég konyhá in m á r évek óta 
m ű k ö d i k a H A C C P nevű 
minőség-b iz tos í t á s i rend
szer. E z az alapkövetel
m é n y ma m á r minden egyes 
éle lmiszerelőál l í tással , cso
magolássa l foglalkozó szer
vezetnél . Mos t ezt a mércé t 
is magasabbra állította a 
cég vezetése azzal, hogy a 
vendéglá tás területén, 2004 
végén az ISO 9001 is beve-

megfelel. Egyébkén t mun
ka t á r s a immal együt t na
gyon büszkék vagyunk az 
ISO minősí tésre . Kétség
telen, hogy ez többle tmun
kával jár , de a c ím kötelez. 

H a m á r a vendéglá tásnál 
tartunk, ta lán idei i l ik egy 
közismer t hasonlat. A j ó 
kávéról szokták mondani, 
hogy nem csak a kávé van 
benne, hanem készí tőjének 
szíve-lelke. A vendéglá tás 

T é n y e k : A N y í r e g y h á z i C i p ő g y á r a t 2004. j ú n i u s 11-én, ü n n e p é l y e s keretek k ö z ö t t 
vette b i r t o k á b a a Start V á l l a l a t . A z á t a d á s i ü n n e p s é g e n b e s z é d e t mondott B u r á n y 
S á n d o r a k k o r i m u n k a ü g y i és fog l a lkoz t a t á spo l i t i ka i miniszter, és C s a b a i L á s z l ó n é 
N y í r e g y h á z a M e g y e i J o g ú V á r o s p o l g á r m e s t e r e . A g y á r b i r t o k b a v é t e l é t j e l e n t ő s e n 
seg í te t te az a p á l y á z a t , amelynek segí tségével - az a k k o r i m u n k a h e l y t e r e m t ő 
p á l y á z a t o k k ö z ö t t - az o r s z á g b a n a legnagyobb összegű t á m o g a t á s t s i k e r ü l t 
elnyernie a v á l l a l a t n a k . A m u n k a e r ő fel töl tést j e l e n t ő s m é r t é k b e n seg í te t te a 
S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g M e g y e i M u n k a ü g y i K ö z p o n t és annak n y í r e g y h á z i 
k i r e n d e l t s é g e . 

- Kockáza t te rmészetesen 
minden beruházásban , min
den fejlesztésben van - vá-

comfort néven kerü lnek az 
E u r ó p a i U n i ó boltjaiba, 
e l sősorban N é m e t o r s z á g -

helyzetbe került. Úgy tud
juk, hogy a Start ott is 
megjelent. 

- A h o g y Nyí regyházán , 
úgy Nyí rbá torban is mun
k a h e l y t e r e m t ő b e r u h á 
zásokat valós í tunk meg a 
c i p ő i p a r b a n . E h h e z a 
Ruggier i c ipőgyár egyik 
csarnokát vet tük bérbe , s 
ottani munka tá rsa ink szin
tén a nyí regyházi gyárnak 
dolgoznak. Jelenleg össze
sen 10 telephelyen 650 fő 

dolgozik a Start cipőipari 
ágaza tában . Ebbe a lét
számba azok a do lgozók is 
beletartoznak, akiknek a 
piac h iánya miatt meg kel 
lett volna szüntetni a mun
k a v i s z o n y á t , azonban a 
cipőipar területén jelent
kező munkaerőh iány t s i 
került enyhí tenünk azzal, 
hogy eddigi munkakörük tő l 
eltérő, egyszerűbb betaní
tott cipőipari feladatokra 
képez tük át őket. 

- Az imént hallottak 
alapján, tehát a cipőgyár
nak hosszú távon lesz 
munkája. 

- Amennyiben megren
delőink elégedet tek lesznek 
munkánkka l b izonyára így 
lesz. Ehhez azonban szük
séges, hogy a do lgozók le l 
kiismeretes és pontos minő 
ségi munká t végezzenek, a 
vezetés pedig dolgozzon to
vábbi piacok feltárásában 
és a saját modellek kiala
kí tásában. 

Szoboszlai Gyula olimpiai ezüstérmes és többszörös ver
senygyőztes mesterszakács a főiskolai konyha üzletvezető 
helyettese 

Balogh Zoltánné elnök asszony a gyáravatáson 

zetésre került . Olyan ez 
mintha egy Zsigul iból átül
nénk egy legújabb t ípusú 
Opel Astrába . 

Bá r a felkészülési idő 
nagyon rövid volt, a tanú
sító cég szakembere el
mondta, hogy r endk ívü l 
felkészültek a munka tá r sak 
és igen magas sz ínvonalon 
végzik a munkájukat . Kü
lön dicséretet kapott a Start 
V e n d é g l á t á s á n a k „ Z á s z 
lóshajója" a Nyí regyház i 
Főiskola Hanyicska József
né által vezetett vendéglá tó 
komplexuma, amelyről az 
ott é tkezők gyakorta mon
danak igencsak dicsérő j e l 
zőket . A Krúdy konyháró l 
pedig azt mondta a minő 
sítő szakember, hogy szíve
sen e lhozná ide tanulni a ná-

munkatársa i ezt a mondás t 
a t a n ú s í t v á n y o k szerint 
nagyon komolyan veszik. 
S hogy el ne felejtsük az 
igazán kiváló felkészítést és 
a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r 
k i d o l g o z á s á t a v á l l a l a t 
minőségügyi vezetője Vaj
da János végezte . János 
egyébként azt vallja, hogy 
megszerezni könnyebb egy 
i lyen címet, mint megtar
tani, hiszen az utóbbi nem
csak néhány hetes, hanem 
folyamatos o d a f i g y e l é s t 
igényel . É p p e n ezért ré 
szükről az el lenőrzés is 
folyamatos lesz, hogy az 
egy év m ú l v a esedékes 
el lenőrző auditnál se va l l 
janak szégyent a S T A R T 
kiváló konyhái . 

laszol ja K o z á k ú r - a 
lényeg, hogy ezt miné l k i 
sebbre csökkentsük, gazda
ságosan és hosszú távon 
tudjunk termelni. Ehhez 
pedig piac szükséges . 

- Ez kétségtelen, de a 
nyugati könnyűipari tőke 
éppen azért menekül kelet 
felé, Ukrajnába, Romá
niába, mert ott olcsóbb a 
munkaerő, kisebbek a vál
lalkozások terhei. A hazai 
piacot pedig elárasztják az 
olcsó kínai és távol-keleti 
termékek. 

- A nyugati tőke egyelő
re a gyengébb minőségű 
t e rmékek gyártását v i sz i k i 
az országból , az igénye
sebb, magasabb hozzáa 
dott é r t é k e t , magasabb 

ban, Franc iaországban és 
t e r m é s z e t e s e n O l a s z o r 
szágban is. E z szinte teljes 
kapaci tásunkat leköti . A z 
általunk készített , főleg női 
lábbelik a középső árka
tegória felső szegmensébe 
tartoznak és keresettek. 

- És mi van a magyar 
piaccal? 

- Tervezzük önál ló mo
dellekkel tör ténő megjele
nésünket a hazai piacon is. 
Ahogyan az előbbiekből k i 
derül tapasztalataink és esz
köze ink vannak magasabb 
minőségű t e rmékek előállí
tásában, képesek vo lnánk 
tervezni és előállí tani kö 
zépkategór iás kénye lmi c i 
pőket uraknak és hölgyek
nek egyaránt . Ezt szívesen 

A vendégek az átadási ünnepség után ismerkednek az üzem
csarnokkal 
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Előttem nincsenek akadályok! Bemutatjuk a Start Vállalat Intézményeit 

I 

Születésem óta mozgás
sérültként élem az életem. 
Csak elektromos tolószék
kel tudok közlekedni, mivel 
az alsó és a felső végtagjaim 
deformáltak. Ezért az álta
lános iskolai éveimet ma
gántanulóként kezdtem Má
tészalkán, majd tanár hiá
nyában 1986-ban felkerül
tem Budapestre a Mozgás
javító Általános Iskolába. 
Ott fejeztem be a nyolc álta
lánost. 1992-ben saját kéré
semre kerültem a Nyíregy
házán lévő Magdaléneum 
R e f o r m á t u s G y e r m e k 
otthonba. E z volt az első 
munkahelyem. Igaz bedol
gozója voltam a Piremon-
nak. Négy évig dolgoztam, 
nagy örömmel, bizonyítva, 
hogy én is képes vagyok 
munkavégzésre. 1996. júl i
us 15-én felvételt nyertem 
az Ököri tófülpösön lévő 
Start Rehabilitációs Cent

egymást, mivel, hogy én is 
segítségre szorulok bizo
nyos dolgokban. Igaz az a 
mottóm, hogy: „nincs lehe
tetlen, csak tehetetlen" még 
is be kel l látnom, hogy 
előttem is vannak sajnos 
akadályok, még ha cseké
lyek is. Törekszem arra, 
hogy m i n é l kevesebbet 
kelljen segítséget kérnem. 
I d ő v e l megtartottuk az 
eljegyzésünket. Igen bol
dogok voltunk, mikor meg
kaptuk a lehetőséget, hogy 
beköltözhessünk, s kipró
bálhatjuk önálló életünket 
az ú g y n e v e z e t t „ fé lu tas 
házba". Balogh Zoltánná, 
A d é l k a n é n i , s v e z é r 
igazgató úr segítségével, 
egyesületi pályázat útján 
kialakítottak az intézmény
ben két teljesen berendezett 
lakást , hogy házaspárok 
elhelyezésére is lehetőség 
nyíljon. Ugyanakkor, mint 

Száraz Erika 

rumba, s egyben az ott lévő 
bentlakásos Rehabilitációs 
Intézménybe. Itt elkezdhet
tem álmaim megvalósítását. 
Hisz azzal a kitűzött céllal 
jöttem, mint minden fiatal 
lány, hogy felkészüljek az 
önálló életre és hogy meg
leljem életem párját, saját 
családom legyen. Anyag
előkészítőként kerültem a 
szövődébe. Idővel én is 
megismerkedhettem a szö
véssel. Nagy örömömre si
került olyan munkát kiad
nom a kezeim közül, hogy 
mindenki meg volt velem 
elégedve. Dicsér tek. M a 
már saját elképzelésemmel 
készítek falvédőket és láb
törlőket, melyekkel kiál
lításokon, bemutatókon is 
részt veszek. Itt tanultam 
meg a keresztszemes kézi
munkát is amikkel szintén 
bemuta tókra j á rok . Idők 
során megismertem életem 
párját: Szendrei Sándort, aki 
idegrendszeri problémával 
került ide a Starthoz. Ő is 
több üzemegységet meglá
togatott, volt állatgondozó 
és a mezőgazdaságba is dol
gozott. Mos t jelenleg a 
portán nappali szolgálatot 
lát el, ami a legmegfelelőbb 
munkakör számára. Ismer
kedésünk során észrevettük: 
t ö k é l e t e s e n k i e g é s z í t j ü k 

intézményi lakók szükség 
esetén minden segítséget 
megkapunk a családi éle
tünkre való felkészüléshez. 
Megtanultuk a spórolást is. 
Saját hűtőt, mosógépet vá
sároltunk. Igyekszünk min
den olyan eszközt besze
rezni, amire háztartásunk
ban is szükség van. 
Ú g y gondoljuk, hogy a 
Startnak sok mindent kö
szönhetünk. Hisz a szabad
időnk eltöltésében is segít
séget kapunk. Adott az a le
hetőség, hogy több napos 
kirándulást is szervezhetünk 
magunknak. Ilyenkor meg
szállhatunk a nyíregyházi 
in tézményben. Vezetőink, 
ápolóink a céljaink eléré
sében és az álmaink meg
valós í tásában ellát tak és 
l á t n a k b e n n ü n k e t t a n á 
csokkal és ötletekkel, és 
ezekkel csak élnünk kell és 
megvalósítani ami a leg
m e g f e l e l ő b b s z á m u n k r a . 
Nagyon j ó dolognak tartom 
ezt a lehetőséget a fogya
tékkal élők számára, mert 
ezt a segítséget, ezt a szak
szerű gondoskodás t sok 
család sajnos nem tudja 
mindig biztosítani. Sors
t á r s a i m n a k is a j á n l o m . 

Száraz Erika 
Ököritófiilpös 

1992-ben, akkor még or
szágosan is egyedülálló olyan 
iskolát alapított a Start Reha
bilitációs Vállalat, mellyel le
hetővé vált, hogy egészségi
leg károsodott, fogyatékos fia
talok is bizonyíthatják: ők is ké
pesek szakmát tanulni, majd a 
munkaerőpiacon elhelyez
kedni. Itt megérezhetik a siker 
ízét, fejlődik önbecsülésük, 
önállóságuk, s nem kevesen az 
érettségiig, s a felsőfokú szak
képzettség megszerzéséig is 
eljuthatnak. 
Mitől vagyunk az átlagtól 
eltérőek, egyediek? 

- Iskolánk befogad moz
gáskorlátozott, látás-, hallás
sérült, tanulásban akadályo
zott, sajátos nevelési igényű 
tanulókat is. 

- Képzéseink, mindennap
jaink felnőtt, munkahelyi kör
nyezetben történnek. Tanuló
ink tapasztalhatják a valós éle
tet. Tanműhelyeink a vállalat 
üzemegységeiben működnek. 

- Szakmájukban csak elhi
vatott, nagy türelemmel, empá
tiával rendelkező pedagógu
sok, szakoktatók kollektívája 
végzi a gyermekek felkészíté
sét. 

- A sikeres szakvizsgát 
tevő tanulók munkalehetősé
get kaphatnak a Start Vállalat 
üzemegységeiben. 

A z egyedülálló iskola mel
lett 1994-ben létrejött két 
bentlakásos, rehabilitációs in
tézmény is. 65 fővel a nyíregy
házi fiatalkorúak, 25 fővel az 
ököritófülpösi, fiatal felnőttek 
rehabilitációs intézménye. 

Képzésünk, önálló életvitel
re való fe lkész í tésünk a 
felnőttek világára így válhat tel
jessé. A z iskola az intézmé
nyek tevékenységi rendszere, 
módszerei egymásra épülnek, 
speciális lehetőségeikkel egy
mást kiegészítik. 

Oktatási és szociális kép
zettségű szakemberek kollek
tív munkáját jellemzi (peda
gógus, szakoktató, szociálpe-

dagógus, gyógypedagógus, 
szociális munkás, szociális 
gondozók és ápolók, foglal
kozásszervezők, pszicholó
gus, orvos), hogy a tanulók, az 
intézményi ellátottak szemé
lyiségének mielőbbi megis
merését követően egyéni fej
lesztési programok alapján dol
goznak melynek része a kép
zés, munkavégzés, egészség
nevelés, szocializáció, családi 
életre felkészítés, rehabilitá
ció! Speciális feltételeinket 
gazdagítják a vállalat által biz
tosított fizikoterápiás kezelési 
lehetőségek, gyógytorna, s az 
egyesület pályázati segítségé
vel évenként megvalósuló 
úszásoktatás. 
A z iskolába, intézményekbe 
való bekerülésnek sajátos, egy
másra épülő rendszere alakult 
ki . 

A szakképzésre jelentkező 
tanulók felvételi elbeszél
getésen, alkalmassági vizsgá
latokon vesznek részt. Ez utób
bi elsősorban az egészségi, a ta
nulás képességbeli, s a szociá
lis körülmények vizsgálatát je
lenti. Ak ik intézményi elhelye
zést kérnek, azokat - előgon-
dozás formájában - még a be
kerülés előtt felkeresünk lakó
helyükön. Mire az intézmé
nyekbe bekerülnek a tanulók, 
vagy munkára jelentkezők, 
gyakorlatilag személyiségük, 
körülményeik, képességeik lé
nyeges vonásait már meg is 
ismerjük, így az egyénre szóló 
fejlesztési programot egy-két 
hónap elteltével elkezdhetjük. 

Törekszünk a családdal való 
igen szoros kapcsolattartásra. 
Lakóink nagyobb hányada saj
nos igen rossz szociális körül
mények közül jön. A z esély
egyenlőségi kérdés nálunk hal
mozottan jelentkezik. Ha a 
gyermek az iskolai, a rehabili
tációs intézményi fejlesztés el
lenére még mindig további se
gítségre szorul, tovább léphet 
az ököritófülpösi rehabili
tációs intézménybe, ahol mun

kát vállalhat, s így 5-8 évre 
meghosszabbítva segíthetjük 
az önálló életre való felké
szítésüket. 
Büszkén mondhatjuk: mi egy 
nagy család vagyunk! Itt 
mindenki, s mindenki ügye fon
tos. Rendezvényeink, prog
ramjaink, a kukacavatók, a mi
kulás bulik, a szalagavatók, a 
karácsonyi vacsorák, a „Ki mit 
tud?"-ok, farsangok, a fordított 
napok, a sportjátékok, s a most 
első ízben Ököritófülpösön 
rendezendő jótékonysági bál 
hónapokra, évekre nyújtanak 
emlékezetes élményeket vala
mennyiünknek. 

Hargitai Ilona 
intézményvezető 

Amennyiben olvasóink 
érdeklődését felkeltettük 
várjuk jelentkezésüket. 

- Szakképzés re : 
a felvételi eljárás alapján 
Cím: Start Szakiskola és 
Speciális Szakiskola 
Nyíregyháza, Bujtos u. 
32. Tel.: 42/508-659 

- A szakiskolába felvételt 
nyert fiatalok részére reha
bilitációs in tézményi ellá
tás t kérők 

Cím: Mozgáskorlátozot
tak Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Egyesületének 
Start Rehabilitációs Intéz
ménye 

Nyíregyháza, Li l iom u. 31. 
Tel.: 42/508-659 

- Ököri tófülpösi reha
bilitációs in tézményi ellá
tást kérő felnőttek érdek
lődhetnek. 

Cím: 
Ököritófülpös, 
Kossuth u. 24. 
Tel.: 44/358-029 

Álmaimért nélkülöznék is..* 
Igen viszontagságos gyer

mekkoromat, i f júságomat 
követően talán most úgy 
érzem, végre megnyugod
tam, b iz tonságban érzem 
magam. Négy éves korom
ban kerültem állami gon
dozásba, nevelőszülőkhöz. 
Ők szinte saját gyermekük
ként neveltek, taníttattak. 
Nevelőapám nevét is felve
hettem. Nevelőanyám meg
halt aztán minden megrom
lott körülöttem. Bántások, 

Mislai Marianna 

megalázások, kihasználások 
sorozata ért. A nyírbogáti 
szociális otthon fogadott be, 
de ott sem éreztem jó l ma
gam. Sokat dolgoztam a 
m e z ő g a z d a s á g b a n . Ú g y 
éreztem, a munkámat nem 
é r t é k e l t é k m e g f e l e l ő e n . 

Egyre magányosabbá, bizal
matlanabbá váltam. Egy do
log éltetett. Takarékoskodni 
kezdtem, hogy saját házam 
lehessen. Nem éreztem ott jól 
magam. Hatvanhét száza
lékos rokkant vagyok, 2000. 
XII . 21-én a Start ököritó
fülpösi rehabilitációs centru
mába kerültem. Lakója let
tem a Rehabilitációs Intéz
ménynek. Magányos voltam, 
nehezen alkalmazkodtam. 
Zaklatott, titkolt, kusza gon
dolataimat naplóba vezet
tem. Verseket írtam. Ezt a 
titkot az in t ézményveze 
tővel, néhány gondozónővel, 
s a szociális munkással tud
tam megosz tani h o s s z ú 
hónapok eltelte után. 

Nyáron a mezőgazdaság
ban, télen a szövőüzembe 
dolgoztam. Tartottam a kap
csolatot Ny í rbogá ton élő 
ismerőseimmel. Ők nagyon 
befolyásolták életem, terve
im. Törekedtem arra, hogy 
e g y e d ü l boldogulhassak. 
Egyik ismerősöm azt mond
ta, hogy jobb anyagi lehető
ség lesz az, ha elhagyom a 
Startot, és máshol dolgozom. 

Megve t t em egy h á z a t 
Nyírbogáton. A z volt az ál
mom, de valahogy még min
dig nem voltam boldog. 
Elvál la l tam Nyí rbogá thoz 
közeli tanyán egy munkát. 
Juhász voltam. Minden ne
hézségét megéltem, átéltem. 
A z állatokat nagyon szeret
tem, nem úgy, mint a volt 
gazdám. Ő sem az emberek

kel, sem az állatokkal nem 
bánt t isztességesen. N e m 
fizette meg a munkámat. 
Nem tudtam mit csinálni, 
kénytelen voltam visszakérni 
magam a Start Rehabilitációs 
Vállalathoz. 
A z anyagi, lakhatási, munka
körülmények itt emberiek. 
2003. VII . 13-án visszaköl
tözhettem. 
Szeretek dolgozni. Megka
pom a járadékomat, plusz a 
f i ze tésemet . B e n t l a k á s o s 
intézményben élhetek, ahol 
gondozónők, lakók vannak 
körülöttem. Szeretek egye
dül élni, de az is jó , hogy van
nak emberek, akik törődnek 
velem. Társam nincs, nem is 
vonzódom senkihez. Szen
vedélyem a cigaretta, a kávé, 
no és a munka. 
A Start Vállalathoz került 
óraadóként Palicz Zoltánná 
szalma és vesszőfonó nép
művész. Ő tanította meg 
nekem a szalma és vessző
fonást. I m á d o m csinálni , 
alkotni. E z igazán lefoglal. A 
szalmából, vesszőből készí
tett tárgyakat eladásra és 
kiállításra is viszik. 
Olyannyira megszerettem 
ezt, hogy most arra spórolok, 
hogy virágkötészetet tanul
jak, s a szalmával, száraz
virágokkal gyönyörű dolgo
kat alkothassak. Nem sokat 
költök magamra, ha kel l 
nélkülözni is képes vagyok, 
hogy tervem megvalósulj on. 

Mislai Marianna 
Ököritófülpös 

BUDAPESTI 
ÉLMÉNYEK 

Először is szeretnénk 
megköszönni a Mozgás
k o r l á t o z o t t a k Szabolcs-
S z a t m á r - B e r e g M e g y e i 
Egyesülete vezetőségének 
és elnök asszonyának azt a 
lehetőséget , hogy 2004. 
május 14-én részt vehet
tünk a Budapesti Vidám
parkban egész napos kirán
duláson. 

Egy szép napsütéses 
reggelen 6 órakor indultunk 
autóbusszal az ököritófül
pösi intézmény udvaráról. 
Fél nyolcra a Mozgáskorlá
tozottak Megyei Egyesü
letéhez értünk, ahol az elnök 
asszony, A d é l k a n é n i 
fogadott bennünket, majd 
kívánt j ó utat és kellemes 
s z ó r a k o z á s t ú t r a v a l ó u l . 
Hozzánk csatlakoztak a 
nyíregyházi egyesületi ta
gok és családok is. Kelle
mesen utaztunk, ismer
k e d t ü n k , b e s z é l g e t t ü n k 
velük, zenét hallgattunk. 
Közben 1-2 pihenésre meg
álltunk az autópályán, ahol 
büfé állt rendelkezésünkre. 
Tizenkét órára megérkez
tünk a Budapesti Vidám
parkba. Ott a szervezők 
kedvesen fogadtak bennün
ket, és egész nap figyel
mesek voltak h o z z á n k . 
Meglepetésünkre minden 
rész tvevő a jándékjegyet 
kapott, mellyel kedvünk 
szerint kipróbálhat tuk a 
Vidámpark játékait. 

Tizenhárom órakor a 
köszöntőt, megnyitóbeszé
det követően a M E O S Z 
által szervezett zenés tán
cos műsort néztük meg 
színpadon. Ezután minden
k i mehetett szórakozni a 
v idámpark já tékaira . 16 
órakor indultunk haza és 
tizenegy órakor érkeztünk 
meg Ököritófülpösre fárad
tan, de felejthetetlen élmé
n y e k k e l gazdagabban . 

N a g y o n ö r ü l t ü n k a 
lehetőségnek, hiszen volt 
olyan lakó, aki életében 
most először juthatott el 
ilyen szép helyre, nagyon jó 
lenne, ha újra lenne ilyen 
lehetőségünk. 

A z Ökör i tófülpös 
In t ézmény ellátott jai és 

dolgozói nevében 
R a d ó Zsolt 

In t ézmény i el látott 

l i í lujüj'íi .u.b 

T ö r t é n e t é n e k l egna 
gyobb szakmai sikerét érte 
el iskolánk az idei Szakma 
Kiváló Tanulója versenye
ken. A verseny középdön
tőjébe h á r o m tanulónk , 
Seregi Tünde, Kovács Edit 
és Suhai Csilla is bejutott. 
K ö z ü l ü k K o v á c s E d i t 
m i n d ö s s z e fél pont ta l 
maradt le az országos dön
tőről, viszont Seregi Tünde 
bejutott és a 14-ik helyen 
végzett. Ezzel Tünde fél 
évvel hamarabb megkap
hatta jeles eredményű szak
mai képesítését. Felkészítő 
tanáruk Rocska Mihályná 
volt. 

Gratulálunk valameny-
nyiüknek. 
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Három diák, három életút 
Filep Edit végzős diákunk, 

iskolánkban m á r két szak
mát elvégzett, és most a har
madikat tanulja. Jelenleg 
nőiruha-készítő szakos, elő
ző s z a k k é p e s í t é s e i : b ő r 
tárgy-készítő, va r rómunkás . 
Edit Rehabili tációs Intéz
ményünk lakója, Mándró l 
származik, ahol szüleivel él. 
A z ál talános iskola befe
jezése u tán egyből felvételt 
nyert iskolánkba. 
- Hogy érezted magad az első 
napokban? 
- Attól tartottam, hogy rossz 
lesz itt lenni, mert távol leszek 
a szüleimtől, de aztán meg
szoktam. Szeretek kollégista 
lenni, de a beilleszkedés kicsit 
nehéz volt, mert senkit sem is
mertem. Most már majdnem 
minden szobában van egy-egy 
barátnőm. 
- Tanulmányaid, hogy ala
kultak az évek során? 
- Volt olyan tantárgy (mate
matika), ami nagyon nehezen 
ment, ezért a 9-10. osztályban 
fejlesztő pedagógushoz jár
tam. Később nem volt rá szük
ség, de ha valamit nem értet
tem a kollégiumi nevelőta
nárokhoz fordultam, akik szí
vesen segítettek és még most is 
segítenek. 
A tanulmányi átlagomon saj
nos rontottam, tavaly év végén 

-Mikor kezdted iskolánkban a 
tanulmányaidat? 
- 2001-től, a 9-10. évfolyam 
elvégzése után a nőiruha-ké
szítő szakot választottam. Sze
retem ezt a szakmát, mert szá
momra érdekes és siker
élményt ad. 
-Ki ajánlotta az iskolát? 
- A z osztályfőnököm hívta fel 
a figyelmemet még nyolcadikos 
koromban. A z iskoláról és az 
intézményről már az első be
nyomásom pozitív volt. Tet
szett a tanárok hozzáállása és 
az, hogy másképp viszonyul
nak a gyerekekhez, mint a 
többi iskolában. 
- Hogy érezted magad az is
kolakezdéskor? 
- Nem volt nehéz a beillesz
kedés, idővel sok barátra tet
tem szert. 

A 9-10. osztály nehezebben 
ment, de nem volt sohasem 
gond a tantárgyakkal. A végzős 
évfolyam nehezebb, de itt 
sincs különösebb baj, mindig 
tartottam a közepesnél jobb 
átlagot. 

Nemsokára vizsgázok, amitől 
tartok egy kicsit. Visszatekint
ve örülök, hogy itt tanulhat
tam, mert sok lehetőséget kap
tam. Úszni járok, versenyt is 
nyertem, tavaly e lső és 
harmadik, 2003-ban első 
helyezést sikerült elérnem 

Berta Gabriella és Filep Edit 

4-es voltam, most közepes. 
Talán a sok tanulás az oka, le
het, hogy egy kicsit meg
untam. 
-Mivel töltöd a szabadidődet? 
- Úszni járok, ez úgy érzem jó 
hatással van a szervezetemre. 
Nagyon szeretem a kollégiumi 
rendezvényeket, bulikat és a 
vetélkedőket. 
- Milyen terveid vannak az is
kola befejezése után? 
- Nem mondom, hogy a női
ruha-készítő szakmát nem 
kedvelem, de igazán a szakács
cukrász szak érdekel. Azt v i 
szont egészségi állapotom mi
att nem végezhetem el, mivel 
ez nagyon megterhelő lenne 
számomra. Igaz, néha fáraszt a 
tanulás, de jó lenne leérettsé
gizni. Gimnáziumi tanulmá
nyaim alakulása határozza 
majd meg a továbbiakat. Ha 
nem megy a tanulás, akkor, 
otthon szeretnék dolgozni 
nőiruha-készítőként. Ha v i 
szont sikerül az érettségi, ak
kor a főiskola is szóba jöhet. 
Persze ez még nagyon messze 
van. Kicsit sajnálom itt hagyni 
az iskolát, mert a nevelők, 
tanárok az átlagosnál többet 
segítenek a diákoknak a tanu
lásban és a legrosszabb tanu
lóból is kihozzák a legjobbat. 
Én vagyok az élő példa. Ket
tessel jöttem ide, de a 10. osz
tályban már 4-es volt az 
átlagom. 

Berta Gabriella iskolánk 
végzős diákja, nőiruha-ké
szítő szakos. Rehabilitációs 
Intézményi lakó, állami gon
d o s k o d á s b a n nevelkedik 
Battonyán. 

mell- és hátúszásban. Hetente 
gyógytornán veszek részt. 
- Milyen időközönként utazol 
Battonyára? 
- Havonta, három hetente. Sze
rencsére az utazással nincs 
gond, mivel mindig értem 
jönnek. Néha vágyom az intéz
ménybe, ahol a két testvérem is 
nevelkedik, de k i kell bírni, 
nincs más lehetőség. 

Divatos ruhák tortapapírból és felmosórongyból 
Élménybeszámoló a Start Szakiskola szalagavatójáról 

Elérkezett a várva várt nap, 
a szalagavató, amikor egy jel
képes szalag feltűzésével 
egyre tuda tosabbá vá l ik 
számunkra, hogy lassan itt a 
tanév vége, és a szakmun
kásvizsga. Iskolánkban na
gyon szép hagyománya van a 
szalagavatóknak. Szép, ízlé
ses, hangulatos műsorokkal 
köszöntik a végzős tanulók a 
tanáraikat és a megjelent 
vendégeket. így történt ez az 
idén is 2004. december 11-én, 
s erről szeretnék beszámolni, 
a 12/a osztály nevében. A z 
ünnepélyes szalagtűzés után 
keringővel köszöntöttük a 
megjelenteket, majd egy szép 
dallal az osztályfőnökünket. 

Ezután egy rendhagyó és 
szokatlan divatbemutatóval 
rukkoltunk elő. A z általunk 

kész í te t t ruhadarabokkal 
kívántuk bemutatni mindazt, 
amit itt tanultunk. Ez akár egy 
záróvizsga is lehetett volna. 
Szívvel-lélekkel készítettük a 
ruhákat, hogy számot adhas
sunk arról a tudásról, amit 
tanárainktól kaptunk. ízelítőt 
adtunk kreativitásból, ötlet
gazdagságból, és kiapad
hatatlan fantáziánkból. A 
bemutatott modellek a legkü
lönbözőbb anyagokból, de 
nem textíliákból készültek. 
Például újságpapír, krepp-
papír, képeslap, tortapapír, 
szalma, felmosórongy, fólia 
és sok más egyéb anyag. Min 
denki saját maga készítette el 
bemutatott kollekcióját. Elő
fordult olyan is, hogy a tanult 
technológiákat nem tudtuk 
alkalmazni, így kitaláltunk új 

megoldásokat, eljárásokat. 
Próbáltunk a saját egyéni
ségünknek megfelelő ruha
darabokat tervezni és kivite
lezni, ezzel még egyedibbé és 
feledhetetlenné téve ezt a 
szép napot. Ezt az élményt a 
fényképek csak kis mérték
ben tükrözik vissza. 

Számomra ez a nap örök em
lék. Nagyon jó, hogy itt tanul
hatok. Bár én csak a szakkép
ző évfolyamra jöttem ebbe az 
iskolába, úgy érzem sikerült 
beilleszkednem az osztály
közösségbe, jól érzem itt ma
gam. Remélem a szakmai 
vizsgát sikeresen tudom majd 
teljesíteni a nyáron, hogy a 
„nagybetűs életben" megáll
jain a helyem. 

Suhai Csilla 
12/a tanuló 

Az esemény divatos ruhái 

éjszaka is. Sajnos a szüleim 
már nem élnek és nem támasz
kodhatok rájuk, de nem félek a 
jövőtől, mert remélem, hogy 
amit elkezdek vagy elgondo
lok az sikerülni fog. 

AFogyatékos Gyermekekért 
Közalapítvány minden év
ben pályázatot ír k i tanulást 
segítő eszközök beszerzésé
re, melynek egyik szerencsés 
nyertese Start Szakiskolánk 
mozgássérült tanulója Náda-
si Erzsébet Vele készítettünk 
rövid interjút. 

Erzsike jelenleg 11. évfolya
mon bőrtárgy-készítő szak-

Nádasi Erzsébet 

- Mit tervezel az iskola elvég
zése után? 
- Szeretnék érettségi vizsgát 
tenni Nyíregyházán, valame
lyik gimnáziumban. Utána to
vább tanulnék esetleg főisko
lán is, de ha erre nem lesz lehe
tőség, akkor a Start Vállalatnál 
munkát vállalnék. Jó dolognak 
tartom, hogy a gyengébb 
tanulók bármikor segítséget 
kaphatnak a t a n á r o k t ó l . 
Bárcsak minden iskolában így 
foglalkoznának a diákokkal! A 
gondozónők is figyelmesek, 
sokat törődnek velünk. Ha 
valaki beteg, vagy rosszul érzi 
magát, mindig segítenek még 

mény számomra, még a haza
utazásban is segítséget kapok. 
Rendszeresen járok úszni, ha 
szükséges gyógytornán veszek 
részt. A gyakorlatra szeren
csére gépkocsival szállítanak. 
Eléggé önálló vagyok a tanu
lásban, ha elakadok, azonnal 
kaphatok segítséget. Nagy sze
rencse ért tavaly télen, mivel 
pályázaton számítógépet nyer
tem. Nem is hittem, hogy sike
rülni fog. 

2003-ban az osztályfőnököm 
szólt erről a pályázatról, de 
akkor nem sikerült, 2004-ben 
pedig már a Közalapítvány ér
tesített minket az újabb lehe
tőségről és a pályázati anyagot 
is elküldték. A z adatlap kitöl
tésében és a szükséges mellék
letek beszerzésében az iskola 
nevelői is segítettek. Második 
alkalommal is számítógépet és 
tartozékait igényeltem, ami 
ezúttal sikerült. A z iskolában 
használjuk a számítógépet, ez 
segít a tanulásban. A szakmai 
anyag egy része CD-lemezen 
van rögzítve. Korunk köve
telménye a számítógép kezelé
sének, használatának ismerete, 
amit magasabb szinten szeret
nék elsajátítani. 

- Mit szólt a család a sikeres 
pályázathoz? 
- A z édesanyám és a testvéreim 
is nagyon örül tek velem 
együtt, és a kezdettől izgultak, 
hogy sikerüljön. Karácsonyi 
ajándéknak tekintettük, mivel 
a vásárlása pont az ünnepek 
előtt történt. 

Hazaszállítása után az egyik 
ismerősünk segített a számító
gépet üzembe helyezni. A test
véreim is szokták használni, de 
az édesanyámnemtudjakezelni. 
- Milyen terveid vannak az is
kola elvégzése után ? 
- Még tanulni szeretnék, jó len
ne megszerezni az érettségi bi
zonyítványt, és gondolkodom a 
számítógép-kezelő szakon is. 
Ezért nagy előny, hogy már van 
számítógépem, saját erőből nem 
tudtuk volna megvásárolni. 
Bízom abban, hogy később 
munkalehetőség is adódik, 
ezzel a végzettséggel valószínű
leg lakóhelyemen is el tudok 
helyezkedni. Nagyon örülök, 
hogy a Közalapítvány lehetősé
get ad a sérült fiataloknak és 
ilyen módon segíti őket tanulmá
nyaikban 

Hankóczki Ildikó 
szociális munkás 

M i az a „fejlesztő"? 
Szakiskolánkban és a rehabi

litációs intézmény folyosóján 
gyakran hallhatjuk e párbe
szédet: 
- Hová mész? 
- Fejlesztőre, -hangzika válasz. 

M i is ez a fejlesztő, amely 
ugyan nem tantárgy, hanem 
foglalkozás, de egyes tanulók 
órarendjében szerepel. 

A z iskolába jelentkező gyere
kekmárciusban felvételi alkal
massági vizsgálaton vesznek 
részt. Ekkor vizsgáljuk meg a 
gyerekek képességeit és isme
reteit. Például, hogy milyen tar
tós, mély és milyen terjedelmű 
a figyelmük, értik-e amit 
olvasnak, mi jellemző az emlé
kezetükre, tartós vagy rövid 
távú, hallás vagy látás után 
jegyzik meg jobban a dolgo
kat, ismerik-e az alapvető 
matematikai művele teke t , 
tudnak-e logikusan gondolkod
ni, felismerik-e az összefüggé
seket. 

A felvétel ezek figyelem
bevételével történik. 

A felvett tanulók közül azokat 
akik a tanulási képesség zavara 
miatt tartósan és feltűnően 
nehezen tanulnak, már az év 
elején beosztjuk a tanulási 
órákon kívül történő tanulási 
képességfejlesztésre. 

Ezeken a foglalkozásokon a 
tanulók egyénileg vagy kis
csoportokban vesznek részt 
heti 1-2 alkalommal 45 percig. 

A fejlesztő foglalkozások tar
talma, tempója, a megválasz
tott módszerek a gyerekek 
egyéni képességeihez igazod
nak. A fejlesztő játékokon ke
resztül, a játékos feladatokon 
át a tananyag feldolgozásáig 
gyakor lásá ig sok minden 
történik. Sajnos, sok a nehezen 
tanuló gyerek. Általános prob
lémánk főleg a 9. évfolyamon, 
hogy nem elég céltudatosak, 
nem alakult k i a tanulás szere
tete, a tudás tisztelete, a felada
tok vállalása. Noszogatni kell 
őket és különböző praktikákat 
bevezetve elérni, hogy komo
lyan tanuljanak, felhagyva az 
érdektelen semmittevéssel. 

A figyelmüket is igen nehéz 
tartósan lekötni, sok a figye
lemzavaros és a hiperaktív 
gyerek. Gondolkodásukra is a 
lustaság és a lassúság jellemző. 
Nehezen, segítséggel veszik 
észre az összefüggéseket, ok-
okozati viszonyokat és nem 
tudnak k ö v e t k e z t e t é s e k e t 
levonni. A z elolvasott szöve
get segítséggel tudják feldol
gozni, szegényes a szókincsük, 
a hosszabb több tagból álló 
körmondatok értelmezése gond. 

Rendszeresen gyakorolni kell 
a tananyag feldolgozás mene
tét, a lényegkiemelést, a váz
latírást az összefüggések alap
ján, a memorizálást, a szóbeli 
feleletet. Tehát akad dolgunk 
bőven, sőt kevés is a heti 1-2 
alkalom, hiszen az egyéni fog
lalkozás - amiből talán a gye
rek ki is maradt otthon - nagyon 
fontos és eredményesebb is a 
gyengébb képességű gyere
keknél. 

Reméljük itt azt a figyelmet 
is megkapják amit igényelnek. 

Varga Lászlóné 
fej lesztőpedagógus 

mát tanul. A z iskolánkba 
m á r k o r á b b a n fe lvé te l t 
nyert, de volt egy nagyobb 
műtétje és nem akart vissza
jönni. A z iskola igazgató
nőjének többszöri győzkö-
dése u tán is nehezen kezdte 
el tanulmányait . Nehéz volt 
az elválás a szüleitől. A mai 
napig minden héten haza kell 
utaznia. 
-Mesélnél a kezdetekről? 
- Nagyon nehezen szántam rá 
magam, de most már örülök, 
hogy belevágtam, jól érzem 
magam az iskolába és a kollé
giumban is. Sok lehetőséget 
biztosít az iskola és az intéz-

Jelentkezés szakképzésre 
Esély fogyatékossággal élő fiataloknak 

A Start Szakiskola és Speciális Szakiskola országos beiskolázású intézmény. Elsősorban egész
ségkárosodott, fogyatékossággal élő (mozgás-, látás- hallássérült) tanköteles korú tanulók jelentkezését 
várja. Felvételi követelmény: alapiskolai végzettség (8 általános) és egészségügyi alkalmasság. 

A 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás keretében, a KIFIR rendszeren keresztül, szakképző évfo¬
lyamraközvetlenül az iskolában lehet jelentkezni. Iskolánkban nappali tagozaton, a 9-10. évfolyamon szak
mai előkészítés, alapozás történik a műszaki szakterület, könnyűipari, nyomdaipari, vegyipari szakmacso
portokban. 10. évfolyam után: nőiruha-készítő, szakács, pék, bőrtárgy-készítő, OKJ-s szakmákban szerez
hetnek szakképesítést diákjaink. 

Iskolánkban jelenleg közel 200 tanuló részére kilenc szakmában folyik az elméleti és gyakorlati képzés. 
Tanulóink német, illetve francia nyelvet tanulnak. A képzés ideje alatt megismerkednek a számítógép 
kezelésével, alapfokú számítástechnikai ismereteket szereznek. Sikeres szakmai vizsga után, tanulóink ré
szére a vállalat munkalehetőséget biztosít. Kollégiumunk rehabilitációs intézményként működik, állandó 
egészségügyi ellátás, pszichológus, fejlesztő pedagógus segíti a fiatalokat. 

Jelentkezéssel kapcsolatos részletes felvilágosítás: Varga Józsefné igazgató 
Start Szakiskola és Speciális Szakiskola 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Telefon: 06-42/508-65$ 
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Beszámoló az s m Klub 2004. a Reuma Klub 2004. évi munkájáról 
évben végzett munkájáról 

Klubunk éves munkaprogram 
alapján végezte tevékenységét. 
Foglalkozásainkat havonta tartot
tuk. Megszerveztük a ma már 
hagyománnyá vált szalonnasütést, 
a jó hangulatú kirándulást, a 
termékbemutatókat, valamint az 
orvosi előadásokat. 

A Sclerosis Multiplexes Bete
gek Országos Egyesülete ez évben 
harmadszor szervezte meg az 
országos SM-hetet, ennek keretén 
belül — bele illesztve az országos 
rendezvény sorozatba — a Nyír
egyházi Klub is ennek szel
lemében tartotta meg szeptember 
hónapban foglalkozását. A rend
hagyó összejövetel előadója Dr. 
Diószeghy Péter a nyíregyházi 
Jósa András Kórház Ideg
osztályának osztályvezető fő
orvosa volt, aki a „Az SM gyógyí
tása a XXI. század küszöbén" 
címmel tartott igen izgalmas 
előadást. Az eseményre a helyi 
médiumokat is meghívtuk, hogy 
ezt az alattomosan támadó beteg
séget minél szélesebb körben 
ismertessék a még nem veszélyez
tetett emberekkel is. Jelen volt: 
Nyíregyházi Városi Tv és a 
Nyíregyházi Rádió. A médiumok
kal való jó kapcsolat eredmé
nyeképpen a Regionális Körzeti 
TV Miskolci adója is tudósított 
klubunk életéről, melynek kapcsán 
Pest megyéből is kaptam vissza
jelzést. Az írott és elektronikus 
sajtóval való kapcsolattartás nem 
csak erre az egy alkalomra 
korlátozódott, hisz havi rendsze
rességgel adunk hírt klubunk 

életéről, és azon fáradozunk, hogy 
minél szélesebb körben meg
ismerjék ezt a betegséget. 

Klubunk több pályázatot nyúj
tott be, melyen kisebb-nagyobb 
összegeket nyertünk. Ezeket 
eszközvásárlásra, DSGM-masszí-
rozásra, valamint a fenyőünnep 
megszervezésére használtunk fel a 
kiírásnak megfelelően. 

A fenyő ünnepet az elmúlt 
évekhez hasonlóan az orosi 
Hermán Ottó Általános Iskolával 
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 természe
tesnek tartják állapotunkat, elfo
gadják másságunkat. Javaslom 
minden egyesületnek, klubnak 
keressék az iskolákkal a kapcsola
tot, hisz a kisgyerekek legfogéko-
nyabbak a másság elfogadására és 
rajtunk is múlik, hogy a jövő 
generációja milyen szellemben nő 
fel. 

A 2003. november hónapban 
elkezdett tej savópor programun
kat tovább folytattuk neurológus 
és belgyógyász felügyeletével. A 
program értékelése szeptember 
hónapban zárult, melyről a véle
mények megoszlottak. 
A beszámoló a teljesség igénye 
nélkül készült. 

Komáromi Zoltánné 
klubvezető 

SCLEROSIS MULTIPLEX KLUB 
2005. évi foglalkozási és munkaprogramja 

J a n u á r : A z új év köszöntése, 2004-ben végzett munka 
értékelés és a 2005. évi munkaprogram 
megbeszélése. 

Feb ruá r : A meglévő rehabilitációs- és tornaeszközök 
felmérése ( le l tározása) . A z alkalmazott 
kölcsönzéses rendszer megbeszélése, az 
esetleges változások bevezetése. 

Március: A Dévény-féle masszírozás megszervezése. 
(Finanszírozása S M Alapítványi pályázaton 
nyert összegből.) 

Április: A meglévő rehabilitációs eszközök használa
tának, valamint az alkalmazott gyógyterápia 
(masszírozás) értékelése orvos patrónusunkkal. 

Május: A15 éves S M Klub megünneplése. 

Jún ius : Évadzáró szalonnasütés. Kirándulás (a klub
tagságjavaslata alapján). 

Jú l . - Aug. : Nyári szünet. 

Szeptember: A z országos SM-hét keretén belül a nyíregyházi 
rendvezvény megszervezése. 

Október : Orvosi előadást szervezünk a klub-tagok által 
kért témában. 

November: A z eltelt időszakban végzett munka értékelése. 

December: Fenyőünnep megszervezése, 2004. év búcsúz
tatása. 

Állandó és fontos feladat: 
- A betegség minél szélesebb körben történő megismertetése 

a médiákon keresztül. 
- Orvos patrónusunkkal élő kapcsolattartás. 
- Pályázatok készítése és elszámolása. 

Komáromi Zoltán S M klubvezető 

Kölcsönözhető rehabilitációs-
és tornaeszközök az SM Klubtól 

Thera-Band gimnasztikai labda 
Celly masszírozó 

B E U R E R pezsgős lábmasszásfürdő 
ET masszírozó 

Vérnyomásmérő 
TENS masszírozó 

Egészségügyi súlyzó 
P R O - L U M B A R masszírozó 

Talp masszírozó 
Masszírozó sünilabda 

Szobakerékpár 
Protea F 86 masszírozó 
T H E R A - B A N D szalag 

BODY-N-JOY masszáságy 
M A G B E T T mágneses ágybetét 

Bioptron lámpa, színskála 

A kölcsönzés előzetes igénybejelentés 
alapján (az SM Klubnál) lehetséges. 

Első összejövetelünk alkal
mával megbeszéltük, hogy mit 
tartalmazzon a hátralévő fél 
éves program. Nagyon sok új és 
hasznos javaslat érkezett, me
lyekből igyekeztünk megvalósí
tani a lehető legtöbbet. 

> Nagy sikere volt a gyó
gyászati segédeszköz termékbe
mutatónak, amit - a jó időt ki
használva - az egyesület udva
rán, a szabadban tartottunk meg. 
A bemutatót, a bolt vezetője 
Katika tartotta. Számos új és ré
gi termék használatáról kaptunk 
tájékoztatót. Minden jelenlévő 
sorstársunk részletes tájékozta-

y Szeptemberben meghí
vást kaptunk az S M Klub ve
zetőjétől, hogy vegyünk részt 
foglalkozásukon, melyen Dr, 
Diószeghy főorvos úr tartott 
előadást az idegosztályról. Na
gyon érdekes és hasznos ismere
tet kaptunk egy olyan betegség
ről, mely sajnos bármikor bárkit 
képes rövid idő alatt megtámad
ni, és mozgáskorlátozottá tenni. 
Előadás után a mi klubunk által 
szervezett Aloe - Vera bemu
tatóra került sor, melyet egyik 
sorstársunk tartott. Számos 
olyan termékkel ismerkedhet
tünk meg, melyek egészségjaví-

Tagjaink felvetették egy ki
rándulás és közös főzés meg
szervezésének lehetőségét is. A 
kirándulás útvonalára javasla
tokat várunk, és a legnépsze
rűbb útirányt választjuk majd. 
Ehhez is szeretnénk egy kis 
pénzt szerezni, legalább a 
tagokat egy szerény ebéd erej éig 
vendégül látni. Szeretnénk, ha 
tagjaink a klub további munká
jával is meg lennének elégedve, 
ezért a jövőben várunk minden 
jobbító szándékú véleményt, 
kritikátjavaslatot. 

Továbbra is az a célunk, hogy 
a klub keretein belül, sorstársa-

Dr. Szabó Éva... 

tót kapott a bemutatott segéd
eszközök felírási lehetőségéről, 
méretéről, áráról. Többet ezek 
közül ki is próbálhattunk. 

> Dr. Kresák Ilona színvo
nalas előadására igen sokan vol
tak kíváncsiak. Korunk egyik 
népbetegsége a csontritkulás és 
a reumatológia területén előfor
duló problémák, betegségek vol
tak az előadás fő témái. Sok hasz
nos tanácsot kaptunk a táplálko
zásunkkal és életvitelünkkel 
kapcsolatban, mellyel a beteg
ségeink - kiemelve a csont
ritkulást - karbantarthatóak, 
esetleg megelőzhetőek. A jelen
lévők személyes problémáikat 
is megbeszélhették a főor
vosnővel. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel a jövő évre is 
meghívtuk, s Ő örömmel mon
dott igent felkérésünknek. 

> Dr. Szabó Éva ortopéd fő-
orvosnő előadását is nagy ér
deklődéssel vártuk. Számos dia
képen mutatta be, milyen ízü
leti, gerinc betegségek vannak, és 
azokat hogyan orvosolják a mai 
orvostudomány szerint. Kézbe 
vehettük azokat a térd- és csípő
protézis mintákat, melyekkel 
nagyon sok sorstársunk kényte
len együtt élni. Választ kaptunk 
betegségeinkkel kapcsolatos 
kérdéseinkre, hallottunk azok 
gyógyítási lehetőségeiről. A fő-
orvosnő szinte minden jelenlé
vőt személyes ismerősként üd
vözölt (sajnos!). Külön gyó
gyító erőt jelentett betegtársa
inknak a főorvosnő személyes, 
meleg, emberi hangvétele. 

és hallgatósága 

tó hatásúak. Lámattunk minden
napi életünket (pl. takarítást), 
megkönnyítő termékeket is. 
Minden szempontból sikeres 
foglalkozás volt, mert a Reuma 
és az S M Klub tagjaik közeled
tek egymáshoz, így a továbbiak
ban a klubok közös munkája re
mélhetőleg rendben lesz. 

>• Novemberben megbe
széltük, hogy a jövőben milyen 
programokat lámának szívesen 
tagjaink a klub keretein belül. 
Sok javaslat érkezett, melyek
ből igyekszünk kiválasztani 
azokat, melyek a többség érdek
lődésére számithatnak. 
Terveinkről: 

A mellékelt terv a klubtagság 
javaslatai alapján készült. Igye
keztünk minél szélesebb körben 
válogatni a felmerült lehetősé
gek közül, illetve előtérbe he
lyeztük azokat az előadókat, 
akik még nem, vagy régen vol
tak nálunk. 

Tervezzük, hogy az előadá
sok mellé bevezetjük a sorstár
sak igényeként felmerült intim 
tornát és gyógytornát. Remél
hetőleg kellő érdeklődés fogja 
kísérni a kezdeményezést, és 
egyúttal sikerül újabb tagok 
érdeklődését felkelteni mun
kánkiránt. 

A lehetőségekhez képest 
igyekszünk pályázati forrásokra 
is szert tenni, melyek segítsé
gével szeretnénk vásárolni egy 
vércukor- és koleszterinszintmé
rőt, illetve fizetnénk egy gyógytor
nászt, aki heti két alkalommal 
vállalná a tornáztatásunkat. 

inkkal együtt jól érezzük ma
gunkat, ezért igyekszünk minél 
tartalmasabb programokat szer
vezni és reménykedünk abban, 
hogy a fiatalabb korosztályt is 
be tudjuk vonni a munkánkba. 

Végezetül egy praktikus tanács 
a klub egyik előadásának alap
ján: 
Mit tehet Ön a csontritkulás 
megelőzésére? 

> Kiemelten figyeljen oda 
táplálkozására, fogyasszon 
kalciumban dús ételeket. 

> Biztosí tsa a szükséges 
mennyiségű D- vitamint, 
sétával, napozással. 

> Mozogjonrendszeresen! 
> Kerülje az élvezeti szerek 

használatát. 
> Nevelje gyermekeit is az 

egészséges életmódra! 

Napi kalcium szükségletünk: 
11-24 éves kor: 1200 mg 
25-változókor: 1000 mg 
változó kor idején: 1500 mg 
változó kor után: 1500 mg 

Kalciumban gazdag ételek: 
Tejtermékek (120-600mg) 100 g 
Brokkoli(105mg)100g 
Kelkáposzta (57 mg) 100 g 
Busa(130mg)100g 
Savanyú káposzta (48 mg)100g 
Banán(110mg)100g 
Szója(200mg)100g 
Bab (106 mg) 100 g 

Fullajtár Andrásné 
Reuma Klub 

SM-betegek kezelése 
Dévény-módszerrel 
Kapcsolatom az SM-klubbal 

1997 tavaszán a klubot 
támogató egyik gyógyszergyár 
képviselője megkért, hogy 
vegyek részt a nagy lelkese
déssel irányított nyíregyházi 
SM-klub munkájában. Bemuta
tott Komáromi Zoltánné (Mar
gó) klubvezetőnek, akin keresz
tül évről évre több beteggel 
kerülök kapcsolatba. A klub 
rendszeres pályázatai alapjából 
szinte folyamatosan tudunk 
speciális kezelésben (DSGM) 
részesíteni klubtagokat. A 
betegek szívesen fogadják ezt a 
lehetőséget, hiszen a legtöbbjük 
mozgását javítja, járóképes
ségüket növeli — sajnos a beteg-

A módszer leírása 
Dévény Anna gyógytornász

mozgáspedagógus, központi 
idegrendszeri károsodott (oxi
génhiányos) gyerekek moz
gásfejlesztése során szerzett 
tapasztalatai alapján dolgozta ki 
a nevével fémjelzett komplex 
rehabilitációs rendszert. Ez a 
szisztéma eltér minden eddig 
alkalmazott terápiától. Szem
lélete szerint az izmok zsugo
rodása mechanikai jelenség, 
mely a működési zavar okozta 
inaktivitás (cselekvőképtelen
ség) miatt alakul ki. Az izmok 
anatómiai elhelyezkedése okoz
za, hogy a kontraktúra (zsugo
rodás) mindig több izomra terjed 
ki, kóros tartásokat és mozdu
latokat provokálnak. Ezzel 
súlyosabb képet mutat, mint azt 
a sérülés mértéke indokolná. 

Hogyan javíthat ezen az álla
poton a Dévény-módszer? 

Ez a rehabilitációs rendszer 
egy speciális izommozgatási 
technikára /SMT/ épül, mely 
képes rendellenes helyzetben 
rögzült izom-, in-, kötőszöveti 
apparátust fellazítani, s a 
helyzeteket korrigálni. A sclero
sis multiplexes betegek esetében 
végzett Dévény-kezelés célja az, 
hogy a demyelinizáció miatt 
kóros működésű és tartású iz
mokkal közös topográfiai és 
funkcionális egységben lévő 
képleteket feltérképezzük, s nor
mál pozíció és működés felé 
vigyük. 

A kezelés eredménye 
A betegek általában 8-10 

kezelést kapnak, melynek ered
ménye a legtöbb esetben jó. 
Objektív vizsgálati eredményt a 
biztonságos járástávolság növe
kedése, az egyensúly javulása 
adott. A kezelés hatásának szub
jektív értékelhetősége szerint: a 
betegnek „könnyű mozgásérze
te", jobb közérzete, biztonságo
sabb járása volt. A rossz techni
kával kivitelezett járás a fizioló
giás formához közelített. A terá
pia hatása nagy fokban függ a 
betegség előrehaladtától, a shu-
bok nagyságától, a paresisek, 
bénulások minőségétől és a be
teg aktuális pszichés állapotától. 

Vámosi Istvánné 
DSGM-szakgyógytornász 

Közösségi élet a Családi Klubban 

A C s a l á d i K l u b egy 
összetartó csoport az egye
sületen belül. A z o k a tagtár
sak, akik egyedül élnek, de 
azok is akik csa ládban , 
nagyon szívesen járnak a 
klubba. A mindennapi élet 
hétköznapisága mellett egy 
esemény az életükben a klub
ban történő hasznos időtöltés. 

A foglalkozás megkez
dése előtt és a befejezése 

után élénk beszélgetés fo
lyik a tagok között. Számon 
tartjuk azt is k i miért nem 
tudott eljönni. Tizenöten, 
húszan járunk össze, min
den hónap harmadik kedd
jén 14 órától. 

A tagok járnak színházba, 
volt közös fürdőzés is a 
Júl iában. M i n d e n évben, 
p s z i c h o l ó g u s keres i fel 
klubunkat, és a közösségi 

élet jó tékony hatásairól tart 
beszélgetést. 

A z Esti Fény Egyesülettel 
közös kiránduláson voltunk 
Gyöngyösön, ahol megnéz
tük a Má t r a M ú z e u m o t , 
közös bográcsolást is szer
veztünk a Bujtoson az Esti 
Fény Egyesülettel és a Re
uma klubbal. A finom babgu
lyást mintegy 40 fő élvez
hette. 

Sorstársakat, tagtársakat 
kértünk fel, hogy legyenek 
klubunk vendégei . Ahány 
vendég volt, annyi életút 
elevenedett meg előttünk. 
Szinte mindegyik példaként 
szo lgá lha t a n e h é z s é g e k 
közepette is meglévő kitar
tásról, és a tenni akarásról. 

így vendégeink, beszél
ge tő partnereink voltak: 
Szokol Istvánné, Lisovszki 
Imréné, Kovács Jánosné 
tagtársak, Balogh Andrea 
Csilla vásárosnaményi he

ly i csoportvezető helyettes, 
Kovács László ibrányi helyi 
csoportvezető helyettes, Ki
rály Józsefné Lövőpetriben 
élő sorstársunk, és Orosz 
Tíborné a Megyei Nyugdíjas 
Képviselet vezetője. 

Összejövete le ink színes 
megrendezéséhez a Megyei 
K ö z g y ű l é s Szoc iá l i s B i 
zottsága, és a Revita-Group 
Kft. támogatása adott lehe
tőséget, melyet ezúton is 
szeretnénk megköszönni. 

Köszönet az Egyesület
nek a helyiség rendelkezés
rebocsátásáért. 

Szeretném, ha tagjaink a 
jövő évben is hasonlókép
pen é lvezhe tnék a K l u b 
nyújtotta lehetőségeket, a¬
melyekbe n e v ű n k h ö z h í 
ven, igyekszünk a családta
gokat is bevonni. 

Kéningerné 
dr. Vincze Gizella 

klubvezető 



HÉTKÖZNAPJAINK 

Közlekedési lehetőségeinkről Akadozó akadálymentesítés! 
A z utóbbi években megnyílt 

a lehetőség arra, hogy a súlyo
sabb mozgássérültek, a kere
kes székre szorulók is részt ve
hessenek a tömegközlekedés
ben vonattal, illetve a nagyobb 
városokban helyi járatú autó
busszal. Úgy, mint tolókocsis 
utazó, a múlt évi tapasztala
ta inkról , l ehe tősége inkrő l 
adok tájékoztatást, hiszen a le
hetőségek megvannak, bárme
lyik ráutalt társunk igénybe 
veheti. 

Kezdjük a vasúti utazással. 
Ketten - tolókocsisok lévén -
múlt év nyarán elhatároztuk, 
hogy vonattal elmegyünk az 
egyik híres alföldi fürdővá
rosba. Nincs túl messze, át
szállni nem kell, akkor pró
báljuk ki , hogyan jutunk el oda 
és vissza. A nyíregyházi állo
máson, az információs irodá
ban kezdtük, ahol megtudtuk 
melyik személyvonaton közle
kedik olyan vagon, amelyre a 
tolókocsikkal feljuftatunk, és 
elférünk benne. Megkaptuk a 
tájékoztatást, van ilyen, még
pedig az, amely a kerékpárok 
szállítására is alkalmas, olda
lán piktogram is jelzi. Eddig is 
ismert volt, hogy a nagyobb ál
lomásokon már van úgyneve
zett mechanikus emelőlapos 
szerkezet, amelynek segítsé
gével a vagon szintjére emel
hető a tolókocsis utas, ez 250 
kilogrammig terhelhető, így 
elektromos tolókocsival is 
igénybe lehet venni. Menet
rend szerint is volt ilyen vonat, 
ami időben is megfelelő, így az 
utazásunknak akadálya nem 
volt. A z emelő igénybevételét 
72 órával az utazás megkezdé
se előtt kellett megrendelni. Kí
váncsian vártuk, hogy a kézi 
emelő hogyan fog működni, 
mert egy vasúti dolgozó kezeli, 
tekeri a felhajtókart, akkus 
kocsijainkban ülve nehéz ter
het kellett szintre emelni. Nos 
a vártnál gyorsabban feljutot
tunk a vagonba, tudtuk a vonat 
nem vár. 

Avagonbanjól elfértünk, ab
ban a részében ülések nin
csenek, oda helyezkedhettünk, 
ahova akartunk. Jó, viszont, 
hogy nem messzire utaztunk, 
mert személyi szükséglet vég
zésére nincs lehetőség. A célál
lomáson az ottani emelő
géppel zavartalanul lekerül
tünk, igazolva, hogy a forgal
misták pontosan értesítették 
egymást. Ugyanaznap délután 
jöttünk vissza, ami szintén 
előre be volt jelentve. Nos, itt 
némi gondok is jelentkeztek az 
utazással. A beérkező vonat, 
amivel visszajöttünk volna 
nem volt ellátva kerékpáros 
vagonnal, a főkalauz biztatott 
bennünket, hogy talán a követ
kezőn lesz. A helyi forgalmista 

E g y e s ü l e t ü n k v e z e t ő i 
2004. október 15-17. között 
Siófokon háromnapos konfe
rencián vettek részt. A három 
napos programsorozat kere
tében 2004. október 15-én 
„Megértjük-e a világot? Meg
ért-e a Világ rninket" címmel 
hallhattunk előadást, mely
nek során az alábbi kérdések 
merültek fel: 

Hogyan látjuk magunkat, 
és hogyan látnak bennünket 
egészséges társaink, milye
nek a megvalósításra váró cél
jaink ezzel kapcsolatban, mi
lyen feladataink lehetnek, ho
gyan küzdjünk a fogyatékos
ságunkból adódóan fellel
hető hátrányos megkülön
böztetés, és az esélyegyen
lőség növelése érdekében az 
Európai Uniós polgárként. 
2004. október 16-án „Hogyan 
befolyásoljuk környezetün
ket" c í m m e l hallhattunk 
előadást, mely a következő 
kérdéscsoport köré szervező
dött. Vezetési tudnivalók: mi-

is megnyugtatott, ha azon sem 
lesz ilyen (du. 17 órakor), 
akkor, ami 21 órakor jön azon 
biztos, hogy van. Sebaj, gon
doltuk, aznap akkor is hazaju
tunk. A szerencse velünk volt, 
mert a megvárt szerelvényben 
ott volt a szükséges vagon. 
Igaz, nem zavartalanul, mint 
odafelé, mert a tároló ajtaját 
nem tudta kinyitni a MÁV 
személyzet, így a szűk folyo
són üldögéltünk tolókocsink
ban, a jövő-menő utasok útjá
ban, akik elég nehezen jutottak 
túl rajtunk. A hazai állomáson 
az emelőt kezelő reggeli is
merősünk k i tudta nyitni az 
ominózus ajtót, így könnyen le
emelt bennünket. Szép volt az 
utazásunk, láthattuk, hogy már 
a lehetőség is jó, ha figyelme
sebben kezelik az illetékesek, 
akkor így is lehet utazni. 

A tömegközlekedési lehe
tőségeink másik része a helyi 
autóbusz közlekedés, a néhány 
éve beállított mélypadlós autó
buszokkal. Ezekről csak jót 
mondhatunk, a baj csak az, 
hogy kevés van belőle, Nyír
egyházán eddig 10 darab. Ez 
az utazás úgy működik, hogy a 
buszmegállóban a sofőr által 
jól láthatóan várjuk az alkal
mas buszt. A gépkocsivezető 
odajön a középső ajtóhoz és ki
hajtja az alumínium rámpát, ké
nyelmesen be lehet gördülni az 
alkalmas sima területre. A biz
tonságos utazásra ügyelni kell, 
a leszállási szándékot csen
gővel lehet jelezni. Előre meg 
kell gondolnunk, hogy hol szál
lunk le, mert tolókocsis is
merőseim úgy jártak, hogy tud
ták hol akarnak leszállni, de a 
megálló járdasziget magas 
volt, segítséget kellett hívni, 
hogy onnan legurulhassanak. 
A z idő haladtával ezek az épí
tési problémák reméljük majd 
megoldódnak. A gyermekko
csit toló anyukák, öregek ve
lünk együtt használják, örül
nek ennek az utazási lehető
ségnek. A z utazó közönség las
san elfogadja, hogy tolókocsist 
is lát a buszokon, bár hallot
tunk olyan megjegyzést „ha 
ezek nem ülnének itt, jobban 
elférnénk" - mondta egy kö
zépkorú hölgy mellettünk. 

Meg kell dicsérnünk azokat 
a buszvezetőket, akik ezekkel 
a Volán buszokkal járnak, 
türelmesek, segítőkészek, za
vartalanul utazhatunk velük. 
Jelenleg még a menetrendben 
nem látható merre lehet így 
utazni, ezt tapasztalatból vagy 
érdeklődés alapján tudhatjuk 
meg. Bízunk a jövőben, hogy 
növekszik az ilyen buszok szá
ma és a hozzájuk szükséges épí
tettkörnyezet. 

Tóth László 

lyen elméleti és gyakorlati 
tudnivalók és készségek, 
szükségesek a társadalmi 
szervezetek hatékony irányí
tásához és ezeket hogyan le
het hasznosítani a mindenna
p i m u n k a v é g z é s s o r á n , 
illetve, hogy milyen szemé
lyiségjegyekkel kel l rendel
keznie a j ó vezetőnek. 2004. 
október 17-én „Érdekérvé
nyesítés és Perspektívák az 
Érdekvédelmi szervezetek 
átalakításával", vagy fogal
mazzuk meg a fogyatékos em
berek helyzetével, ez érdek
érvényesítéssel kapcsolatos 
gondolatainkat, kételyeinket, 
aggodalmainkat. Aképzés zá
rásaként kötetlen beszélge
tésre nyílt lehetőség, ahol az 
egyesületek vezetői egyez
tethették ál láspontjukat a 
jelenről, és megfogalmazhat
ták jövőbeni terveinket, el 
képzeléseinket. 

Pancsusák Tibor 

A z érintettek - a kerekes 
széket használók, a babako
csit toló anyukák, az idősek 
és m é g so ro lha tnánk -
érdeklődéssel várták, hogy 
az akadálymentesítésre vo
natkozó 1998. évi törvényé 
hogyan valósul meg a gya
korlatban. E z a törvény a 
középületekre vonatkozik, 
nem csak az állami intéz
ményekre, hanem általában 
arra, amit az állampolgárok 
használnak, p l . üzlet, szál
loda, vendéglátóhely. 

A z akadá lymen tes í t é s t 
először az utak, járdák szem
pontjából kell megnéznünk, 
hiszen egy adott épületet ne
héz megközelíteni, ha már 
útközbenjárdaszegélyekne-
hezí t ik köz lekedésünke t . 
Nyíregyházán a járdaszegé
lyek kialakításában, lejtővel 
való kiépítésében 2004. év
ben történtek előrelépések. 
Egyesületünk j ó kapcsolat
ban van a Polgármesteri 
Hivatallal, az ott lévő Köz
lekedési Bizottsággal, a Vá
rosüzemeltetési Kht-val. A 
s ü r g ő s e b b j á r d a s z e g é l y 
rámpa kiépítések ügyében f i 
gyelembe vették javaslata
inkat is. így került kialakí
tásra egyesületi székházunk 
környezete az új helyen, a 
Nyíregyháza , Körte utca 
41/A. szám alatt, továbbá a 
Kossuth utca és a Stadion ut
ca járdáinak rámpával való 
ellátása. Ezáltal az erre 
közlekedők balesetmente
sen érhetnek úti céljukhoz. 
A városban van még feladat 
a járdákkal, bízunk az elfo
gadott j á r d a p r o g r a m b a n , 
hogy további kedvező le
hetőségeket hoz majd szá
munkra. 

Ha az épületek, építmé
nyek oldaláról nézzük a tör
vény megvalósulását, ösz-
szetettebb problémakörrel 
találkozunk. Pénzügyi esz
közök szűkössége miatt az 
előírt elmúlt 5 év csak rész
eredményeket hozott úgy 
helyben, mint országosan. 
A z akadálymentesítések el
készítésére 5 éves határidő 

Budapesten a M E O S Z 
székházában tartotta köz
gyűlését a Magyar Izombe
tegek Országos Egyesülete 
2004. november 2 6 - á n . 
Ezen Szabolcs megyei Egye
sületünk támogatásával én is 
részt vehettem. Sajnos csak 
egyedül, ezt megelőző idő
szakban Moravecz Ferenc 
sorstársunkkal együtt képvi
seltük megyénket, most is na
gyon készült erre a köz
gyűlésre, ám a sors közbe
szólt. Emlékére 1 perces 
gyászszünettel kezdődött a 
gyűlés, majd Dr. Thiesz Jó
zsef elnök méltatta Ferinek, 
vol t b a r á t u n k n a k eddigi 
részvételét, korábbi hasznos 
hozzászólásait. A közgyű
lésen jelen volt Dr. Perényi 
József neurológus főorvos, 
a Hűvösvölgyi úti Neuroló
giai Kórháztól , valamint 
dr. Béres Judit orvos gene
tikus. A gyűlés résztvevői 
bármilyen kérdésre tőlük 
őszinte választ kaphattak. 

volt kitűzve, ami nem volt 
teljesíthető, ezért halmattunk 
2005. év elején többet a mé
diában erről, a végrehajtás 
határideje 2010-ig lett meg
hosszabbí tva. Nyíregyhá
z á n az a k a d á l y m e n t e s 
járdák, épületek megvalósu
lása kedvezőbb az országos 
20-25%-os lehetőségektől, 
itt pontos felmérés nem 
készült, de tapasztalható, 
hogy ettől jobb a helyzet. A 
mozgáskorlátozottak, a fo
gyatékkal élők türelemmel 
kel l hogy várják az akadály
mentes közintézményeket, 
hiszen látható, némely he
lyeken komoly anyagi forrá
sok szükségesek. 

E l é g e d e t t s é g r e n incs 
okunk, főleg ha azt látjuk, 
hogy új épületek nagy részét 
rámpa-lejtő nélkül avatják 
fel. Mintha a beruházók, ter
vezők nem akarnák figye
lembe venni a vonatkozó 
törvényt, az érintett ember
csoportokat. Apró, kisebb 
ép í tésze t i vá l toz ta tá s sa l , 
figyelmességgel, sok fogya
tékkal élőnek, és más érin
tetteknek szerezhe tnének 
örömet. Különösen az ide
genforgalmi létesítmények
nél láthatjuk, hogy nem gon
dolnak akadálymentesség
re, az elmúlt 5 évben sok 
ilyen kezdte meg működé
sét. (Vendéglátó egységek, 
szálloda, üzlet.) Jelenleg 
csak az építtető-beruházó j ó 
indulatán múlik, hogy aka
dálymentes lesz-e a felépülő 
épület. 

A z akadálymentesítések
nél az a legrosszabb vég
eredmény, amikor tudják, 
hogy erre szükség van, meg 
is csinálják, de a létesítmény 
nem használható, rosszabb 
esetben még balesetveszé
lyes is. Például egy mere
dek, csúszós, vagy egy fal 
mellett kialakított rámpa, 
amelynek végén nem lehet 
ráfordulni a bejárati ajtóra, 
ugyanolyan szűk marad az 
ajtónál is, pedig ott bővebb
nek kellene lenni. Ezek csak 
fe les leges p é n z k i a d á s t 

Néhány érdeklődésre 
aktuális téma 

Az izombetegek is keresik 
a javulás, gyógyulás útjait, 
reményeink lehetnek, de az 
érezhető eredményekre még 
várni kell . A kereskedelmi 
T V adók műsoraiban láthat
tuk a gyűjtési felhívásokat, 
hogy külföldön gyógyítják 
az izomsorvadást, erre szük
séges 30-40 millió forint. A 
valóság az, hogy az U S A -
ban egy kínai orvos csoport
j a foglalkozott tenyésztett 
eleven izomsejtek beülte
tésével, ami után látszólag ja
vulás mutatkozott, fizikai
lag erősebb lett a páciens, de 
csak néhány hónapra. Utána 
visszaállt a korábbi állapot. 
A z orvosi Etikai Bizottság 
betiltotta az ilyen irányú 
kezelést, ezért került ez át az 
ázsiai országokba, de a ja
vulni vágyó betegeket csak 
hitegetik. 

Komolyabb reményt je
lenthet a felgyorsult őssejt 

eredményeznek, mert a lét
rejött építményt senki nem 
tudja használni. A z ilyen ese
tek megelőzésére külön
böző fórumokon már aján
lottuk egyesületünk segít
ségét, szívesen adunk véle
ményt, hogy a tervezett kia
lakítás használható is le
gyen. Erre j ó példa a Móricz 
Zsigmond Színház akadály
mentesítése, valamint a ter
vezés folyamatában a Buj-
tosi Szabadidő Csarnok fel
újítása. 

Köztudatban kell lennie, 
hogy egy épület csak akkor 
tekinthető teljesen akadály
mentesnek, ha a vizesblok
kal ellátott mellékhelyiség 
is az, az ajtók szélessége mi 
nimum 85 cm, hiszen a sé
rült emberek csak akkor tud
j ák igénybe venni. 

Pályázati lehetőségek is 
voltak 2004. évben (bizo
nyosan lesznek továbbra is) 
az idegenforgalmi, turiszti
kai l é tes í tmények átala
kítására, ahol az átalakítás 
tervezett összegének 30%-a 
elnyerhető. Meglepetéssel 
tapasztalhattuk, hogy pályá
zók hiányában a rendelke
zésre álló pénzalap több 
mint 50%-a bennmaradt. 

Összességében azt mond
hatjuk, hogy sok helyen hi 
ányzik még az odafigyelés, 
a jóindulat, az empátia az 
emberekben, de ezen a téren 
is a fejlődés meghozza a várt 
áttörést. Nemcsak a pénz
ügyi fedezetre, az anyagiak 
szűkösségére ke l l hivat
kozni, sok esetben az emberi 
oldal a figyelmesség is se
gíthet. Mint ahogy az utóbbi 
években az akadálymentesí
tésben is tapasztalhatjuk az 
előrehaladást, a közlekedé
sünk könnyebbé válását, eb
ben bízunk a jövőben is, h i 
szen a sérült emberek akkor 
tudnak tanulni, dolgozni, ak
kor lesznek egyenlő esélyű-
ek, ha a körülményeik ezt le
hetővé teszik. 

Tóth László 

kutatás. Jelenleg őssejt már 
nyerhető akár fogból, csípő
csontból is. Ezzel megszűn
tek az etikai akadályok, a 
vallás, az embervédők általi 
tiltakozások, az egészség ja
vítására folynak a kutatások. 
A jelenlévő orvosok a konk
rét eredményeket 5-6 év 
múlva várják. További felfe
dezés, hogy Németország
ban egy olyan fiúgyermek 
született, aki már 4 éves korá
ban fejlett izomtömeggel 
rendelkezik, 18 évesnek fe
lel meg az ereje. Itt megfej
tésre kerül tek az izmok 
fejlődésének eddig nem is
mert alkotói, folyamatai, en
nek anyaga a miosztatin. E z 
után is komoly kutatások in
dultak. Aki t érdekel, elolvas-
hatjaawww.tesztosz-teron.hu  
internetes honlapon. A javu
láshoz fűzött reményeink 
most valósabbnak látszanak, 
mint a korábbi évtizedekben. 

A közgyűlésen napiren
den volt, a régi téma: az 
izombetegeknek szükséges 
lenne egy önálló kórházi 

Esélyegyenlőségi 
nap Budapesten 

2004. május elején került 
megrendezésre Budapesten a 
Petőfi Csarnokban és kör
nyezetében az Esélyegyen
lőségi Nap és Rehabilitációs 
Kiállítás. Erre az eseményre, 
amely mindkét témában érde
kelt bennünket, felejthetetlen 
barátunk Moravecz Ferenc 
szervezésében utaztunk fel 
vonattal a fővárosba. Öten ke
rekes székünkben, négy kí
sérőnk társaságában. A ké
nyelmes vagon emelő lappal 
is fel volt szerelve. ANyugat i 
Pályaudvarnál mélypadlós 
Ikarusz busz várt bennünket, 
és szállított a helyszínre. A z 
nap igen hűvös volt, alacso
nyan vándoroltak a felhők, ta
lán még a májusi hidegrekord 
is beállt. A program azonban 
igen forró hangulatot terem
tett, régi ismerősünk Csonka 
András és Csongrádi Kata is 
fellépett hatalmas sikerrel. 

A z ugyanott rendezett Re
habilitációs kiállításon sok 
hasznos és praktikus segéd
eszközt lámattunk. Elektro
mos és kézi hajtású kerekes 
székek, lépcsőn járó kocsik, 
alumínium rámpák minden 
igény szerint. Jó hírnek szá
mít, hogy néhány korszerű ke
rekes szék felkerült a T B lis
tára is, reménykedjünk, hogy 
akik erre rászorultak, azok 
hozzá is juthatnak, mert az 
életvitelhez igen fontos a j ó 
eszköz. Délután amikor visz-
szaértünk a pályaudvarra, ma
radt néhány percünk arra, 
hogy szétnézzünk a Westend 
City Center bevásárlóköz
pontban, ez is élmény volt. Jó 
hangulatban utaztunk haza, a 
nyíregyházi Vasútállomáson 
szakadó eső fogadott ben
nünket a leszálláskor, de a ma
radandó élményeket ez sem 
moshatta el. Jövőre, azaz 
2005-ben is legyünk ott ezen 
a rendezvényen, sajnos eddi
gi állandó útitársunk Feri nél
kül. Őt sosem fogjuk elfelej
teni, most nem tudjuk már 
megköszönni a kifogástalan 
kirándulást. 

Tóth László 
Kocsis Pál 

részleg, segítve a kezelé
seket, rehabilitációt. Tervbe 
vették egy internetes honlap 
létrehozását, ahol fórum-
szerüen lehetne egymás kö
zött levelezni, kérdéseket 
feltenni. 

A fentebb említett dr. Bé
res Judit társaival könyvet je
lentetett meg A G E N O M 
címmel, ami könyvtárakban 
kikölcsönözhető. A M I O E 
szervezésében 2004 májusá
ban Budapesten nemzetközi 
f o g l a l k o z t a t á s i s z i m p ó 
zium volt az izombetegek 
rehabi l i tác iójáról , foglal
koztatásukról, ahol érdeklő
déssel kísért előadást tartott 
a Start Rehabilitációs Válla
latnál alkalmazott módsze
r e k r ő l Csépke István a 
V S Z O S Z titkára, tanácsos. 

Befejezésül elmondható, 
hogy az Izombetegek Egye
sületének működése a jövő
ben is folyamatosnak várha
tó, reméljük eredményesen 
és további biztató informá
ciókat kaphatunk. 

Tóth László 

Vezetőképzés Siófokon 

Izombetegek közgyűlése 

http://hatjaawww.tesztosz-teron.hu
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| Az Egyesület 2005. évi munkaprogramja 
Egész évben végzett folya
matos tevékenységek, 
szolgáltatások: 
- Sorstársaink tájékoztatása, fel

világosítása a mozgássérülte
ket érintő rendeletekről, támo
gatási rendszerekről ügyfélfo
gadási napon és telefonon. 

-Támogatások ügyintézése 
( L Á T , f o g y a t é k o s s á g i 
támogatás, gépkocsi szerzési 
támogatás, „Telefonnal a 
rászorultakért" Alapítvány 
pályázatai stb.). 

-Támogató Szolgálat működ
tetése, tárgyi feltételeinek 
megteremtése folyamatosan. 

-Pályázatok elszámolása, új 
pályázatok készítése folya
matosan. 

- V o x Humana újsághoz 
adatgyűjtés. 

-Ingyenes gyógyászati segéd
eszköz kölcsönzés. 

-Igény szerint fizikoterápiás, 
gyógytorna, gyógymasszázs 
kezelések biztosítása. 

- Úszásoktatás fiatalok számára. 
-Rendezvények, szabadidős 

programok szervezése. 
- A Debreceni Egyetem Egész

ségügyi Főiskolai Kar szoci
ális munkásai részére terep
gyakorlat biztosítása. 

- A jogszabály változások fi
gyelemmel kísérése. 

- Szakmai konferenciákon, to
vábbképzéseken való rész
vétel. 

Az Egyesület éves program
ja a M E O S Z rendezvények
hez igazodik. 

Január : 
-2004 évi beszámoló, vala

mint közhasznú jelentés 
előkészítése. 

-2005. évi munkaterv elkészí
tése. 

- 2005. évi Vox Humana új Ság
hoz adatgyűjtés. 

- A Fogyatékos Gyermekek, 
Tanulók Felzárkóztatásáért 
Országos Közalapítvány tá
mogatásával terápiás célú 
úszásoktatás a közoktatásban 
résztvevő fogyatékos fiata
lok számára tanév végéig. Az 
oktatás helyszíne: Nyíregy
háza, Júlia Fürdő. 

-Fogyatékosok Esélye Köza
lapítvány támogatásával spe
ciális személyszállításhoz 
mikrobusz beszerzés. 

Február: 
-Február 7.: Elnökségi ülés 
-Tisztújítás előkészítése: el

nökség tagjainak választása, 
a csoportgyűlések időpontjá
nakegyeztetése. 

-Bice-Bóca Alapítvány far
sangi mulatsága, szervezés. 

- V o x Humana újság szerkesz
tése. 

Március: 
-Tisztújítás előkészítése: E l 

nökség tagjainak választása. 
Helyi csoportgyűlések meg
tartása folyamatosan a tiszt
ségekre való javaslattétellel. 

- V o x Humana újság elkészí
tése, terjesztése. 

-Pályázatok figyelése, benyúj
tása. 

-Elnökségi ülés. 

Április: 
- Gyermeknap előkészítése. 
-Sikeres pályázat esetén egy 

napos konferencia szervezé
se az „Esélyegyenlőség je
gyében az Európai Unióban 
2005." témakörében. 

- A l a p s z a b á l y módos í t á s 
előkészítése 

- MEOSZ továbbképzés 

Május: 
- R E H A HUNGARY 2004. -

Esélyegyenlőségi Nap Szak
mai Kiállítás és Rendezvény
sorozat. 

-2004. évi közhasznú jelentés 
elkészítése, megtárgyalása és 
a közgyűlés elé terj esztése. 

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

- M E O S Z Küldöttközgyűlés 
Budapest. 

-2005. május 30. Megyei 
Egyesület közgyűlése. 

Június: 
-Elnökségi ülés. 
-Gyermeknap megrendezése 

az Egyesület székházában. 
- Szabadidős programokkal 

egybekötött nyári gyermekfe
lügyelet: I. turnus. 

-Moravecz Ferenc Sakk Em
lékverseny 

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

részvétel. 
Helyszín: Inczédy György 
Szakközépiskola és Szakis
kola Nyíregyháza. 

- Fogyatékosok Megyei Sport
találkozójának szervezése, 
előkészítése. 

- Sikeres pályázat esetén gyer
mektábor megrendezése. 

- Abylimpia előkészítése.^ 

Augusztus: 
-Elnökségi ülés. 
-Ifjúsági tábor a Dorcas Aid 

Hungary Alapítvány és aNyír-
egyházi Református Egyház 
támogatásával. Helyszín: Deb
recen, Vekeri-tó. 

- Fogyatékosok Megyei Sport
találkozója a nyíregyházi Vá
rosi Stadionban. Szervező a 
Nyírsuli KHT és a MegyíB 
Egyesület. 

- Gyermekfelügyelet: m. turnus. 
-Nyári szünet. 

Szeptember: 
-Egyesületi tisztségviselők 

szakmai továbbképzése. 
-Csoportvezetők továbbkép

zése. 
-Elnökségi ülés. 

Október: 
-Aktualitások. 
-Sérült Művészek, Alkotók, 

Kézművesek Köre (SMAKK) 
alkotótábor a MEOSZ szer
vezésében. 

-Karácsonyi ünnepség előkészí
tése, adománygyűjtése. 

November: 
-Elnökségi ülés. 
-Karácsonyi ünnepség elő

készítése, szervezése. 

December: 
-Mikulás Kupa a BB Produk

ció szervezésében. 
-Elnökségi ülés. 
-2006. évi munkaterv előké

szítése. 
- Karácsonyi ünnepség. 

Az Egyesület 
elnöksége 

KOSZONETET mondunk 
mindazoknak, akik a személyi j övedelemadó 1 % - á t Egyesü
letünknek a súlyosan mozgáskorlátozott emberek segítsé
gére ajánlották fel. 

A személyi jövedelemadó meghatározott (1%) részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
C X X V I . Törvény alapján Egyesületünk 2004. évben 
865.288,- forintot kapott. 

A z összeg az alapszabálynak megfelelően került felhasz
nálásra. 

> Ismeretterjesztés, tájékoztatás 
(Vox Humana újság) 

> Kulturális tevékenység (rendezvények) 
> Sporttámogatás 

A z Egyesület Elnöksége ezúton mond köszönetet valamennyi 
támogatójának, továbbra is várjuk felajánlásaikat. 
Adószámunk: 19392758-1-15 

Kovács István 
i vezető 

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

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

Felügyelő Bizottság tagjai: 

tel.: 06-20/3260-485 
tel.: 06-20/3394-886 
tel.: 06-20/9308-737 
tel.: 06-20/9308-728 
tel.: 06-20/9308-713 

Tóth László F B elnök 
Hanyicska Józsefné F B tag 

Csorna József FBtag 

tel.: 06-20/9308-716 
m.helyi tel.: 06-42/444-474 
mobil: 06-20/529-1640 
tel.: 06-42/372-088 
mobil: 06-30/416-2813 

Ügyfélfogadás az egyesület központi irodájában: 
minden szerdán 8.00-12.00-ig és 13.30-16.00 óráig 
Nyíregyháza, Körte u. 41/a. 

Egyesületi telefonszámok: 
Központi iroda: 06-42/410-522 
Telefon/fax: 06-42/410-277 
M o b i l : 06-20/9308-722 

Támogató Szolgálat: 

: 06-4: Telefon: 06-42/504-835 
Zöld szám: 06-80/203-877 
Autótelefon: 06-30/635-50751 

Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatá
si területe 

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

L 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: 
Csengerés 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 
Ügyfélfogadás: minden munkanap 9-12 óráig Tiszadob Pol
gármesteri Hivatalban, tel.: 06-42/722-762 

Tiszaeszlár és térsége: 
Csoportvezető: Szél Istvánné, Tiszaeszlár, Petőfi u. 55. 
Tel.: 42/723-436, 06-20/411-9975 
Ügyfélfogadás: minden hónap első és harmadik hétfőn 8-12 órá

ig a lakásán. 

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

a lakásán. 

Új fehértó 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: MÜdovich Károly 
Tel.: 45/704-348, 06-70/313-7415 
Helyettes: Szabó Istvánné, Tel.: 45/478-246 
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. 41/a. 

J -Reuma klub 
Klubvezető: Fullajtár Andrásné, tel.: 06-30/605-
Helyettes: Fejes Istvánné, tel: 42/433-609 
Klubfoglalkozás: minden hónap első hétfőn 15 órától az 

Egyesület székházában, 
Nyíregyháza, Körte u. 41/a^ 

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

az Egyesület székházában, 
Nyíregyháza, Körte u. 41/a. 

Sakk-körB ^ 
Sakk-körvezető, edző: Tóth László 
Tel.: 42/431-634,06-20/9308-716 
Foglalkozás: minden csütörtökön 15-19 óráig az Egyesület 

székházában, Nyíregyháza, Körte u. 4 l/a. 

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

nem tudók és a búvárok részére. Minden csütörtökön 13 
órai kezdettel amárjól úszókrészére 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. 

S E G Í T H E T I 
a súlyosan mozgáskorlátozott emberek 

• érdekképviseletét, 
• életkörülményeinek javítását, 
• önálló életvitelét, 
ha a Személyi Jövedelemadójának 

1%-át 
a MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 

MEGYEI EGYESÜLETÉNEK 
ajánlja fel. 

Kérjük, hogy az itt található RENDELKEZŐ N Y I L A T K O 
ZATOT szíveskedjen levágni, majd egy kisméretű szabványbo
rítékba beletenni. 

A borítékra kérjük írja rá a nevét, adóazonosító számát 
(APEH kártyáról) és a lakcímét. A borítékot zárja le, majd a lera
gasztott felületet szíveskedjen aláírni. 

A borítékot kérjük csatolja az adóbevallásához, vagy ha az 
adóbevallást a munkahelye készíti el, akkor szíveskedjen átadni 
a munkahelyi ügyintézőnek. 

TÁMOGATÁSÁT K Ö S Z Ö N J Ü K 
_<^_(rrr jovágandóí 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 
19392758-1-15 

A kedvezményezett szervezet neve: 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG M E G Y E I EGYESÜLETE 
4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/A. 
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Segítő önkormányzatok 
Köszönet azon Polgármesteri Hivataloknak Sz.-Sz.-B. Megyei 

Önkormányzatnak akik támogatták az Egyesületet, valamint területi 
csoportjainkat, klubjainkat 
Ajak Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 
Anarcs Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 
Balsa Polgármesteri Hivatal 

Gávavencsellői csoport támogatása 
Döge Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 
Fehérgyarmat Polgármesteri Hivatal 

Fehérgyarmati csoport támogatása pályázat 
Gávavencsellő Polgármesteri Hivatal 

Gávavencsellői csoport támogatása 
Gyulaháza Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 
Gyüre Polgármesteri Hivatal 

Vásárosnaményi csoport támogatása 
Kékese Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 
Lövőpetri Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 
Marokpapi Polgármesteri Hivatal 

Vásárosnaményi csoport támogatása 
Mezőladány Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 
Nyírbogát Polgármesteri Hivatal 

Nyírbátori csoport támogatása 
Nyírbogdány Polgármesteri Hivatal 

SM Klub támogatása 
Nyírlövő Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 
Nyírmihálydi Polgármesteri Hivatal 

Nyírbátori csoport támogatása 
Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal 

Mátészalkai csoport támogatása 
Pátroha Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 
Penészlek Polgármesteri Hivatal 

Nyírbátori csoport támogatása 
Pócspetri Polgármesteri Hivatal 

Nyírbátori csoport támogatása 
Rápolt Polgármesteri Hivatal 

Mátészalkai csoport támogatása 
Szabolcsveresmart Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 
Tímár Polgármesteri Hivatal 

Gávavencsellői csoport támogatása 
Tiszabercel Polgármesteri Hivatal 

Gávavencsellői csoport támogatása 
Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal 

Tiszaeszlári csoport támogatása 
Tornyospálca Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 
Tiszalök Polgármesteri Hivatal 

Tiszavasvári csoport támogatása 
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 

Tiszavasvári csoport támogatása 
Tiszavid Polgármesteri Hivatal 

Vásárosnaményi csoport támogatása 15 000 Ft 
Tuzsér Polgármesteri Hivatal 

Kisvárdai csoport támogatása 30 000 Ft 
Újfehértó Polgármesteri Hivatal 

Újfehértói csoport támogatása pályázat 200 000 Ft 
Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal 

Sport pályázat 60 000 Ft 
Szoc. Pályázat kiadvány 100 000 Ft 
Egészségügyi pályázat 200 000 Ft 
Egészségügyi pályázat SM Klub 200 000 Ft 
Ifjúsági pályázat 50 000 Ft 
Szoc. Pályázat SM Klub 30 000 Ft 
Szoc. Pályázat 100 000 Ft 

Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzati Hivatal 
Szállításra alkalmas szerk. vásárlásának tám. 500 000 Ft 
Gyermek rendezvény támogatása 70 000 Ft 
Családi Klub támogatása 45 000 Ft 

Az Egyesület 2004. évi közhasznú 
eredményének kimutatása 
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2004. évi pályázatok 
Pályáztató szervezet I Pályázat célja Támogatás mértéke 
Fogyatékos Gyermekek és Tanulók Felzárkóztatásáért Országos 
Közalapítvány 
Terápiás és rehabilitációs célú úszásoktatás 270.000-
Egészségügyl, Szociális és Családügyi Minisztérium 
Már meglévő (működő) támogató szolgálat tárgyi 
feltételeinek megteremtése (gépjármű vásárlás) 4.000.000-
MATÁV 
MATÁV a civilekért 30% kedvezmény 
MATÁV 
Zöld szám támogatás 250.000-
MEOSZ 
Gyógyúszás szervezése, mentori tevékenység 400.000-
MagyarSM Betegekért Alapítvány 
Rehabilitációs eszközök vásárlása és kölcsönzése 
Otthonápolás és rehabilitáció biztosítása 400.000-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
Kiadványok készítése és terjesztése 100.000.-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
Életminőséget javító programok 200.000-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (SM Klub) 
Életminőséget javító programok 200.000-
Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság 
Ifjúsági pályázat civil szervezetek részére 50.000-
Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság 
Fogyatékos gyermekek és fiatalok sportnapja 60.000-
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Testnevelési és Sportintézet 
„Mozogjunk együtt" - Fogyatékosok sportnapja 80.000-
Sportszövetségek Megyei Egyesülete 
Szabadidős és sportrendezvény támogatása (2004. Nyári tábor) 65.000-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
Karácsonyi pályázat 100.000-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
Karácsonyi pályázat (SM Klub) 30.000-
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala 
Egynapos kirándulás, úszásoktatás 200.000-
Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala 
Rendezvény szervezés 40.000-

BEVÉTELEK: 
- Központi költségvetésből 
- Helyi önkormányzatoktól 
- A d ó l % 
- Pályázati úton nyert támogatás 
- Közhasznú tev. 
-Tagdíj 

- Egyéb bev. + pénzmaradvány 

BEVÉTELEK összesen: 
KIADÁSOK: 

- Anyag jellegű ráfordítás 
- Személyi jellegű ráfordítás 
- Int. kiadás 
- Pü. ráfordítás 
- Beruházás 

KIADÁSOK összesen: 
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TUDNIVALÓ A TAGDÍJFIZETÉS RENDEZÉSÉRŐL 
Tájékoztatásul közöljük, hogy az egyesületi tagsági díj 

a 2005. évben 
felnőtteknek 1.500,-Ft 
gyermekeknek 800,-Ft 

Felhívjuk a kedves tagtársaink figyelmét, akiknek tagdíjhátralé
ka van, szíveskedjenek 2005. június 30-ig rendezni. 
2002., 2003., 2004. évi tagdíjak: 

felnőtteknek 1.200,-Ft 
gyermekeknek 600,-Ft 

A nem rendezett tagdíjhátralék esetében Alapszabályunk alapján 
töröljük tagjaink sorából. A tagdíjat az újság mellékleteként küldött 
csekken kérjük befizetni, vagy egyesületünknél szerdai ügyfélfoga-
dásinaponlehetrendezni. Kovács István gazdasági vezető 

J TÁJÉKOZTATÁS 
a 2004. évi támogatásokról 
„Telefonnal a rászorultakért" Alapítvány 

A MATÁV Rt. „Telefonnal a rászorultakért" Alapítvány Kuratóri
uma 2004. évben ismét pályázati lehetőséget biztosított súlyosan moz
gáskorlátozott tagtársaink számára telefonbeszélgetés költségének 
hozzájárulásához. 

Az Alapítvány a pályázókat az alábbiak szerint támogatta: 
-Pályázatot nyújtott be összesen: 48 fő 
-Támogatásban részesült: 46 fő 1.116.000,- Ft összegben 
-Támogatásban nem részesült: 2 f ö ^ 

Lakás akadálymentesítési támogatás 
A 12/2001. (1.31.) Kormányrendelet szabályozza a vissza nem 

térítendő lakás akadálymentesítési támogatás (LÁT) igénylésének fel
tételeit. 

A támogatás kizárólag speciális építészeti munkák többletköltségére 
használható fel. Mozgássérült sorstársaink elsősorban fürdőszoba fel
újításra igénylik a támogatást, ezért kevés volt az olyan kérelem, mely 
speciális építészeti munkákat nevezett meg. 

2004. évben 174 fő igényelte a lakás akadálymentesítési 
támogatást, melyből 152 fö támogatási kérelmének előkészítése még 
folyamatban van. 

Ezúton kéljük a kedves sorstársakat, hogy csak olyan súlyosan 
mozgásfogyatékos személy adja be kérelmét támogatásra, aki beteg
sége miatt a normál építésű lakást egyáltalán nem tudja használni, és 
csak speciális építészeti munkálatokat kíván elvégeztetni. 

A lakás akadálymentesítési támogatás (LÁT) szigorú feltételeit 
figyelembe véve 2004. évben 22 fő súlyosan mozgáskorlátozott 
sorstársunk kérelmét továbbítottuk a MEOSZ LÁT Csoport felé jó
váhagyás végett. 

13 fő mozgássérült kérelmének elbírálása 2004. évben megtörtént, 
összesen 1.792.000,- Ft támogatást kaptak. 

9 fő kérelmének elbírálása áthúzódott 2005. évre. Sorstársaink ré
szére január-február hónapban engedélyezte a MEOSZ a támogatás 
kifizetését, mely 1.330.000,- Ft. 

Egyesületünk közreműködésével a 22 fő súlyosan sérült sors
társunk a mindennapi életvitelt megkönnyítő speciális átalakítá
sokra összesen 3.122.000,- Ft támogatásban részesült. 

LÁT támogatás helyi csoportok szerint 
Csenger és térsége 1 fö 150.000,- Ft 
Fehérgyarmat és térsége . . . . . . 

Gávavencsellő és térsége 3 fő 400.000,- Ft 
Ibrány és térsége . . . . . . 

Kisvárda és Záhony térsége 5 fő 642.000,- Ft 
Kölese és térsége — — 
Mátészalka és térsége 1 fő 150.000,- Ft 
Nyírbátor és térsége 3 fő 430.000,- Ft 
Nyíregyháza 4fö 600.000,- Ft 
Rakamaz és térsége 1 fö 150.000,- Ft 
Tiszadob és térsége 1 fő 150.000,- Ft 
Tiszaeszlár és térsége . . . . . . 

Tiszavasvári és térsége 1 fö 150.000,- Ft 
Újfehértó és térsége 2 fö 300.000,- Ft 
Vásárosnamény és térsége — . . . 

LÁT támogatás városok, községek szerint 
Benk 1 fő 150.000,- Ft 
Balsa 1 fő 150.000,- Ft 
Döge 1 fő 150.000,- Ft 
Gégény 1 fö 92.000,- Ft 
Komoró 1 fő 150.000,- Ft 
Nagyecsed 1 fő 150.000,- Ft 
Nagykálló 1 fő 130.000,- Ft 
Nyíregyháza 4fő 600.000,- Ft 
Nyírgyulaj 1 fő 150.000,- Ft 
Nyírtelek 1 fő 150.000,- Ft 
Pátyod 1 fő 150.000,- Ft 
Szabolcs 1 fő 150.000,- Ft 
Terem 1 fö 150.000,- Ft 
Tiszatelek 1 fő 100.000,- Ft 
Tímár 1 fő 100.000,- Ft 
Tiszalök 1 fő 150.000,- Ft 
Tiszadada 1 fö 150.000,- Ft 
Újfehértó 2fö 300.000,- Ft 

Kelenföldi Lászlóné 

Tájékoztató a „Telefonnal a 
: Y * rászorultakért" Alapítvány 

2005. évi pályázati lehetőségéről 
A MATÁV Rt. „Telefonnal a rászorultakért" Alapítványa a 

MATÁV telefonnal rendelkező súlyosan mozgássérült tagtársaink 
részére évről évre lehetőséget biztosít telefon bekötéshez, vagy be
szélgetési díj támogatásához pályázat benyújtására. 

2005. évben Megyei Egyesületünk közel tízezer fős tagságából 
77 fő, súlyosan mozgássérült sorstársunk pályázatát továbbíthatja 
a Kuratórium felé. 

A kevés keretszám miatt elsősorban olyan tagtársunk pályázatát 
tudjuk fogadni és továbbítani, aki a pályázati feltételeknek 
megfelel, legalább 2 éves tagsági viszonnyal rendelkezik, tagdíj
hátraléka nincs, és még nem kapott támogatást. 
Pályázatot nyújthat be: 
-1 .vagy II. csoportú 100%-os rokkant, vagy 
- fogyatékossági támogatásban részesülő súlyos mozgássérült. 
Jövedelem határok: 
- Családban élő pályázó esetén maximum 55.000,- Ft/fö/hó 
- Egyedül álló esetén maximum 70.000,- Ft/fő/hó 
A fogyatékossági támogatás összege a jövedelembe 
inem számít bele! 
Szükséges igazolások: 
II.) Minden együtt élő családtag jövedelem igazolása 16 éves kor felett: 
- Munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, munkanélküli járadék stb. 
-Munkaviszonnyal nem rendelkezőnek a munkanélküli központ 

(önkormányzat) igazolása szükséges akkor is, ha ellátásban nem ré
szesül. 

- Sorkatonáktól sorkatonai szolgálatról szóló igazolás. 
- Gyermekektől 16 éves kor felett iskolalátogatási igazolás. 
2.) Mozgássérültséget igazoló orvosi okmányok: 
- 1 . vagy II. csoportú 100%-os rokkantságról szóló OOSZI határozat 
-Fogyatékossági támogatásról szóló igazolás (határozat és orvosi 

szakvélemény). 
3.) Pályázni lehet a MATÁV előfizetőknek: 
-Telefon bekötés hozzájárulásához: csatolni kell a bekötési díj 

befizetéséről szóló csekkmásolatát. 
- Beszélgetési díj hozzájárulásához: csatolni kell az utolsó 6 havi be

fizetett csekk másolatát, és az utolsó havi telefonszámla 
másolatát, melyből egyértelműen kitűnik, hogy a pályázó milyen 
díjcsomagot fizet. 

-Kontroll kártyás előfizetésnél: csatolni kell a névre szóló ÁFA-s 
számla másolatát a kártya vásárlásáról. 

-Pályázati adatlap Megyei Egyesületünk központi irodájában 
, szerezhető be. 

A pályázati adatlapot pontosan kitöltve, az előírt igazolásokkal 
együtt Egyesületünkhöz kell benyújtani. Hiányos, vagy hiányo
san kitöltött pályázatokat nem továbbíthatunk a Kuratórium fe
lé. Bővebb információ az Egyesület központi irodájában kérhető. 

Internet-előfizetés támogatása 
A „Telefonnal a rászorultakért'' 

Alapítvány az Axelero Rt. támo
gatásával várhatóan az idei év
ben is lehetőséget biztosít szoci
ális célú INTERNET elérés pá
lyázati úton történő támogatásá
ra. Pályázatot súlyos mozgás
korlátozott személyek nyújthat
nak be. 

A támogatást csak már 
meglévő Axelero előfizetésre, 
illetve a Axelero Rt-nél megkö
tésre kerülő új előfizetésekre le
het igénybe venni. 
A pályázat benyújtásának fel
tételei a következők: 

- pályázati adatlap kitöltése, 
az Egyesület javaslatával 

- orvosi igazolást mellékelve, 
amely lehet 
- fogyatékossági támogatás 

határozata 
- 1, vagy 2. csoportú rok

kantságról szóló OOSZI 
határozat 

- kimutatás az egy főre jutó 
jövedelemről 

az együtt élő családtagok 
jövedelemigazolásai 

- 16 éven felüliektől iskola
látogatási igazolás 

- Az Axelero Rt.-vel megkö
tött szélessávú Internet-
előfizetői szerződés fény
másolata, 

- modemes előfizetésnél utol
só havi telefonszámla, me
lyen látszódik az Internet fel
használás költsége, és az 
Axeleroval kötött Internet 
elérési szerződés fénymáso
lata 

Az elbírálásnál előnyben ré
szesülnek 
- azok, akik súlyosan 

fogyatékosok, és helyváltoz
tatásukhoz kerekes szék 
használata szükséges 

- akik alacsony jövedelemmel 
rendelkeznek. 

A pályázati adatlap kérhető az 
Egyesülettől, várhatóan április 
közepétől. 

A Megyei Egyesülettől ingyenesen 
kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök 

Pályázati pénzből szerzett és magánszemélyek, karitatív szerveze
tek adományaiból működtetett, térítésmentesen kölcsönözhető gyó
gyászati segédeszközöket igényelhetnek tagtársaink meghatározott 
időtartamra. Ezzel a szolgáltatással is szeretnénk az önálló életvitelt 
elősegíteni. Azonban felhívjuk kedves sorstársaink figyelmét arra, 
hogy a megnövekedett igényekre tekintettel igénybejelentés alapján 
az eszközöket egy hónap időtartamra tudjuk biztosítani. Indokolt eset
ben ez az időtartam meghosszabbítható. Ez a lehetőség áthidaló meg
oldásként szolgál arra az időszakra, amíg a szakorvos a szükséges gyó
gyászati segédeszközt felírja. 

Amennyiben a kikölcsönzött gyógyászati segédeszköz egyesüle
tünkhöz való visszajuttatása nem megoldható kérnénk, hogy azt a leg
közelebbi helyi csoportvezetőnek adja át. 

- Speciális babakocsi sérült 
gyermekek részére. 

- Falra szerelhető zuhany
szék. 

- Ágytál. 
- Kádülőke. 
- Bevásárlókocsi. 

Súlyos esetekben: 
- Hidraulikus ágy. 
-Kádlift. 
- Légmatrac. 

Kiss Józsefné 
Kapcsolódójogszabály: 

19/2003. (IV.29.) EszCsM rendelet: A társadalombiztosítási támo
gatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszkö
zökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, 
forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről. 

Magyar Közlöny2003/44. (IV.29.) 

Kölcsönözhető gyógyászati 
segédeszközök: 
- Kerekes szék gyermekek és 

felnőttek részére (fix, illetve 
összecsukható). 

- Járókeretek (összecsukható, 
gurulós, hónaljmankós). 

- Szobai WC, felnőttek, illet
ve gyermekek részére. 

- Könyökmankó felnőttek, i l 
letve gyermekek részére. 
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LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK 
164/1995. (XII.27.) Korm. 

rendelet: A személygépkocsi szer
zési támogatásról, a személygép
kocsi átalakítási támogatásról, a 
közlekedési támogatásról, vala
mint a parkolási engedélyről. 

Személygépkocsi szerzési 

Azok a személyek nyújthatnak 
be szerzési támogatásra igényt, 
akik: 
> súlyosan mozgáskorlátozottak, 
és ezt a tényt a háziorvos által ki
bocsátott, 7 pontot elérő vagy azt 
meghaladó szakértői bizonyít
vánnyal igazolják, 
> és a család egy főre jutó jöve
delme nem haladja meg a minden
kori legalacsonyabb öregségi nyug
díj összegének két és félszeresét 
(2005-ben 61 750 forintot). 
Figyelem! Az egy főre jutó jövede
lem kiszámítása mindenkor az 
előző év nettó jövedelme alapján 
történik. 
> hét éven belül nem részesültek 
még ilyen támogatásban 
> saját maguk rendelkeznek ve
zetői engedéllyel, vagy alkalmasak 
vezetői engedély megszerzésére, 
illetve, ha nem alkalmasak, de ve
lük együtt élő házastársuknak 
(legalább egy éve együtt élő élet
társuknak) van vezetői engedélye, 
és külön nyilatkozatban vállalja a 
szállítást, vagy 
> méltányossági kérelem alap
ján, ha a súlyosan mozgássérült 
személy nem rendelkezik vezetői 
engedéllyel, annak megszerzésére 
nem is alkalmas, de nappali tanul
mányokat folytat, vagy munkavi
szonyban áll, és szállítását a vele 
legalább egy éve együtt élő nagy
korú gyermeke, testvére írásbeli 
nyilatkozattal vállalja. Más jogcí
men szerzési támogatásra vonatko
zó kérelem nem nyújtható be, tehát 
nem vállalhatja a vezetést más ro
kon - például unoka, vő, sógor és 
így tovább, 
> az a szülő, aki a 3. életévét 
betöltött, súlyosan mozgáskorláto
zott kiskorú gyermek személygép
kocsival történő szállítását írásbeli 
nyilatkozatban vállalja, ha a szállí
tás a gyermek rendszeres intézmé
nyi ellátása, gyógykezelése vagy 
tanulói jogviszonya miatt indokolt. 

A szerzési támogatás a belföldi 
kereskedelmi forgalomban lévő, 3 
millió forintot meg nem haladó fo
gyasztói árú, maximum 1610 cm3 

lökettérfogatú benzinüzemű, illet
ve maximum 2000 cm3 lökettérfo
gatú dízelüzemű személygépkocsi 
vásárlására használható fel. A vé
telárhoz szerzési támogatás nyújt
ható - a megyei rehabilitációs 
főorvos javaslata alapján - 3 vagy 
4 kerekű segédmotoros rokkant
kocsi, illetőleg gépi hajtású kere
kes szék vásárlása esetén is. 

A szerzési támogatás mértéke a 
vételár, illetve a vám és általános 
forgalmi adó együttes költségének 
60 százaléka, legfeljebb azonban 
300 ezer forint. 

A szerzési támogatás ugyana
zon személynek hétévenként egy 
ízben adható. A szerzési támogatás 
megállapítására irányuló kérelmet 
az állandó lakóhely, vagy tartózko
dási hely szerint illetékes polgár
mesteri hivatalnál kell benyújtani. 
A kérelem benyújtásának határ
ideje az adott év április 30. nap
ja. Ez az időpont jogvesztő 
határidő, mert azt követően a kérel
mező részére az adott évben szer
zési támogatásra való jogosultság 
nem állapítható meg. 

A szerzési támogatásra való jo
gosultságot megállapító határozat 
érvényességi ideje egy év. Ajegyző 
- kérelemre - a határozat érvé
nyességi idejét évenként meg
hosszabbíthatja, amennyiben a jo
gosultsági feltételeknek a kérel
mező megfelel. A jogosultsági fel
tételek közül a súlyos mozgáskor
látozottság tényét nem kell évente 
új igazolással bizonyítani, ha az 
igazolás a mozgáskorlátozottság 
tartós vagy végleges fennállását 
tartalmazza. 

Személygépkocsi átalakítási 
támogatás 

A mozgáskorlátozottak számára 
átalakítási támogatás adható: 
> a vezetésre való alkalmasság 
feltételeként az alkalmassági vizs
gálatot végző szakértők által előírt 
és a jogosítvány mellékletében fel
tüntetett segédberendezések fel
szereléséhez, a gépkocsi átalakítá

sához vagy automata sebességvál
tóval felszerelt személygépkocsi 
vásárlásához, 
> továbbá a személygépkocsi 
olyan átalakításához, mely le
hetővé teszi a súlyos mozgáskorlá
tozott személyek szállítását. 

Az átalakítási támogatás ugyan^ 
azon személynek hétévenként egy 
ízben adható. A támogatás mértéke 
az átalakítás tényleges költsége, de 
legfeljebb 30 ezer forint. Az átala
kítási támogatásra vonatkozó ké
relmet az állandó lakóhely vagy 
tartózkodási hely szerint illetékes 
polgármesteri hivatalnál kell be
nyújtani. A kérelem az adott évben 
bármikor benyújtható. 

Azok a súlyosan mozgássérült 
személyek, akik rendelkeznek 
ugyan a szerzési vagy átalakítási 
támogatásra való jogosultságot 
megállapító határozattal, a jelenle
gi körülmények között általában 
csak várakozási idő után juthatnak 
hozzá a tényleges utalványhoz. Ez 
a várakozási idő a jogosult körül
ményei alapján általában több év. 
Az igényjogosultak között a kielé
gítési sorrendet a jogosult lakóhe
lye szerint illetékes közigazgatási 
hivatal vezetője bizottság közre
működésével határozza meg, a¬
melynek egy tagja a MEOSZ elnö
ke által meghatalmazott személy. 

A szerzési és átalakítási támo
gatási igények kielégítési sor
rendjének meghatározásakor 
előnyben részesíthető az a súlyo
san mozgáskorlátozott személy, 
aki: 
> saját jogán jogosult támogatás
ra (rendelkezik vezetői enge
déllyel) + átalakítási támogatásra 
isjogosult 
> a személygépkocsit munkavi
szony fenntartásához vagy tanulói 
jogviszony folytatásához használ
ja 
> egyedülálló 
> honvédelmi kötelezettségének 
teljesítése során, azzal összefüg
gésben vált súlyosan mozgáskorlá
tozottá. 

Ezenkívül a bizottságok általá
ban figyelembe veszik a jogosult 
mozgássérültségének súlyosságát, 
illetve azt, hogy az igénylő és csa
ládja rendelkezik-e már gépkocsi
val vagy sem. Az igények elbírálá
sa során a kérelmek határidőn belül 
történő beadási sorrendje a döntést 
nem befolyásolja. 

Közlekedési támogatás 

Az alapfeltételek azonosak a 
szerzési támogatás 1. és 2. pontjá
ban írt alapfeltételekkel. 

A támogatás mértékének alap
összege évenként 7 ezer forint. A 
fogyatékossági támogatásban ré
szesülő személyek közlekedési 
támogatásra nem jogosultak. 

A támogatás évi mértéke: 
> ha a súlyosan mozgáskorláto
zott személy 1-62 éves korú, és 
tanulói jogviszonyban vagy mun
kaviszonyban áll: 24 500 forint. 
> ha a súlyosan mozgáskorláto
zott személy a 62. évét betöltötte: 7 
ezer forint 
> ha a súlyosan mozgáskorláto
zott személy kiskorúak eltartásáról 
gondoskodik, részére a fent feltün
tetett támogatás mértékén kívül 
plusz 3500 forint támogatás álla
pítható meg. 

A közlekedési támogatás meg
állapítására irányuló kérelmet 
az állandó lakóhely vagy a tar
tózkodási hely szerint illetékes 
polgármesteri hivatal jegyző
jénél kell benyújtani, az adott év 
április 30-ig. A határidőt követően 
a kérelmező részére az adott évben 
közlekedési támogatás már nem 
állapítható meg. Amennyiben a 
súlyos mozgáskorlátozottság té
nye év közben következik be, úgy a 
kérelem fenti határidőt követően is 
benyújtható. Ebben az esetben a 
támogatás mértékét időarányosan 
állapítják meg. 

Nem állapítható meg közleke
dési támogatás annak a személy
nek, aki: 
> az I. fokú orvosi szakvélemény 
alapján nem súlyosan mozgáskor
látozott 
> ápolást, gondozást nyújtó és 
rehabilitációs intézményi ellátás
banrészesül 
> életvitelszerűen ágyhoz kötött 
fekvő beteg, és szállítása csak 
mentőjárművel biztosítható 

> akérelemabenyújtásakoracsa-
lád egy főre jutó jövedelme meg
haladja - az előző éves nettó jöve-
delmekalapján-a61750 forintot. 

Súlyosan mozgáskorlátozott 
személynek számít az, aki: 
> önerőből tömegközlekedési esz
közt igénybe venni nem képes, 
mert a tömegközlekedési eszközök 
megállóhelyének megközelítése, a 
járműre történő fel- és leszállás, a 
szokásos méretű kézipoggyász 
vitele, a lépcsőn szokásos módon 
történő fel- és lelépkedés számára 
rendkívüli nehézséget vagy meg
oldhatatlan feladatot jelent, to
vábbá/vagy 
> tartós állásra, fogódzkodásra, 
kapaszkodásra nem képes, illetve 
> test közeli és test távoli segéd
eszközök (például kerekes szék, 
lépcsőlift, lépcsőmászó szerkezet, 
személyemelő, kádbeemelő, mű
végtag, járógép, két mankó vagy 
bot, gördülő járóka vagy járókeret 
és a többi) állandó, szükségszerű 
használatára rászorul. 

83/1987. (Xn.27.) MT rendelet: 
A rokkantsági járadékról 

Az a fogyatékossággal élő sze
mély kaphatja meg, aki tizennyol
cadik életévét betöltötte, rokkant
nyugdíjra nem jogosult, és huszon
ötödik életévének betöltése előtt 
munkaképességét 100 százalékos 
mértékben elveszítette. 

1997. LXXXI törvény: a 
Társadalombiztosítási nyugellá
tási rendszerről 

Rokkantsági nyugdíj 

Tny. 24. § (1) A rokkantsági 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati 
idő 

^ 2 2 éves életkor betöltése előtt 2 
év, 

- 22-24 éves életkorban 4 év, kor
kedvezményre jogosító munka
körben 3 év, 

- 25-29 éves életkorban 6 év, 
korkedvezményre jogosító 
munkakörben 4 év, 

- 30-34 éves életkorban 8 év, 
korkedvezményre jogosító 
munkakörben 6 év, 

- 35-44 éves életkorban 10 év, 
korkedvezményre jogosító 
munkakörben 8 év, 

- 45-54 éves életkorban 15 év, 
korkedvezményre jogosító 
munkakörben 12 év, 

- 55 éves életkor betöltésétől 20 
év, korkedvezményre jogosító 
munkakörben 16 év. 

Árvaellátás 

Az árvaellátás a gyermek 16. 
életévének betöltése napjáig jár. 
Ha a gyermek oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanul, az árvael
látás a tanulmányok tartamára, de 
legfeljebb a 25. életév betöltéséig 
jár. Ha a jogosultság megszűnése 
előtt a gyermek megrokkant, en
nek tartamára az árvaellátás élet
korra tekintet nélkül megilleti. 

1998. évi XXVI. törvény: A fo
gyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 

141/2000. (VIII.9.) Korm. 
rendelet: A súlyos fogyatékosság 
minősítésének és felülvizsgálatá
nak, valamint a fogyatékossági 
támogatás folyósításának szabá
lyairól 

Fogyatékossági támogatás 

A Magyar Közlöny 2003. évi 
19. számában 21/2003. (H.25.) 
Kormányrendelettel módosították 
a korábban érvényben lévő jogsza
bályt. Ennek alapján az új jogi sza
bályozás is megőrizte azt az 
alapfeltételt, hogy a fogyatékossá
gi támogatásban csak az a súlyosan 
fogyatékos személy részesülhet, 
akinek a társadalmi életben való 
részvétele olyan súlyos mértékben 
nehezített, hogy annak leküzdésé
hez rendszeresen külső segítő sze
mélyre van szüksége. A korábbi 
jogosultak mellett igényt nyújthat
nak be azok is, akiknek állapotán 
segédeszköz alkalmazásával nem 
lehet eredményesen változtatni. 
Továbbá, akiknek mindkét vég
tagra, vagy egy végtagra és a törzs
re kiterjedő súlyos torzulásuk, 
bénulásuk, csont- vagy ízületi 

deformitásuk, ízületi vagy izom-
merevségük van, és ez számukra a 
hétköznapi életvitellel kapcsolatos 
teendők elvégzését megnehezíti, 
vagy lehetetlenné teszi, mivel a 
sérülés az érintett testrészek hasz
nálatát súlyos mértékben akadá
lyozza. Ugyancsak támogatási i¬
gényt nyújthatnak be azok, akik
nek túlmozgással együtt járó moz
gáskoordinációs zavaruk a járás 
vagy a motoros képességeket je
lentős mértékben akadályozza. 

A szabályozás szerint tehát támo
gatásban részesülhetnek például a 
születési agykárosodások miatt 
részlegesen bénult állapotban lé
vők, ha a bénulás mozgáskoordi
nációs zavart is eredményez, vagy 
a sclerosis multiplex következté
ben mozgáskoordinációs, illetve 
egyensúlyzavarral rendelkezők, az 
agyi történések miatt legalább két 
végtagra kiterjedően sérült embe
rek és más, a korábbi szabályozás 
szerint segédeszközökkel való ellá
tás nélkül nem támogatható szemé
lyek. 

Akik tehát az új szabályozás sze
rintjogosultak lehetnek a fogyaté
kossági támogatásra, függetlenül 
attól, hogy korábban nyújtottak-e 

Jieigényt vagy nem, a fenti állapo
tok közül bármelyik előfordulása 
esetén új igényt adhatnak be. Az 
igényléshez változatlanul csatolni 
kell a háziorvos által kiállított 
igazolást, amely az önellátasi és az 
önkiszolgálási képességre vonat
kozó adatokat tartalmazza. 

A fogyatékossági támogatás 
megállapítására irányuló eljárás 
igénybejelentésre indul. Afogyaté-
kossági támogatás megállapítása 
első fokon a Magyar Államkincs
tárnak az igénylő lakóhelye, tar
tózkodási helye szerint illetékes 
Magyar Államkincstár Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Területi 
Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, 
Mártírok tere 8. Pf: 140) hatásköré
be tartozik. Az igazgatóság határo
zata ellen benyújtott fellebbezést a 
Magyar Államkincstár bírálja el. 

12/2001. QX31.) Korm. rendelet: 
Lakáscélú állami támogatásokról 

Akadálymentesítési támogatás 

Az igénylés feltételeiről a ME
OSZ - lakóhely szerint legköze
lebb eső - területi tagegyesületei
ben kaphatnak részletes és a kérel
mező körülményei szerint konkrét 
felvilágosítást. A vonatkozó jog
szabály alapvetően nem változott, 
csupán a Korm. 51/2003. (IV.9) 
rendeletének 9. § (4) bekezdése 
pontosította azt a szabályt, hogy 
ugyanarra az ingatlanra akadály
mentesítési támogatás több alka
lommal akkor igényelhető, ha a 
korábbi támogatásból elvégzett 
akadálymentesítés nem eredmé
nyezte más mozgáskorlátozott sze
mély akadálymentes lakáshaszná
latát. A támogatás kizárólag a moz
gáskorlátozott személy számára 
eredményezhet használati előnyt, 
de nem szolgálhatja a lakás forgal
mi értékének növekedését. 

Egy mozgássérült személy a¬
zonban csak egy alkalommal ré
szesülhet lakás akadálymentesítési 
támogatásban (maximum: 150 
ezer forint összegben), akkor is, ha 
időközben a korábban akadály
mentesített lakását eladta, vagy 
állapotváltozása miatt más átalakí
tásra is szüksége lenne. Új építésű 
akadálymentes lakásra 250 ezer 
forint támogatás vehető igénybe. A 
MEOSZ számítógépes nyilvántar
tási rendszere kizárja a többszöri 
igénybevétel lehetőségét, ezért 
kérjük, hogy hamis nyilatkozattal 
ne kíséreljék meg a második támo
gatás igénylését. A támogatás kizá
rólag a dokumentációban megha
tározott célra használható fel, a fel
használásról írásos beszámolót 
kell benyújtani. 

> aki után az emelt családi pótlé
kot a fogyatékos állapotára vagy 
tartós betegségére tekintettel fo
lyósítják 
> másrészt pedig a magánsze
mély is, aki rokkantsági járadék
ban részesül. Ez utóbbi magánsze
mély abban a háztartásban mi
nősül eltartottnak, ahol az ellátásá
ról folyamatosan gondoskodnak. 

A családi kedvezmény mérté
ke havonta és eltartottanként: 
> egy eltartott esetén 3000 forint 
> két eltartott esetén 4000 forint 
> három és minden további eltar
tottesetén 10000 forint. 
Ki veheti igénybe a kedvez
ményt? 

Az a szülő, nevelőszülő, hivatá
sos nevelőszülő, gyám veheti i¬
génybe, akinek a nevére a családi 
pótlékot folyósítják. Ha a magán
személy jogosult ugyan a családi 
pótlékra, de nem élt ezzel a jogá
val, a kedvezményt sem veheti i¬
génybe. A rokkantsági járadékban 
részesülő eltartott utáni kedvez
ményt az eltartottról gondoskodó, 
egy háztartásban élők egyike érvé
nyesítheti. 

Fogyatékos személyek 
adókedvezménye 

A súlyos fogyatékosság esetén 
orvosi igazolás alapján havi 2000 
forinttal lehet csökkenteni az adót 
mindazokra a hónapokra, ame
lyekben a fogyatékos állapot lega
lább egy napig fennállt. Az adóév
ben legfeljebb 24 000 forinttal le
het csökkentem az adó mértékét. 
- 2005. január 1-től a havonta leír
ható adókedvezmény mértéke 
emelkedik, a minimálbér 5 %-a, 
2850 forint. Éves szinten legfel
jebb 34 200 forint adókedvezmény 
vehető igénybe. 

Az orvosi igazolást nem kell 
csatolni, csak megőrizni. Akinek 
az állapota végleges és korábban 
már kiadták az erről szóló iga
zolást, nem kell új igazolást kérnie. 

A kedvezményt a súlyos fogya
tékosságban szenvedő magánsze
mély a saját összevonás alá eső jö
vedelme utáni adóból vonhatja le. 

Súlyosan fogyatékosnak az a 
személy tekinthető az adózás 
szempontjából, aki súlyos egész
ségkárosodással összefüggő jogo
sultságról szóló, jogszabályban 
meghatározott betegségben szen
ved, vagy rokkantsági járadékban 
részesül. 

1991. évi LXXXO. törvény: A 
gépjárműadóról 
- súlyadó 5.§.f.) bek 

A gépjárműadóról 

Mentes az adó alól: 
Bejelentésre a súlyos mozgás

korlátozott személy szállítására 
szolgáló egy személyszállító gép
jármű. Súlyos mozgáskorlátozott 
személy szállítására elsősorban az 
a személyszállító gépjármű szol
gál, amely a súlyos mozgáskorlá
tozott adóalany tulaj donában van. 
Ha a súlyos mozgáskorlátozott 
tulajdonában nincs gépjármű: 

Akkor a súlyos mozgáskorláto
zott személyt - írásbeli nyilatkozata 
alapján - rendszeresen szállító, vele 
legalább egy éve közös háztartás
ban élő, közeli hozzátartozójának, 
élettársának vagy szerződés alap
ján tartásra kötelezett személynek, 
mint adóalanynak, a tulajdonában 
álló gépjárművel lehet ilyennek 
tekinteni. 

1995. évi CXVn törvény: 
A személyi jövedelemadóról 
- Fogyatékos eltartottak utáni 
családi adókedvezmény - 40.§ 
- Fogyatékos személyek adó
kedvezményéről 

Fogyatékos eltartottak utáni 
családi adókedvezmény 

Magasabb összegű családi ked
vezmény vehető igénybe a súlyo
san fogyatékos eltartott esetében. 
Súlyosan fogyatékos eltartott 
egyrészt az, 

29/2002. (V.17.) OM rendelet: A 
fogyatékossággal élő hallgatók 
tanulmányainak folytatásához 
szükséges esélyegyenlőséget biz
tosító feltételekről 

A felsőoktatási intézményekbe 
jelentkezők, valamint a felsőokta
tási intézményekben tanulmányo
kat folytató fogyatékos hallgatók a 
fogyatékosságukra való tekintettel 
kérhetik az intézmény engedélyét a 
tanulmányi kötelezettségek teljesí
tése, illetve a vizsgák alóli részle
ges vagy teljes felmentésre, vagy 
az annak más módon történő 
teljesítésére, valamint a vizsgákon 
alkalmazható segítségnyújtásra. 
Amennyiben a fogyatékossággal 
élő jelentkező az érettségi, illetve a 
felvételi vizsgán kedvezményben 
részesült, azt részére a tanulmá
nyok folytatása során is biztosítani 
kell. 

1993. évi 111. törvény: A szociális 
igazgatásról és a szociális ellátá
sokról 

Időskorúak járadéka 

Az időskorúak járadéka a meg
élhetést biztosító jövedelemmel 
nem rendelkező időskorú szemé
lyek részére nyújtott támogatás. A 
települési önkormányzat idős
korúak járadékában részesíti azt a 
62. életévét, illetőleg a reá iránya
dó nyugdíjkorhatárt betöltött sze
mélyt, akinek havi jövedelme, vala
mint saját és a vele együtt lakó há
zastársa, élettársa jövedelme alap
ján számított egy főre jutó havi jö
vedelme nem haladja meg az öreg
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80 százalékát, egye
dülálló esetén 95 százalékát. 

Rendszeres szociális segély 

A települési önkormányzat 
rendszeres szociális segélyt álla
pít meg annak a személynek, aki 

> a 18. életévét betöltötte és aktív 
korú, továbbá munkaképességét 
legalább 67 százalékban elvesz
tette, vagy vakok személyi jára
dékában, illetve fogyatékossági 

> aktív korú nem foglalkoztatott, 
feltéve, hogy megélhetése más mó
don nem biztosított. 

Ápolási díj 

Az a nem nyugdíjas, nem rok
kantsági nyugdíjas, munkavi
szonnyal nem rendelkező hozzá
tartozó kérheti, aki állandó gondo
zásra szoruló, fogyatékossággal 
élő személyt ápol. A kérelmet a la-

.kóhely szerinti illetékes önkor
mányzatnál kell benyújtani. 

Átmeneti segély 

A település önkormányzat kép
viselő-testülete a létfenntartást ve
szélyeztető rendkívüli élethelyzet
be került, valamint időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gond
dal küzdő személyek részére a ren
deletében meghatározott átmeneti 
segélyt nyújt. Átmeneti segély 
pénzintézeti tevékenységnek nem 
minősülő kamatmentes kölcsön 
formájában is nyújtható. 

Átmeneti segély esetén az ellá
tás megállapításánál figyelembe 
vehető egy főre számított havi csa
ládi jövedelemhatárt az önkor
mányzat rendeletében úgy kell 

Kabályozni, hogy az öregségi 
"nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegénél, egyedül élő esetén an
nak 150 százalékánál alacsonyabb 
nem lehet. 

Közgy ógyellátás 

A szociálisan rászorult személy 
részére az egészségi állapot meg
őrzéséhez és helyreállításához kap
csolódó kiadásainak csökkentésé
re közgyógyellátási igazolvány 
állíthatóid. 
Közgyógyellátásra jogosult 
> a bentlakásos gyermek- és ifjú
ságvédelmi intézményben lakó, az 
átmeneti gondozott, az átmeneti és 
tartós nevelésbe vett kiskorú 
> rendszeres szociális segélyben 
részesülő 
> a pénzellátásban részesülő hadi
gondozott és a nemzeti gondozott 
> a sorkatonai családi segélyben 
részesülő 
> a központi szociális segélyben 
részesülő 
> arokkantságijáradékos 
> az, aki I., II. csoportú rokkant
sága alapján részesül nyugellá
tásban, baleseti nyugellátásban 
> az aki, vagy aki után szülője 
vagy eltartója magasabb összegű 
családi pótlékban részesül. 

A települési önkormányzat kép
viselő-testülete annak is megálla
píthatja a közgyógyellátásra való 
jogosultságát, aki szociálisan rá
szorult és gyógyszerköltsége olyan 
magas, hogy azt létfenntartása ve
szélyeztetése nélkül nem képes 
viselni. A szociális rászorultság 
megállapítása szempontjából fi
gyelembe vehető egy főre számí
tott havi családi jövedelemhatárt 
az önkormányzat rendeletében úgy 
kell szabályozni, hogy az az öreg
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 százalékánál, egye
dül élő esetén annak 200 százalé
kánál alacsonyabb nem lehet. 

Forrás: HUMANITÁS 
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Mi mennyi 2005-ben? 

A jogosultságot megállapító 
jegyzői határozatok nagy része 
határidőben beérkezett a Köz
igazgatási Hivatalhoz (továb
biakban: Hivatal), kisebb részét 
viszont több nappal a 164/1995. 
(XII. 27.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) 11. § (3) be
kezdésében megszabott határ
nap (június 30.) eltelte után ter
jesztették fel. Ahatározatok mint
egy 10%-át a jegyzők nem jog
erősítették, illetve a jogerő té
nyét a határozatra nem jegyez
ték fel. 

Néhány jegyző kolléga dönté
sét továbbra is egyszerűsített ha
tározati formában hozta meg. A z 
indoklás hiánya miatt ezekben 
az esetekben az előkészítő bi
zottságnak nem volt kellő 
információja, ami miatt az érin
tett súlyos mozgáskorlátozott 
ügyfeleket hátrány érhette. 

Álláspontunk szerint a határo
zatok felterjesztésének végső ha
tárnapja nem azt jelenti, hogy a 
jogosultak anyagait ezen a na
pon, vagy néhány nappal előtte 
kell felterjeszteni a Hivatalhoz. 
Rendszeresen előfordult, hogy a 
tárgyév első negyedévében 
jogerősen megállapított jogo
sultság esetén is június végén 
küldték meg a határozatokat. 

A z előzőek miatt a megye 
területéről egyszerre, egy idő
ben beérkező határozatok iktatá
sa torlódást, számítógépes fel 
dolgozása nehézséget okoz. 

Ezért azt kérjük a Kollé
gáktól, hogy a jogerős határo
zatokat mielőbb (február hó
napban már tudjuk fogadni), 
folyamatosan terjesszék fe\J 

További problémaként je
lentkezik, hogy a jogerős első
fokú határozatok egy része nem 
rögzítette az ügyfél legszüksége
sebb azonosító adatait sem. Min
den esetben szükséges a súlyos 
mozgáskorlátozott személy kö
vetkező adatait a határozat ren
delkező részében rögzíteni: név 
(asszonyoknál leánykori név), 
születési hely, születési idő (év, 
hó, nap), anyja neve, lakóhelye 
és személyi igazolvány száma. 
Ezeket az adatokat a jogosult 
nak kiállításra kerülő utal 
ványnak is tartalmaznia kell. 

Több esetben előfordult (még 
városoknál is), hogy a kis-, illet
ve fiatalkorúak, a cselekvőké
pességüket elvesztő, vagy abban' 
korlátozott személyek nevére ál
lapítottak meg jogosultságot. A 
jövőben az ilyen személyek kép
viseletére a jelenleg még hatá
lyos államigazgatási eljárás álta
lános szabályairól szóló több
ször módosított és kiegészített 
1957. évi IV. törvény 18. §-a, 
majd 2005. november 1 -tői a köz
igazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályai
ról szóló 2004. évi C X L . Tör
vény 40. §-a szerint törvényes 
képviselője bevonását kérjük 
biztosítani. 

A jogosultságot jogerősen 
megállapított határozatok mel
lékletét képező elsőfokú orvosi 
szakvélemények (továbbiak
ban: szakvélemény) kiállítása 
sok esetben nem pontos, sőt a 
R. 2. számú mellékletében kö
zölt űrlappal öszzehasonlítva hiá
nyosan kitöltött. A szakvéle
mény „Diagnózis" rovata az ese
tek túlnyomó többségében ol
vashatatlanul van kitöltve. A la
tin nyelvű elírás mellett az olvas
hatóan leírt magyar nyelvű diag
nózist nem tartalmazza. Ezzel le
hetetlenné válik a R. 1. számú 
mellékletében leírt súlyos moz
gáskorlátozottság megnyilvá
nulásainak ellenőrzése. 

A z .Állapot leírása" rovat 
1-6. pontjának kitöltése az ese
tek jelentős részében nem elég
séges. Ennek a rovatnak a kitöl
tését a háziorvosok (szakorvo
sok) sok esetben két szóval 
jelzik: „lásd zárójelentést". Fel 
kell kérni őket arra, hogy a rovat 
összes pontját magyar nyelven, 
olvashatóan töltsék ki. Az „Élet
vitelszerűen ágyhoz kötött 
fekvőbeteg és szállítása csak 
mentőjárművel biztosítható: 
igen - nem" kérdés válaszának 
két változata közül sok esetben 

egyik sincs megjelölve. (Az is 
előfordult, hogy az „igen" válasz 
került megjelölésre, ami kizárja 
a jogosultság megállapítását.) 

Amennyiben a szakvéle
ményben nincs megjelölve a 
válasz, akkor a szakvélemény 
nem felel meg a R. 2. számú mel
lékletének. A „igen" válasz meg¬
jelölése esetén - a R. 1. § (2) be
kezdés b.) pontjára figyelemmel 
- a határozat azért törvénysértő, 
mert a R. hatálya ezekre az ese
tekre nem terjed ki. 

A megállapított jogosultság 
mindkét esetben törvénysértő. 
Az ilyen jogosultságot, megálla
pító határozatokat a hivatalunk 
megsemmisíti, és új eljárást ren
del el. 

A z elsőfokú orvosi szakvéle
mény „Közlekedőképesség 
rninősítése" rovatának kitöltése 
általában pontos, de találkoz
tunk olyan jogosultságot megál
lapító határozattal is, amelyben a 
mozgáskorlátozott közlekedő ké
pessége 7 (hét) pont alatt volt. 

A gépjárművezetői engedély 
meglétének, illetve hiányának 
szakvéleményben történő igazo
lása nem minden esetben van 
szinkronban ajogosultságot meg
állapító határozatban rögzített 
megállapítással. 

A z egymásnak ellentmondó 
adatok miatt az előkészítő bi
zottság nem tudja kialakítani 
javaslatát, amely hátrányos a 
jogosult részére. 

A z elsőfokú orvosi szakvéle
mény a R. 20. § (5) bekezdése 
szerint olyan közokirat, amely a 
súlyos mozgáskorlátozottság, és 
az ebből eredő kedvezmények 
megállapítását részben megala
pozza. 

Fontos tehát, hogy a szakvéle
ményt a jövőben csak abban az 
esetben fogadják el a jegyzők és 
az ügyintéző kollégák, ha annak 
kiállítása maradéktalanul meg
felel a R. 2. számú mellékleté
nek. A hiányosan kiállított szak
véleményeket a jogosultság so
ron következő éves meghosz-
szabbításakor kell kicserélni, 
majd hivatalunkhoz felterjesz
teni. 

A 2005. évi személygépkocsi 
szerzési (átalakítási) támogatást 
megállapító (időbeli hatályát 
meghosszabbító) határozatok in
dokolása az alábbiakra feltétle
nül térjen ki. 

A R 15. § (2) bekezdésében 
felsorolt előnyök közül az ügyfél 
melyikkel rendelkezik. Különös 
figyelemmel kell lenni arra a 
tényre, ha a súlyos mozgáskorlá
tozott munkaviszonyban áll 
vagy tanul, egyedül él, illetve, 
ha a közös háztartásban két, 
vagy több súlyos mozgáskorlá
tozott él. 

A z egy főre jutó jövedelmet fo
rint összegben kell megjelölni. 
Szükséges tényállási elem a kö
zös háztartásban élők tulajdo
nában (használatában) lévő 
személygépkocsi adatainak 
rögzítése. (Elegendő a típus és 
az évjárat közlése.) Folyamatos 
visszajelzést kapunk arról, hogy 
a súlyos mozgáskorlátozottak 
egy része elsősorban az új-, vagy 
néhány éves személygépkocsi tu
lajdonjogát elhallgatja. A bizott
sági javaslat kialakításakor a sze
mélygépkocsi tulajdonjoga, az 
évjárata lényeges szempont, 
ezért a tulajdonjogot és a sze
mélygépkocsi gyártási idejét 
helyben indokolt tisztázni és 
rögzíteni. 

A jogerősített határozattal egy 
időben csak a legutóbbi házi-, 
vagy szakorvosi szakvélemény 
fénymásolatát kell elküldeni, a 
többi melléklet (kérelem, nyi
latkozatok, igazolások stb) fel
terjesztése szükségtelen. A z 
évenként felülvizsgált orvosi 
szakvélemények elküldéséről 
évenként kell gondoskodni. 

A R . 4/A. §-ának alkalmazása 
kapcsán még mindig előfordul 
hatáskörelvonás, illetve tör
vénysértő döntés. Több jegyző 
évről évre a Hivatal hatáskörét el
vonva dönt azokban az esetek
ben is, amikor a súlyos mozgás
korlátozott szállítását a vele 

közös háztartásban élő nagy
korú gyermek, illetve testvér 
vállalja. Ebből arra lehet követ
keztetni, hogy az érintett jegy
zők az említett jogszabály ren
delkezéseit nem pontosan alkal
mazzák, illetve a korábban kül
dött köriratokat nem olvasták el 
és nem adták tovább az ügy
intézőnek. 

A R. 18/A. § (2) bekezdése 
úgy rendelkezik, hogy a szerzési 
támogatásban részesített sze
mély lakóhelye (tartózkodási 
helye) szerint illetékes Körzeti 
Okmányiroda a határozat kéz
hezvételét követő negyvenöt na
pon belül értesíti a Hivatalt az eli
degenítési tilalom bejegy
zéséről. A Hivatal az ügyiratokat 
csak akkor teheti elintézettként 
irattárba, ha az Okmányiroda írá
sos értesítése megérkezett. 

Emiatt kérjük az Okmányiro
dák tevékenységét irányító 
jegyző kollégákat, hogy - az ügy
iratok mielőbbi elintézése érde
kében - tegyenek intézkedést a 
negyvenöt napos értesítési határ

idő betartására, illetőleg lénye
ges csökkentésére. 

Végezetül tájékoztatjuk a Tisz
telt Kollégákat, hogy 2005. évtől 
a Hivatalon belüli feladat átcso
portosítás alapján a Hivatal
vezető Úr a súlyos mozgáskorlá
tozottak szerzési (átalakítási) tá
mogatásával összefüggő felada
tok végzésével a Hatósági 
Főosztályon Nánási Gáborné 
főmunkatárs asszonyt bízta 
meg, aki a Megyeháza B épület 
fszt. 11-es számú irodahelyi
ségben található és a 42/594-236 
telefonszámon lehet elérni 
(fax: 42/594-239). 

A B épület fsz. 11-es számú 
irodahelyiség legkönnyebben az 
Egyház utca felől közelíthe
tő meg. 

Kérjük Önöket, hogy - tájé
koztatónkat is figyelembe vevő 
- törvényes és szakszerű munká
jukkal segítsék kolléganőnket 
feladatai ellátásában. 

Varga László s.k. 
vezető főtanácsos 

Kimutatás a 2004. évi gépkocsi szerzési 
és átalakítási támogatásokról 
Megyei keret 
V Szerzési támogatás 493 db utalvány 
^ Átalakítási támogatás 30 db utalvány 

Kiosztásra került 
V Szerzési támogatás 493 db utalvány 
V Átalakítási támogatás 9 db utalvány 

Visszaadott, újra kiosztásra 
került utalványok 

A parkolási igazolványról 
A K o r m á n y 218/2003. 

(XII. 11.) Kormányrendelete ér
te lmében a parkolási igazol
ványra vonatkozó feltételek 
2004. július 1-től az alábbiak 
szerint változtak. 

A rendelet alapján igazol
ványra jogosult az a személy: 

- aki súlyos mozgáskor
látozottnak, 

- aki látási fogyatékosnak, 
gyengénlátónak, értelmi 
fogyatékosnak, valamint 
autistának minősül. 

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

A z igazolvány kiadása kére
lemre indul. A kérelemhez mel
lékelni kell az I. fokú orvosi 
szakvéleményt, vagy a fogya
tékossági támogatásról szóló 
határozat mellékleteként meg
küldött OOSZI szakvéleményt 
a súlyos fogyatékosság minő
sítéséről, vagy a magasabb ö s z ^ 
szegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékos
ságokról szóló igazolás t . 

A kérelemhez csatolható 
1 db igazolvány kép abban az 
esetben, ha a jogosult szemé
lyesen nem tud megjelenni. Eb
ben az esetben a jogosult he
lyett meghatalmazottja jár el. 

A z igazolvány iránti kére
lem személyes előterjesz
tésekor az okmányiroda a jogo
sultról fényképet készít. Ajogo^ 
sultnak a kérelmet minden eset
ben saját kezűleg kell alá
írni. 

A z igazolvány érvényessé
gének időtartama a kiállítás 
napjától számított maximum 3 
év. Amennyiben a következő 
felülvizsgálat várható időpont
ja 3 évnél rövidebb időtarta
mot határoz meg, az igazol
vány érvényességének időtar
tama megegyezik a szakvéle
mény érvényességének idő
tartamával. 

Aparkolási igazolvány érvé
nyessége 5 éves időtartamra 
szól abban az esetben, ha a 
mozgásában korlátozott sze
mély állapota végleges. A z ér
vényességi idő leteltével az iga
zolvány érvényessége további 
5 évvel újabb szakvélemény be
mutatása nélkül meghosz-
szabbítható. 

A z igazolványban foglaltak 
adattartalmát, érvényességét, 
jogszerű használatát a rendőr
ség és a közterület-felügyelő 
jogosult ellenőrizni. 

2005. január 1 -tői már az új, 
nemzetközileg is elfogadott 
arcképes igazolvány használ
ható. 

GYÓGYÁSZATI SEGEDESZKOZ-
GYÁRTÁS A STARTNÁL 

A Start Rehabilitációs Vál
lalaton belül 1994-től folya
matosan működik a gyógyá
szati segédeszközök - orto
péd cipő, protézis - gyártása. 

Műhelyünk Nyíregyházán 
a Pacsirta utca 27. szám alatt 
található. 

Ortopédcipő-gyártás 
Ortopéd cipészeti üzemünben 
orvosi vényre felírt ortopéd, i l 
letve gyógycipőket készítünk: 

- rövidült végtagra, 
- művégtagra, úgyneve-
- zett párja cipő, 
- csonkolt lábra, 
- deformált lábra. 

Agyógycipők egyedileg, mé

retre készülnek. Közgyógyel-
látási igazolvánnyal rendel
kezők részére térítésmentes. 

A megfelelő lábbelik kivá
lasztását prospektusok segítik, 
illetve egyedi kéréseket is f i 
gyelembe veszünk. 

A Támogató Szolgálat kere
tein belül Nyíregyháza és kör
nyékén a szállítás megoldható. 
(Szakrendelésre, illetve lakó
helyre visszaszállítás.) 

Protézisgyártás 
Fő termékünk az egyedi mé

ret alapján készült comb, illet
ve alszár amputáltak külön
böző típusú protézisekkel való 
ellátása. 

83.000 Ft 

55.575 Ft 
74.100 Ft 

24.700 Ft 

I. A gyermekneveléssel összefüggő támogatások, ellátások 
Terhességi-gyermekágyi segély 
a szülési szabadságnak megfelelő Napi átlagkereset 70 százaléka, 
időtartamrajár. illetve a minimálbér 
(1997. évi CXVII. tv. 57.§) kétszeresének harmincad része. 
(1997. évi LXXXIII . tv. 40-42.§) 
Gyermekgondozási díj 
a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de maximum: 
(1997. évi LXXXIII . tv. 42/D.§ (1) bekezdés) 
(2003. évi CXVI . tv. 57. §) 
(2004. évi C X X X V . tv. 59. §) 
Anyasági támogatás 
a gyermek születése időpontjában érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 225 százaléka, 
ikergyermek esetében 300 százaléka 
(1998.éviLXXXTV31.§) 
Gyermekgondozási támogatások 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás 
ikergyermek esetében (függetlenül a gyermekek számától) 49.400 Ft 
(1998.éviLXXXTV.26.§) 
Nevelési ellátás: családi pótlék, iskoláztatási támogatás 
a. egygyermekes család 
b. egy gyermeket nevelő egyedülálló 
c. kétgyermekes családban gyermekenként 
d két gyermeket nevelő egyedülállónál gyermekenként 
e. három vagy többgyermeket nevelő családban 

gyermekenként 
f. három vagy több gyermeket nevelő egyedülállónál 

gyermekenként 
g. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 

esetében 
h. intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, 

hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén 
i. a 7.§(l)bekezdésénekb.)-c.) pontja szerinti intézmény 

ben (gyermekotthonban, j avítóintézetben nevelt vagy 
büntetés-végrehajtási intézetben) élő, továbbá nevelő
szülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett, a g.) 
pont alá nem tartozó gyermeknél 

(1998.éviLXXXrV.tv. ll .§) 
Nevelőszülői díj (legalacsonyabb összege) 
Hivatásos nevelőszülői díj (legalacsonyabb összege) 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a helyi önkormányzat 

rendelete szerint 
II. Nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátások 
Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege: 
(380/2004.(XII.28.) Korm. rendelet) 
Árokkantsági nyugdíj legkisebb összege havonta: 
• III. rokkantsági csoport 
• II. rokkantsági csoport 
• I. rokkantsági csoport 
(249/2003. (XII.23.) Korm. rendelet 8.§) 
A baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havonta: 

5.100 Ft 
6.000 Ft 
6.200 Ft 
7.200 Ft 

7.800 Ft 

8.400 Ft 

15.900 Ft 

15.700 Ft 

7.200 Ft 

13.000 Ft 
112.000 Ft 

24.700 Ft 

24.700 Ft 
25.850 Ft 
26.800 Ft 

I 
III. rokkantsági csoport 

• II. rokkantsági csoport 
• I. rokkantsági csoport 
(380/2004. (XII.28.)Korm. rendelet) 
Rokkantsági j áradék 
(379/2004. (XII.28.) Korm. rendelet) 
Rendszeres szociálisjáradék 
(379/2004. (XII.28.) Korm. rendelet) 
Házastársi pótlék és az ahhoz j áró kiegészítés 
(379/2004. (XII.28.) Korm. rendelet) 
Házastárs után j áró j övedelempótlék 
(379/2004. (XII.28.) Korm. rendelet) 
Egészségkárosodási j áradék (maximális összege) 
(379/2004. (XII.28.) Korm. rendelet) 
Vakok személyi járadéka 
(379/2004. (XII.28.) Korm. rendelet) 
Árvaellátás legkisebb összege 
(379/2004. (XII.28.) Korm. rendelet) 

24.800 Ft 
26.050 Ft 
26.950 Ft 

27.180 Ft 

21.890 Ft 

16.480 Ft 

11.370 Ft 

74.100 Ft 

12.320 Ft 

21.000 Ft 

17.290 Ft 

III. Szociális ellátások, egyéb támogatások 
Amég folyósított munkanélküliek jövedelempótló támogatása 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 százaléka 19.760 Ft 
(az 1993. évi III. tv. már hatályon kívül helyezett 33. §-a) 
Rendszeres szociális segély 
aktív korú nem foglalkoztatott esetén az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 70, 
jövedelemmel nem rendelkező 18. évesnél idősebb, 
munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, 
vagy vakok személyi járadékában, 
fogyatékossági támogatásban részesül, 80 százaléka 
(az 1993. évi III. tv. (Sztv.) 37/E.§ (1) bek.) 
Időskorúak járadéka 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80, 
illetve egyedülálló esetén 95 százaléka 
(1993. évim. tv. 32/C.§ (l)bek.) 
Ápolási díj 
az öregségi nyugdíj legkisebb összege, illetve 
18. év feletti ápolása esetén legalább 80 százaléka 
(1993.évim. tv. 44.§) 
Lakásfenntartási támogatás a helyi önkormányzat 
(1993. é v i m tv. 38.§ (2)bek.) rendelete szerint 
Átmeneti segély a helyi önkormányzat 
(1993. é v i m tv. 45.§ (l)bek.) rendelete szerint 
Ádómentes étkezési hozzájárulás 
• természetben nyújtott étkeztetés esetén 
• készétel vásárlása esetén 
(1995. CXVII. tv. 1 .sz. melléklete 8.17.pont) 
Ádómentes iskolakezdési támogatás, szülőnként 
(1995. CXVII. tv. 1 .sz. melléklete 8.30.pont) 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, havonta 
(1997. évi X X X I . tv. 20.§ (2) bek.) 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22 százaléka 
emelt összegű rendszeres támogatás összege 

19.760 Ft 

19.760 Ft 
23.465 Ft 

24.700 Ft 
19.760 Ft 

8.000 Ft 
4.000 Ft 

17.000 Ft 

5.434 Ft 

10.800 Ft 
(Forrás: HUMANITÁS) 

Ortopéd szakorvos által fel
írt vény alapján dolgozunk, me-

Tyet az Egészségbiztosítási 
Pénztár 100%-ban támogat. 

Nyitvatartási idő: 
Hétfőtől csütörtökig 
(méretvétel is) 

8,00 -16 óráig 
Pénteken 

8,00 -12,30 óráig 

A gyártás jól felszerelt orto
péd cipészeti és műszerész 
műhelyünkben történik. ISO 

9001: 2001-es Minőségbizto
sítási rendszerrel rendelkezünk. 

Udvarias kiszolgálással, rö
vid határidőre vállaljuk termé
keink elkészítését. 

További információ kérhető 
az üzem 06-42/318-977 köz
ponti telefonszámán. 

Palicz Mihályné 
Ortopéd cipész Művezető 

Málnás János 
Ortopéd Műszerész Mester 

Üzemvezető 



1 4r TÉNYEK ÉS ADATOK 

Táborozás a DORCAS Alapítvánnyal 

A D O R C A S Alapítvány 
2004. augusztus 11-18. 
között, immár második alka
lommal szervezett ökumeni
kus tábort a megyében élő 
mozgássérült fiataloknak. A 
Mozgáskorlá tozot tak M e 
gyei Egyesületének elnök 
asszonya „Adélka" jóvoltá
ból abban a megtiszteltetés
ben részesültünk, hogy a két 
halmozottan sérült gyerme
künkkel mi is részt vehet
tünk e nagyszerű táborban. 

Örültünk a lehetőségnek, 

érezhessük magunkat. Ha 
csak egy hetet is, de pihen
hessünk, és még lelkileg is 
feltöltődhessünk! 

A mozgássérült fiatalok
kal még gyógytornász is fog
lalkozot t . L e h e t ő s é g ü n k 
nyílt még úszásra, kézmű
ves foglalkozásokon való 
részvételre, különböző tár
sasjátékokkal való szórako
zásra, vetélkedésre és zené
lésre. 

A magunk, gyermekeink 
és minden táborozó fiatal 

de mégis szorongva indul
tunk el, féltünk, hogy súlyo
san fogyatékos gyermeke
inkkel hogyan fogunk tudni 
beilleszkedni a számukra 
idegen környezetbe. Gyer
mekeink 26 és 23 évesek, 
teljes ellátásra, állandó felü
gyeletre és gondozásra szo
rulnak. Sajnos társadalmunk 
nagy része sajnálatból(?), 
vagy talán lenézésből elfor
dul a sérült embertársaitól, 
kirekesztik őket, s kevesen 
nyújtanak segítő kezet, akár 
csak egy lépcsőnyi akadály 
átlépése érdekében is. Külö
nösen nehéz helyzetben van
nak a súlyos sérültek, akik 
segítség nélkül még egy lé
pést sem tudnak tenni, akik 
csak a családjuk és a jóaka
ratú emberek segítségében 
bízhatnak. Istennek hála, 
hogy vannak jóakaratú em
bertársaink is, akik képesek 
saját dolgaikat, munkájukat, 
családjukat félre téve azon 
fáradozni, hogy mi mind
annyian a táborozában részt
vevő fiatalok és kísérőik jó l 

nevében is köszönjük a 
D O R C A S Alapí tványnak, 
vezetőinek és minden mun
katársának, segítőinknek az 
egy hét gondtalan pihenést, 
kikapcsolódást és a lelki fel
töltődést. 

Köszönjük a táborozást! 
K ívánunk mindnyájuk

nak a Jó Istentől továbbra is 
erőt, egészséget, boldogsá
got. 

Külön köszönjük Szenti 
Tibornak és nejének Zsuzsá
nak a mély, együtt érző be
szélgetéseket a jövőről, hit
ről, reményről. 

Külön köszönettel tarto
zunk még a Mozgáskorláto
zottak Megyei Egyesüle
tének, Adélka elnök asz-
szonynak és minden kedves 
munkatársának, hiszen sú
lyosan sérült gyermekeink
nek Önök jelentik a tágabb 
családot. Önök elfogadták 
kicsi koruktól őket, Önökkel 
mindig jól érezték magukat. 

Köszönettel és Tisztelettel: 
Demeter család 
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A START Ajaki Üzemegysége 
Örömmel számolhatunk 

be arról, hogy 2005 áprilisá
ban lesz, hogy már 3 éve 
megalakult községünkben a 
START Rehabilitációs Vál
lalat Üzemegysége. M i v e l 
fontos számunkra, hogy a la
kóhelyünkön élő megválto
zott munkaképességű embe
rek részére is munkale
hetőséget biztosítsunk. 

Továbbra is működik az 
Üzemben a varroda részleg, 
ahol idén lehetőséget kap
tunk, hogy a régi gépeket új 
gépekre cseréljük. A belföl
di értékesítés mellett, kül
földre is termelünk. 
A Talpfelvarró Üzem idén 
30 fővel bővült, melyben így 
még nagyobb intenzitással 
folyik a kizárólag exportra 
irányuló termékgyártás. Pre
cíz tevékenységünket az is 
igazolja, hogy megrendelő
ink mindig számíthatnak a 
határidőre történő szállí
tásra. 

A telephelyünkön lévő rak
tár boltként is üzemel, ahol a 
START Vállalat különböző 
termékeit vásárolhatják meg 
dolgozóink, és az értékesí
tést bővítettük a lakosság 
számára is. 

A Polgármesteri Hivatal 
támogatásával tavaly meg

kapott helyiségeket a T M K 
dolgozók otthonossá ala
kították, amely az irodai te
vékenység ellátására alkal
massá vált, ahol a telep
vezető Vedres József és fele
sége Vedres Józsefné területi 
vezető és vezető adminiszt
r á t o r k é n t i r á n y í t j á k az 
Üzemegységet, melynek lét
száma 90 fő. Itt folyik az ügy
félfogadás a mozgáskorláto
zottak számára, szerdánként 
9-16 óráig, és itt történik 
sorsjegyeseink elszámolta
tása, mely közel 110 mun
kavállalót érint. 

Üzemünk idén is tovább 
bővült új helyiségekkel, me
lyek átalakítását a T M K dol
gozók végzik majd. Szeret
ném nagyon sok szeretettel 
és tisztelettel megköszönni 
e lsősorban Vezérigazgató 
Úrnak és Elnök Asszony
nak, valamint mindazoknak, 
akik folyamatosan hozzájá
ru lnak Ü z e m e g y s é g ü n k 
fenn ta r t á sához és fejlő
déséhez. 

Reméljük munkánkat si
ker és megbecsülés kíséri. 

Vedres Józsefné 
Kisvárda és Záhony 

térség csoportvezetője 

Tisztelt s o r s t á r s a i n k ! 

A z Ö n á l l ó É l e t v i t e l é r t 
Támogató Szolgálat a 2005-
ös évben is várja már meglévő 
és leendő ügyfeleink szíves 
megkeresését Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város közigaz
gatási területén. Sortársaink 
körében már jól ismert szolgál
tatásokat továbbra is bizto
sítjuk az igénybevevő egyéni 
igényeihez alkalmazkodva. 

Személyi segítségnyújtás 
Lakáson belül illetve lakókör
nyezetben, mellyel hozzá sze
retnénk járulni az önálló élet
vitel megkönnyítéséhez az 
alábbi szolgáltatások biztosí
tásával: 
• Személyes - h igiénés 
szükségletek segítése (fürde
tés, kéz- és lábápolás, segítség
nyújtás az öltözködésben). 
• Személy körüli környezet 
rendbetétele (személyes iratok 

• Hivatali ügyintézés céljá
ból történő szállítás. 
• Ortopéd cipő, és művég
tag méretfelvételre történő 
szállítás. 
• Szerdai ügyfélfogadási 
napokon az Egyesület közpon
ti irodájába történő szállítás. 
• Aktív dolgozók esetében 
munkahelyre és otthonába 
történő szállítás. 
• Közösségi, kulturális, csa
ládi rendezvényekre szállítás. 
• Temetőlátogatás. 
• Egyéb felmerülő szállítási 
igény biztosítása. 

A speciális személyszállí
tás keretén belül a szállítást 
végző személy, illetve a szállí
tás alkalmával jelen lévő 
személyi segítő segítséget 
nyújt ügyfeleink számára. 
• A gépkocsihoz való elju
tásban. 
• A járműre történő fel- és 
leszállásban. 

A buszra rámpán lehet feljutni.. 

rendezése, ágynemű megigaz-
ítása). 
• É t e l m e g m e l e g í t é s e , 
segítségnyújtás az étkezésben, 
mosogatás. 
• Vérnyomás , vércukor
szint mérés, egészségügyi ta
nácsadás. 
• Gyógyszerek felíratása, 
kiváltása. 
• Gyógyszerkészlet ellen
őrzése, orvosi előírás szerinti 
adagolása. 
• Betegkísérés egészség
ügyi kezelésekre , házior
voshoz, fogászati kezelésre. 
• Ügyintézés. 
• Bevásárlás, postai külde
ményekintézése. 
• Tájékoztatás gyógyászati 
segédeszköz kölcsönzés lehe
tőségeiről. 
• Gyógyászati segédeszköz 
használatának bemutatása, 
betanítása. 

A személyi segítségnyújtás 
igénybevétele történhet: 
• eseti, 
• rendszeres, 
• folyamatosjelleggel. 

Speciális személyszállítás 
A speciális személyszállítás 
biztosításával hozzá szeret
nénk járulni az alapvető szol
gáltatások, közszolgáltatások 
akadálymentes eléréséhez. 
• Egészségügyi ellátások
hoz való akadálymentes hoz
záférés segítése (szűrővizs
gálatok, rehabilitációs-, fizi
koterápiás kezelések, kontrol
vizsgálatok, laborvizsgálatok). 

• A járművön való bizton
ságos elhelyezkedésben. 
• Csomagok e lhe lyezé 
sében. 
• A kliens célhelyszínre tör
ténő bejutásában. 

A speciális személyszállí
tás igénybevétele történhet: 
• heti rendszerességgel, 
• havi rendszerességgel, 
• szükség esetén, felmerülő 
igény szerint. 

Információnyújtás 
Sorstársaink számára prob
lémáik megoldásához tanács
adás keretében nyújtunk segít
séget (szociális-, önkormány
zati és egyéb hivatalos ügyek
ben, illetve tájékoztatást nyúj
tunk a fogyatékosokra vonat
kozójogszabályokról és speci
ális rendelkezésekről. 

A T á m o g a t ó Szo lgá la t 
szolgáltatásai közül a személyi 
segítségnyújtás és a speciális 

a fenntar tó , az egyesület 
évente ha t á roza tban álla
pítja meg. 

A szolgáltatások iránti igé
nyeiket j élezhetik: 
a Támogató Szolgálat veze
tőjénél az Egyesület szék
helyén a hét minden munka
napján (hétfőtől csütörtökig 
8-16 óráig, pénteken 8-12 
ó rá ig ) személyesen vagy 
telefonon. 

A T á m o g a t ó Szolgá la t 
elérhetőségei: 
Cím: 4400 Nyíregyháza, 

Körte u. 41/A. 
Tel.: (42) 410-522 

(42) 504-835 
Tel./fax: (42) 410-277 
Zöld szám: (80) 203-877 
Mobü: 06-20/930-87-13 

Pancsusák Tibor 
Támogató Szolgálat vezető 

személyszállítás térítési díj
köteles. 

A személyi segítségnyújtás 
térítési díjai: 

Lakáson belül és lakó
környezetben 

hétköznap: 300 Ft/óra, 
hétvégén: 450 Ft/óra, 
ünnepnapokon: 650 Ft/óra, 
A speciális személyszál

lítás térítési díja: 
városon belül: 60 Ft/km. I 

A szolgáltatások térítési 
díj ai az ÁFA-t tartalmazzák. 

A szolgáltatások rendsze¬
res és csoportos igénybevé¬
tele esetén a térítési díj ösz-
szege a fenntartóval kötött 
megállapodás alapján kerül 
meghatározásra. 

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

A szolgáltatások díjtételeit 

...de fellépő is könnyíti a beszállást 

Speciális személyszállítás 
ortopéd cipő és 
művégtag méretfelvételre 
Tisztelt sorstársaink! 

Tájékoz ta t juk önöke t , 

hogy Egyesületünk Támo

gató Szolgálata speciális 

személyszállítás keretében 

Nyíregyháza város közi

gazgatási területén biztosít

ja sorstársaink számára or

topéd cipő, illetve művég

tag méretfelvételre történő 

szállítás lehetőségét. 

A kényelmesebb közle
kedés érdekébe alkalmaz
kodunk ügyfeleink egyedi 
igényeihez, azaz lehetőség 
nyílik a lakóhelyről a cél-
helyszínre való oda és visz-
szaszállításra személyi se
gítő közreműködésével. A 
speciális személyszállítás 
keretében a szállítást végző 
személy valamint a jelen
lévő személyi segítő segít
ségetnyújt: 

• a gépkocsihoz való elju
tásban, 

• a járműre történő fel és 
leszállásban, 

• a járművön való bizton
ságos elhelyezkedésben, 

• a csomagok elhelye
zésében, 

• a célhelyszínre történő 
bejutásban. 

A szolgáltatás teljesítésére 
e lőzetes igénybeje len tés 
alapján a szállítási díj k i f i 
zetése ellenében kerülhet 
sor, amely az alábbiak sze
rint alakul: 

Városon belül 60 Ft/km. 
(A szolgáltatás térítési díja 
az ÁFA-t tartalmazza.) 

Amennyiben az igény
bevevő kéri, a gépkocsi a 
helyszínen várakozik, a vá
rakozás díja a személyi se
gítségnyújtás térítési óradí
jának (300 Ft/óra) arányos 
része. 

Lehetőség van arra is, 
hogy a gépkocs i e lőre 
egyeztetett időpontban a 
méretfelvétel befejeztével 
érte menjen a kliensért, ez 
esetben nem kell várakozá
si díjat fizetni. 

A szolgáltatás rendszeres 
és csoportos igénybevétele 
esetén a térítési díj összege 
a fenntartóval kötött megál
lapodás alapján kerül meg
határozásra. 

A szolgáltatással kapcso

latosan bővebb információt 

kaphatnak a T á m o g a t ó 

Szolgálat alábbi elérhe

tőségein: 

C í m : 

4400 Nyíregyháza, 

Körte u. 41/A. 

Telefon: (42) 410-522 

(42) 504-835 

Tel./fax: (42) 410-277 

Zöld szám: (80) 203-877 

M o b i l : 06-20/930-8713 

Pancsusák Tibor 
Támogató Szolgálat vezető 



KOZOS DOLGAINK 

Mire ad esélyt az Esélyek Háza? Aláírásgyűjtés követeléseinkért 
A Nyíregyházi iroda háttere: az Egészség
védő Egyesület 

Egyre gyakrabban bukkan fel 
országosan az Esélyek Háza 
hálózat neve, mely sokoldalú 
működésével leginkább a kü
lönböző szervezetek összefo
gására, s az esélyegyenlőségi 
törekvésekre, a hátrányos hely
zetben lévők társadalmi támo
gatására hívja fel a figyelmet. 
Az Ifjúsági Családügyi Szoci
ális és Esélyegyenlőségi M i 
nisztérium által az ország 12 
megyéjében tavaly létrehozott 
irodák tevékenységét csaknem 
mindenütt a koordinációs mun
kát helyben végzők talpraesett
sége, sokszor önzetlen munkája, 
s az új területen végzett minden
napi érdekérvényesítő küzdel
me határozza meg. 

A közel egy éve működő nyí
regyházi irodát 2004. május 17-
én nyitották meg, működtetésé
re, bevezetésére pályázati úton 
az Egészségvédő Egyesület ka
pott esélyt. 

Az Egészségvédő Egyesület 

Az egyesület előzménye 1994-
re nyúlik vissza, akkor alakult 
meg Nyíregyházán az Életmód 
Klub, amely Életmód-, Egész
ségvédő Egyesületté válva az 
egészségmegőrző, megelőző te
vékenységet tartotta egyik leg
fontosabb feladatának. Ennek 
megfelelően közreműködött az 
egészséges életmódra nevelés 
elősegítésében, közösségi fel
tételeinek megteremtésében a 
lakosság különböző rétegeit 
illetően, szakértő figyelemmel 
az egészségkárosodott csopor
tokra. 

Az egyesület olyan önkor
mányzati feladatok ellátásában 
is jelentős szerepet vállalt, 
amelyek az egészséges élet
módot, valamint az egészség
károsodottak, fogyatékkal élők, 
nők, gyermekek, idősek támo
gatását, egészségük javítását 
szolgálják. 

A fentiekben leírtak alapján 
2004. évben Nyíregyháza Me
gyei Jogú Város Önkormány
zatával együttműködési meg
állapodás megkötésére, majd az 
egyesület kiemelkedően köz
hasznú szervezeti bejegyzésére 
került sor. 

Az Egészségvédő Egyesület 
szakmai tanácsadó szervezet
ként is működik, mivel tagjai 
sorában orvos, jogász, média, 
sport, közművelődési, pályá
zattal foglalkozó, táplálkozási 
tanácsadó és szociológus vég
zettségű szakember található. 
Egyesületünk humán erőfor
rásaira támaszkodva készítette 
el Nyíregyháza Megyei Város 
Egészségtervét mind az egész
séges, mind a fogyatékkal élő 
emberek körére vonatkozóan. 

Dr. Olajos Judit 
onkoradiológus szakorvos 

egyesületi elnök 

Az Esélyek Háza Nyíregy
háza 

Az Egészségvédő Egyesület 
létéhez szorosan kapcsolódik a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Esélyegyenlőségi Koor
dinációs Iroda tevékenysége, 
amelynek közvetlen célja a 
hátrányos helyzetű, diszkrimi
nációt elszenvedett, vagy azzal 
fenyegetett társadalmi csopor
tok - nők, fogyatékossággal é¬
lők, romák, gyermekek, idősek, 
elmaradott térségekben élők -
támogatása. 

Az iroda elsősorban közös
ségi szervező munkát végez, 
hiszen szervezetünk esélye
gyenlőségi problémákban érin
tett, vagy egyenlőtlen bánás
módot elszenvedett társadalmi 
csoportokkal, és az azokkal 
foglalkozó szakemberekkel, 
szervezetekkel dolgozik együtt. 

Összefogja Nyíregyháza 
Megyei Jogú Városban és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me
gyében az esélyegyenlőség 
profiljába tartozó, már létező 
szervezetek képviselőit a prog

ramokban, rendezvényeken, 
pályázatokban, információ
áramlásban, s egyéb együtt
működési területeken is. 

Az Esélyház vezetői: Herczku 
Tünde irodavezető és Dr. Jakab 
Péter irodavezető-helyettes. 

C í m e : N y í r e g y h á z a , 
Országzászló tér 7. 111/29. 
Tel: 42/595-583,42/595-584. 

Az Esélyek Háza Nyíregy
háza munkatársai kapcsolat
felvételeik során konkrét ja
vaslatokkal, a leendő partner 
szervezet munkáját megis
merve végezték hálózatépítő 
tevékenységüket. Kiegyensú
lyozott ütemben nyolc hónap 
alatt 681 alkalommal kezdtek 
tárgyalást az Esélyegyenlőségi 
Kormányhivatal által megjelölt 
célcsoportokkal foglalkozó civil 
szervezetekkel. Egyedi esetke
zelésüket tekintve 79 ügyfélnek 
nyújtottak elsősorban jogi, 
munkaügyi tanácsadást, s 81 
szakmai programon vettek 
részt. Az Esélyek Háza Nyí
regyháza megyei irodájának 
programjairól 31 újságcikk, 38 
rádiós és televíziós tudósítás 
készült. 
Eközben olyan, korábban az 
asztalfiókban rejlő programok 
megvalósítását kezdte el, mint a 
Kon-Taktus Egyesület Saját 
kuckó programja, melynek ke
retében olyan gyermekek kap
hatnak adományozás során 
íróasztalt, tanulósarkot, akik
nek más körülmények között ez 
sem adatott meg - a partner civil 
szervezetek felkutatásával, 
többoldalú együt tműködés 
kialakításával. A működtetés 
első két hónapja alatt az 
Egyesület számos civil kezde
ményezés pályázatához adott ki 
támogató nyilatkozatot, na
gyobb esélyt teremtve pl. a 
hátrányos helyzetű gyermekek 
életmód tábora, a művelődési 
házak akadálymentesí tése , 
nagycsaládos édesanyák, al
lergiás gyermekek, szociális 
ellátásban dolgozók egész
ségügyi állapotfelmérése, roma 
és hátrányos helyzetű emberek 
átképzése, fogyatékkal élők 
nyelvi átképzése megvalósítá
sának. 

Eddigi pályázataink sikere
sek, kiváltképp a Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkor
mányzatának bizottságaihoz 
benyújtott munkáink, melyek 
révén bővíthettük programjain
kat. Pályázatgenerálásunk során 
egyéb civil szervezetek háttér 
koordinációjával pedig további 
40 M 712 E Ft-ot hívtunk me
gyei esélyegyenlőségi progra
mokra a megyébe. 

Ezen belül csaknem kétszáz 
hátrányos helyzetű - elsősor
ban roma - képzését és fog
lalkoztatását tettük lehetővé a 
nyíregyházi regionális mun
kaerő fejlesztő és képző köz
ponttal közös pályázatunk so
rán, s útjára indíthattuk a fo
gyatékossággal élők integrált 
nyelvi képzését is, melynek ér
dekes kísérleti, s az érintettek 
által nagyon kedvelt programja 
a középsúlyos értelmi fogyaté
kosok angol nyelvi oktatása az 
ILS Nyelviskolában. 

Saját - általunk kiírt - pályá
zatunk is volt, s sikeresen meg
valósult a Magyar Újságírók 
Országos Szövetségével közös 
szervezésben egy amatőr és 
profi fotópályázat, melynek 
pályamunkáit saját tájékoztató 
anyagaink illusztrálására hasz
náljuk. 

Szakmai programjaink - mint 
például az Esélyházak vezetői
nek, munkatársainak első talál
kozója, az első Roma Fórum 
megvalósítása, melyet újabb, 
célcsoportra bontott találkozó 
kezdeményezése követ - jól 
demonstrálták az Esélyek Háza 
megyei irodájának koordinációs 
munkáját, melynek hátterében 
az esélyegyenlőségi adatbázis 
folyamatos fejlesztése áll. 

Herczku Tünde 
irodavezető 

A M E O S Z elnöksége, remé
nyeink szerint a FESZT tag
szervezeteivel együttműködve, 
2005. május 14-én, szomba
ton 9.30 órai kezdettel Buda
pesten, a Városligetben tör
ténő gyülekezéssel, majd a 
Petőfi Csarnokba történő 
átvonulással, a Fogyatékos Em
berek Európai Esélyegyen
lőségi Napja hagyományos ha
zai rendezvényként, Nagy
gyűlést szervez. 

A nagygyű lé s mot tó ja : 
„Fogyatékos emberként élni 
Magyarországon" (munkacím, 
ha okosabb javaslat érkezik, ak
kor megfontoljuk annak 
használatát). A rendezvény a 
május 13-15. között megren
dezésre kerülő R E H A Hungary 
egyik fő rendezvénye. 

A nagygyűlésre meghívtuk 
Gyurcsány Ferenc m i 
niszterelnököt, arra kérve, 
hogy a fogyatékos emberek 
előtt személyesen beszéljen a 
kormány szándékairól. Ha 
eljön, módja lesz közvetlenül 
elmondani a kormány elkép
zeléseit, ha nem jön el, az is 
egyfajta jelzése a szándéknak. 

M e g k íván juk hívni a 
nagygyű lés re valamennyi 
parlamenti pá r t frakcióveze
tőjét is, annak érdekében, 
hogy a pá r tok közvetlenül is 
megismerhessék helyzetünket. 

Szeretnénk módot adni vala
mennyi fogyatékossági cso
portból legalább 4-4 fogyaté
kossággal élő embernek, hogy 
a nagygyűlés résztvevői előtt 
beszéljen életéről úgy, hogy a 
nagygyűlésen reményeink sze-

Szervezetünk a Vesebe
tegek S z a b o l c s - S z a t m á r -
Bereg Megye i Egyesüle te 
2005. j anuá r 30-án a Nyír-
Plazaban ünnepel te alapí
tásának 15. évfordulój át. 
E g y e s ü l e t ü n k 1989. de
cember 2 9 - é n alakult a 
m e g y é b e n élő vesebetegek 
kezdeményezésére . 

C é l u n k ö s s z e f o g n i és 
segíteni a m e g y é b e n élő a 
v e s e b e t e g s é g k ü l ö n b ö z ő 
s tádiumaiban lévő embe
reket. Tag lé t számunk je
lenleg 360 fő, mely szinte 
naponta vál tozik , hiszen 
egyre többen kerü lnek gon
dozásra, illetve m ű v e s e ke
zelésre. Tagjaink többsége 
heti 3x4 órában dialízisre 
j á r a megye h á r o m m ű v e s e 
á l lomásának va lamely iké
be. 

S z o l g á l t a t á s a i n k k ö z é 
tartozik a 

• v é r n y o m á s m é r ő v á 
s á r l á s a é s k ö l c s ö n z é s e 
tagjaink részére, 

• a k ö z g y ó g y e l l á t á s i 
igazolványra nem kapható 
gyógyszerek kiváltása, 

• t á j é k o z t a t ó f ü z e t e k 

rint résztvevő politikusok, vala
mint a média résztvevőin ke
resztül az ország lakói megis
m e r h e s s é k gondja inka t , 
örömeinket, képet kaphassa
nak a fogyatékos emberek 
életéről. Ez összesen mintegy 
20 sérült hozzászólót jelent, 
így a hozzászólások időtartamát 
szigorúan korlátozni kell. 

Természetesen, ha ezt tart
ják a hozzászólni szándékozók 
legfontosabbnak, akkor helyük 
lehet azoknak a kritikáknak is, 
melyeket a fogyatékossággal 
élő emberek szervezeteinek 
tevékenységéről kívánnak az 
érintett emberek elmondani. A 
felszólalásoknál egyáltalán 
nem feltétel bármely tagszer
vezethez való tartozás. 

Mindenesetre, nem panasz
napot és kibeszélő showt 
szere tnénk, hanem olyan 
értelmes, kritikus, határozott, 
hiteles véleményeket, ame
lyekből a politikusok is megér
tik a problémákat, de nincs köz
vetlen pártpolitikai tartalmuk. 
A nagygyűlés szándéka az, 
hogy ne a nagy szervezetek ve
zetői mondják el a véleményü
ket, hanem azok az emberek, 
akik közvetlenül, hitelesen ké
pesek bemutatni sorsukon ke
resztül e társadalmi réteg prob
lémáit. 

A z elmondottakra a részt
vevő politikusok 5-5 percben, 
a miniszterelnök legfeljebb 15 
percben reagálhat. 

A M E O S Z május 13-án, 
pénteken, 14 órai kezdettel, 
szintén a Petőfi Csarnokban 
tartja meg éves küldöttköz

készí tése és meg lévők sok
szorosítása, 

• környeze t tanu lmányok 
készí tése, 

• k a r á c s o n y i a j á n d é k 
osztása, 

• k i rándulások, 
• ruhaosztás . 
E lé rhe tőségünk: Levé l 

cím: Vesebetegek Megye i 
Egyesüle te 4400 Nyí regy
háza, Szent Is tván u. 68. 
Telefon: 06-70/523-8554. 

A születésnapi rendez
vény műsorvezető je Erdei 
Nagy Ibolya a G O L D - F M 
Rádió műsorveze tő je volt. 
M e g n y i t ó b e s z é d e t mon
dott: Garamvölgyi Judit a 
Nyí rP laza igazgatónője és 
Dr. Soltész János a Ny í 
r e g y h á z i P o l g á r m e s t e r i 
H i v a t a l E g é s z s é g ü g y i , 
S z o c i á l i s és L a k á s ü g y i 
Bizot t ságának e lnöke. 

F e l l é p t e k : Mészáros 
Árpád Zsolt é s Kuthy 
Patrícia s z í n m ű v é s z e k , 
mindketten a nyí regyházi 
Mór icz Zsigmond Színház 
tagjai, az Y 2 K Tánc - és 
Diva t sz ínház , a Re-F lex 
Táncstúdió . 

gyűlését. A küldöttek számára, 
előzetes megrendelés alapján a 
M E O S Z szálláshelyet biztosít 
és fizet, így a küldöttek más
nap részt vehetnek a nagygyű
lésen, illetve az Európai Esély
egyenlőségi Nap délutáni ren
dezvényein. 

A M E O S Z a nagygyű
lésen be kívánja jelenteni, 
hogy népi kezdeményezéssel, 
aláírásgyűjtési kampányt in
dít az alábbi témák parla
menti megtárgyalása érde
kében: 
Követeljük: 
- az ápolási díj rendszeré

nek olyan újraszabályo-zá-
sát, amely az ápolásra szo
rulók számára biztosítja a 
méltóságteljes emberi életet, 
az ápolásban résztvevő sze
mélyek számára pedig biz
tosítja a teljes értékű mun
kavégzéshez kapcsolódó 
jut ta tásokat és ellátásokat 

- a lakáscélú támogatások 
rendszerébe olyan támo
gatási elemek beépítését, 
amelyek biztosítják: 
a. / a fogyatékos fiatalok 
első lakhatási lehetőséghez 
ju tásának támogatását ; 
b. / a fogyatékos emberek 
akadálymentes lakhatási 
lehetőségeinek kialakítását. 

- a súlyosan fogyatékos sze
mélyek számára olyan köz
lekedési támogatási rend
szer kialakítását , amely 
kompenzálja a közleke
désben elszenvedett há t rá
nyaikat. 

Dr. Hegedűs Lajos 
M E O S Z elnök 

A z e g y e s ü l e t a l a p í t ó 
tagjai Emlék lapo t kaptak, 
melyet Dr. Szegedi János 
főorvos ú r az EuroCare Rt. 
nyí regyházi Dialízis Cent
rumának Orvos- igazgatója 
adott át, a két órás műso r 
végén pedig a rész tvevők 
e l f o g y a s z t o t t á k a n é g y 
e m e l e t e s s z ü l e t é s n a p i 
tortát, melyet a Görömbe i 
Cukrászda készített . 

Köszönet te l tartozunk a 
N y í r P l a z a i g a z g a t ó n ő j é 
nek és m u n k a t á r s a i n a k , 
akik ingyen b o c s á t o t t á k 
rendelkezésünkre a hely
sz ín t és s e g é d k e z t e k a 
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A Nyírségi 
Civilház 
bemutatkozása 

1999 őszétől kezdődően 
a Miniszterelnöki Hivatal 
kezdeményezésére - és 
anyagi támogatásával -
hazánk 18 megyéjében 
Nonprof i t S z o l g á l t a t ó 
Központok, más néven 
Civilházak kezdték meg 
működésüket. 

A Nonprofit Szolgáltató 
K ö z p o n t o k k ü l d e t é s e : 
„működési területükön 
elősegíteni a demokratikus 
társadalom öntevékeny 
közösségeinek fejlődését. A 
jogi és nemjogi formában 
működő közösségek moti
válása, önszerveződésük 
elősegítése. A társadalom 
szervezetei közötti kom
munikáció, együttműködés 
ösztönzése, technikai és 
módszertani segítség
nyújtás. " 

A Nyírségi Civilházat az 
Első Nyírségi Fejlesztési 
Társaság működteti. 

A Nyí rség i Civi lház 
ünnepé lyes megnyi tása 
2000. február 17-én történt. 
A z irodavezető a Damja
nich utca 4—6. szám alatti 
irodában áll az érdeklődők 
rendelkezésére , munka
napokon 9-16 óra között. 
Címünk: 4400 Nyíregy
háza, Damjanich u. 4-6. 
Telefonszám: 
42/509-116, 42/402-115. 
E-mail : 
enyft@hu. inter.net 
Honlap: 
www.civil.e-alfold.hu  
Irodavezető: 
Pelenczei Szilvia. 

A Nyí rség i Civi lház 
szolgáltatásai: 

• a piaci ár alatti fény
másolási, nyomtatási lehe
tőség civil szervezetek ré
szére, 

• előzetes egyeztetés a¬
lapján igénybe vehető 50 fő 
befogadására alkalmas elő
adóterem, és a 15 fős tré
ningterem, 

• adó- és pénzügyi, szer
vezetalapítási, szervezet
fejlesztési, pályázatkészí
tési tanácsadás, 

• aktuális pályázati lehe
tőségekről, helyi és orszá
gos rendezvényekről folya
matos információszolgál
tatás, 

• a megyei civil közös
ségi szervezetek közhasz
n ú s á g i j e l e n t é s e i n e k 
gyűjtése és hozzáférési 
lehetőség megteremtése, 

• civil könyvtár működ
tetése, sajtóanyagok, hírle
velek gyűjtése és nyilván
tartása, 

• képzések, konferenci
ák, kiállítások szervezése, 

• projektor-, írógép-bér
lés, spirálozógép, ipari 
vágógép használata. 

r endezvény zavartalan le
bonyol í tásában. 

A rendezvényt támogat 
ták: 
Csabai Lászlóné, Nyí regy
háza Megye i Jogú Város 
Polgármestere saját kere
téből . Bakta lórántháza Ön
kormányza t képviselő- tes
tülete. Kál lósemjén Önkor
mányza t képviselő- tes tüle
te. T i s z a b e r c e l Ö n k o r 
mányza t képviselő- tes tüle
te. Tiszalök Önkormányza t 
képviselő- tes tüle te . Vásá 
rosnamény Önkormányza t 
képviselő-testülete . 

A rész tvevők nagyon jó l 
érezték magukat, köszönet 
a fel lépőknek a színvonalas 
m 

űsorért . 

Kutasi Irén 

15. éves a Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete 
Beszámoló a születésnapi ünnepségről 

http://www.civil.e-alfold.hu
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Amerikai vendégek 
Már szinte megszokottá vált, hogy az U S A Kentucky 

államából, a Louisville-i egyetem végzős szociális munkás hall
gatói egy hetet töltenek Nyíregyházán a Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Karának meghívására. A z is megszo
kott hogy a hallgatók egy napig a Start Vállalattal ismerkednek. 
A z idén március elején jártak a cégnél az amerikai vendégek. A z 
elmondásuk szerint igen tanulságos találkozón a hangulat is k i 
váló volt. A vendégeknek nagyon tetszett, a cég lo
gikusan egymásra épített tevékenysége és rehabi
litációs munkája. 

A munka folytatódik 
Mentális segítségnyújtás a megye négy térségében 

Tiszaeszlári tagok figyelmébe! 
2005. évtől megváltozott a 

fogadónap helye, de az időpont 
maradt a régi. Minden hónap 
első és harmadik hétfőn 8-12 
óráig tartom a fogadóórát laká
somon Tiszaeszláron, a Petőfi 
u. 55. szám alatt. 

Nagyon kérem a sorstár
sakat, hogy az egyesületi tagdíj 
befizetéséről senki ne feled
kezzen meg. A befizetéseket az 
újsággal érkező csekken, 
postán, vagy személyesen az 
egyesület központi irodájában 
szerdai ügyfélfogadási napon, 
Nyíregyházán a Körte utca 
41/A. szám alatt tehetik meg. 

F@léirgy»ím 

A helyi csoport munkájához 
2004 évben is kapott támoga
tást. Szeretném megköszönni 
Pásztor Tibor képviselő úrnak 
a mountain bike kerékpárt, me
lyet részemre vásárolt a képvi
selői tiszteletdíjából. Köszö
nöm a Tiszaeszlári Polgármes
teri Hivatal Képviselő-tes
tületének és Polgármester Úr
nak az 50 000 Ft felajánlást, 
valamint Mészáros Tiborné vál
lalkozónak a felajánlott ösz-
szeget. Munkájukhoz továb
bi sok sikert kívánunk. 

Szél Istvánné 
helyi csoportvezető 

Varga Béláné - csoportvezető 

2004. december 3-án került sor Fehérgyarmaton, a Szatmár-
Beregi Kórház épületében a komplex fürdőgyógyászati ellá¬
tást nyújtó balneoterápiás részleg ünnepélyes átadására, ava¬
tására . A meghívott vendégek között jelen volt dr. Vojnik Má¬
ria politikai államtitkár, valamint Gazda László a Megyei 
Közgyűlés elnöke. A városhoz tartozó civil szervezetek vezetői 
is, és természetesen egyesületünk fehérgyarmati térségének kép
viseletében én is nagy örömmel vettem részt ezen a nem min¬
dennapi eseményen. 2005. j a n u á r 1-től lehet igénybe venni a 
fürdőgyógyászati szolgáltatást reuma-, illetve ortopédiai 
szakorvosi beutalóval. 

Autóvezetői 
A JÁDA KFT. a megyében 

elsőként felvállalta azt a 
feladatot, hogy aktívan bevon
ja Önöket a gépjárműveze
tésbe, és az oktatás során eddig 
komoly teherként jelentkező 
oktató kocsit biztosítsa a kép
zésben részt vevőknek. Továb
bi kedvezményként a minden
kori oktatási díjból 10%-os 
kedvezményt adunk. 
Oktatási dí j : 

• Elméleti díj 21 000 Ft 
/Elméleti képzés alól felmen
tést lehet kérni és egyénileg 
készülni./ 

• Gyakorlati óra: 30 órát 
tartalmaz, amely 1 800 Ft/óra 

• A z elméleti és gyakorlati 
díj összesen: 75 000 Ft, 
amelyből 10% kedvezményt 
adunk (így a díjak 67 500 Ft). 

• Részletfizetési lehetőséget 
biztosítunk. 

anfolyam 
• Kezdő részlet 25 000 Ft. 

A z elméleti képzés helye: 
Nyíregyháza, Toldi u. 23. 
MÁV Vasutas Művelődési 
Házban. 

Oktató j á r m ű : Suzuki Swift 
/Automataváltós és egyéni
leg elbírált szakvélemény 
szerinti kiegészítők./ 

Elérhetőségünk: 
A JÁDA Autósiskola rendel-

ahol részletes tájékoztatót 
ta lá lhatnak iskolánkról , 
oktatóinkról és járműve
inkről. 
Jelentkezhetnek: e-mailben 
is: jadakft@freemail.hu  
Telefonszámunk: 
06-20/529-1257 

Iskolavezető: 
Oroszné Dankó Mária 
Telefon: 06-70/366-5867 
Tisztelettel várunk minden 

Mottó: 
„A boldogság igazi titka az, 

hogy az ember elfogadja magát 
olyannak amilyen." 

A M E O S Z által 2004. évre 
kiírt „Egyesületi szolgáltatói 
tevékenységek támogatása" té
makörben „Mentori tevékeny
ség fogyatékos fiatalok és szü
leik számára" címmel egyesü
letünk pályázatot nyújtott be, 
melyet támogatásban részesí
tettek. Csoportvezetőink közül 
korábban már néhányan részt 
vettek a programban, így nagy 
örömünkre szolgált, hogy újra 
lehetőségünk nyílt a mentori te
vékenység adta segítő munka 
folytatására. 

2004-ben négy térségben 
valósult meg a program: 

-• Csenger és térsége 

Tiszadob és térsége 

Új fehértó és térsége 

-• Gávavencsellő és térsége 
A korábbi tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a fogyatékos
sággal élő embereknek szüksé
gük és igényük van a köz
vetlen, személyes kapcsolat 
olyan jellegű kialakítására, 
fenntartására és ápolására, 
melynek kapcsán sorstársaink 
úgy kapnak segítséget problé
máik megoldásában, hogy ott
honukban keresi fel őket a fela
datra szakmailag alkalmas, 
megfelelően felkészített men
tor. A program során a mentális 
segítségnyújtásra helyeztük a 
hangsúlyt, hiszen talán a lélek 
ápolása, „gyógyítása" lehet az 
egyik legfontosabb lépés ah
hoz, hogy önmagunk elfoga
dása, megértése, értékelése, 
pozitív irányban fejlődhessen. 

A program lezárása során 
emberi sorsok, hátrányos szo

ciális helyzetben élő családok 
elevenedtek meg a munkatár
saim által leírtak alapján. A ne
hézségeket látva sem hagyták 
félbe a munkát, ha elutasítást 
kaptak, akkor sem vonultak 
vissza, hanem még több ener
giával és érvvel próbáltak 
„lelket gyógyítani". A legtöbb 
segítő-kliens kapcsolat termé
szetesen nem zárult le a pályá
zati programmal, nagy részük 
továbbra is megmarad, a mun
ka folytatódik. 

Azt gondolom, hogy a sike
rük az empatikus, toleráns, hu
mánus hozzáállásuknak kö
szönhető és elengedhetetlen 
összetevői egy olyan hatékony 
tevékenységnek, melynek so
rán sorstársaink önbizalmat 
nyerhetnek és a társadalom 
fontos tagjainak érezhetik ma
gukat, mely által teljesebb, ön
állóbb életet élhetnek. 

A beteg hogyan boldoguljon? 
Segítő tevékenységem so

rán nem volt olyan probléma, 
ami akadályozott volna a mun
kámban. Tevékenységünk 
szükségességét a fiataloknál 
abban láttam, hogy ha több 
féle lehetőségről beszélünk ta
lán könnyebb a választás. 
(Tanulás, munka, lelki problé
mák stb.) 

Mint segítőt mennyire fo

gadtak el? Szerintem örültek a 
lehetőségnek és bíztak ben
nem. 

Mint tudjuk a sérült fiatalok 
és a fiatal felnőttek képzése és 
elhelyezkedése nehezebb az 
„egészséges" emberekkel 
szemben. Ezért az életszínvo
naluk csökken és ez megállít 
hatatlan folyamat. 

Hogy milyen változtatá

sokra lenne szükség, és mi a 
véleményem? A fogyatékos
sággal élő emberektől nem el
venni kellene, hanem segíteni 
abban, hogy orvosi ellátása, 
tanulása, és munkája biztosít
va legyen mert, ennek hiányá
ban az egészséges ember sem 
boldogulna, hát akkor a beteg 
ember, hogy boldoguljon? 

Bige Lászlóné 
Új fehértó és térsége 

csoportvezető, mentor 

Munkát, anyagi segítséget várnak 
A négy hónap tapasztalata 

azt mutatja, hogy a sérült fia
talt gondozó családok igen 
zárkózottak. Nehezen nyíl
nak meg, pedig nem voltam 
részükre teljesen idegen. 
Többször volt olyan érzé
sem, hogy tolakodónak tarta
nak. Előfordult, hogy ezt kö
zölték is velem. Ilyen esetben 
próbál tam más időpontot 
kérni, amikor talán nem zava
rok. Több esetben közölték 
velem, ha anyagi juttatást 

nem tudok adni, ne zavarjam 
a családot. 

Ezek a családok igen ne
héz anyagi körülmények kö
zött élnek. Talán nem is volt 
olyan beszélgetés, amelynek 
végén ne erről lett volna szó. 
A z anya a sérült gyermeke 
gondozásával tölti napjait. 
Szívesen dolgozna bedolgo
zói munkakörbe, a jövede
lem is jól jönne a családnak. 
Térségünkben ilyen munka
lehetőség sajnos nincs. Pró

báltam találkozót szervezni a 
családok részére, de ez saj
nos nem jött létre. (Talán 
majd a későbbiekben lehet ró
la szó). A Családsegítő Szol
gálattal közösen próbálunk 
olyan programot szervezni, 
ahová ezek a családok is szí
vesen eljönnek. 

Csernyi Bertalanné 
Csenger és térsége 

csoportvezető, mentor 

E l i t f ñíMM é s ( b I m i í i I 
A mentori szolgálat új 

kihívást jelentett számomra. 
Mint csoportvezető, eddig is 
az volt a feladatom, hogy 
sorstársaim érdekeit kép
v i se l j em, és s e g í t s é g e t 
tudjak nyújtani az ügyeik 
i n t é z é s é b e n . A mentori 
szolgálat során mélyebben 
bele tudtam nézni tíz család 
életébe. - Családot mondok, 
hiszen itt nem csak egy 
emberről „a kliensről" van 
szó, hanem a családtagjaik
ról is, akik vele egy háztar
tásban élnek. A z ő tevékeny
ségeik, érzéseik, jövedel
mük stb. mind-mind köl
csönhatással vannak a má
sikra. Klienseim közül négy 

ember olyan, aki önmagáról 
tud gondoskodni. Hatan 
állandó felügyeletet, gondo
zást igényelnek, ők a moz
gáskorlátozottságuk mellett 
értelmi fogyatékosok is. A z 
ő esetükben főként a szü
lőkkel tudtam beszélgetni, 
ők mondták el a problémái
kat. A fogyatékos emberek 
t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s 
helyzetben érzik magukat. 
Sok esetben az a probléma, 
hogy m é g mind ig nem 
tudnak belépni a közintéz
ményekbe. Úgy érzik, hogy 
az ép emberek nem tudják 
őket kellőképpen elfogadni. 
Esetleg a fogyatékos embe
rek még saját magukat sem. 

Jövedelmi helyzetük sok 
esetben rossz. Nem tudnak 
munkát vállalni, melynek 
oka az is lehet, hogy a 
munkaadók nem szívesen 
foglalkoztatják a fogyaték
kal élő embereket. Ú g y 
érzem, hogy ezért is szükség 
van a mentori szolgálatra. 
Ezért a mentorokat képezni 
kel lene, hogy komplex 
segítséget tudjanak nyúj
tani. Véleményem szerint a 
hasonló sorsú embereknek 
jobban megnyílnak, őszin
tébbek a kliensek. 

Mártonná Várdai Erzsébet 
gávavencsellői 

csoportvezető, mentor 

A program 2004. augusz
tus 1-től 2004. november 
30-ig tartott. Ez idő alatt min
den hónapban kétszeri láto
gatás tör tént mindegyik 
sorstársunknál, vagyis aki
ket kiválsztot tunk, hogy 
részt vesznek ebben a prog
ramban. 

A z öt főből 2 fő képes az 
önálló életvitelre, három fő 
halmozottan fogyatékos, itt 
a szülőkre igen nehéz fela

dat hárul, minden elismerést 
megérdemelnek. 

Legfőbb problémaként a 
munkalehetőség hiánya me
rült fel, ami a mi falunkban 
még nem megoldott. A z ápo
lási díj kevés, időszerű lenne 
az emelése, legalább ilyen 
helyzetben lévők számára. A 
minimálbér sem lenne sok. 

E z a tevékenység minden 
szempontból j ó volt, az 
embereknek, lelkileg és em

berileg is. Szükséges, hogy 
az ember tartozzon valaho
vá, meghallgassák, segítse
nek rajta a lehetőségeken be
lül. A programban résztvevő 
mindegyik sorstársunk kö
szöni ezt a lehetőséget és 
mindent, amelyben a me
gyei egyesület és a M E O S Z 
segíteni tudott. 

Szilágyi Józsefné 
Tiszadob és térsége 

Megalakult a 
mozgáskorlátozott 
sportlövők szakága 

A z elmúlt héten megyénk
ben járt Ambrus János a M a 
gyar Spor t lövők Szövetsé
ge a M o z g á s k o r l á t o z o t t 
S p o r t l ö v ő k S z a k á g á n a k 
s z a k á g - v e z e t ő j e , aki e l 
mondta, hogy a M a g y a r 
Spor t lövők Szövetsége el
nökségének 2004. október 
25-i határozatával megala
kult és megkezdte m ű k ö 
dését a Magya r Spor t lövők 
Szövetsége Mozgáskor l á to 
zott Spor t lövők Szakága . 

A szakág-vezető barát i 
megbeszélés keretében tájé
koztatta az érdeklődőket a 
sportág fejlesztési lehető
ségeiről. 

Elmondta többek között, 
hogy a szakág működésének 
célja, hogy a Pekingi Para-
limpián minél jobban szere
peljen a magyar csapat. Eh
hez k ívánja szélesíteni a 
m o z g á s k o r l á t o z o t t sport
lövők bázisát a megyében is. 

E l v i megállapodás szüle
tett a Nyíregyházi Po lgár i 
Lövészegyesület és a M a 
gyar Spor t lövők Szövetsé
ge M o z g á s k o r l á t o z o t t 
Spor t lövők közöt t , hogy a 
lövészegyesület a megyé
ben élő mozgáskor lá tozo t t 
spor t lövők s z á m á r a edzési 
lehetőséget biztosít . 

A z edzések hétfő kivételé
vel minden nap délután 14 
órától a stadion mögöt t i 
lőtéren történnek (Nyíregy
háza, Stadion u. 7.). 

A z egyesület vállalja, hogy 
fegyvert, lőszert biztosít a 
sportolni vágyók részére, 
ahol a tíz méteres pálya már 
akadálymentes. 

A M o z g á s k o r l á t o z o t t a k 
Megyei Egyesülete t á m o 
gatja a kezdeményezés t , és 
h a t é k o n y p r o p a g a n d á v a l 
k ívánja elősegíteni a sport
ág fejlődését. 

A találkozón részt vevő, 
Balogh Zoltánná a Mozgás
korlátozottak Megyei Egye
sületének elnöke felajánlotta 
segítségét a lőtér további 
akadálymentesítésében is. 

A távolabbi tervek között 
szerepel a mozgáskorlátozott 
sportemberek képzésén belül 
lövészetvezetői, versenybírói 
vizsgára való felkészítés is. 

A sportág népszerűsítése, 
és a kezdeményezés sikeres
ségének elérése érdekében, 
megyei egyesü le tünk ve
zetősége vár ja a sportlövé
szet i r án t érdeklődő sorstár
sak jelentkezését. Jelentkez
ni lehet személyesen az egye
sület központi irodájában 

Nyíregyháza , K ö r t e u . 
41/A. vagy telefonon 
42/410-522, 42/410-277, 
42/504-835, 
06-80/203-877. 

VOX HUMANA 
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületének Kiadványa. 

Felelős kiadó: Balogh Zoltánné 

Szerkesztőség: 
Nyíregyháza, Körte u. 41/A. 

Telefon: 42/410-522, 42/504-835, 
06-30/6355-075, 
Tel./Fax: 410-277 

E-mail: szszbegy@meoszinfo.hu 
Szerkesztő: Kézy Béla 

Munkatárs: Kelenföldi Lászlóné 

Készült a START Rehabilitációs 
Vállalat és Intézményei 

Nyírségi Nyomda Üzemében 
10 000 példányban. 

Felelős vezető: Balogh Zoltán 
vezérigazgató 

mailto:jadakft@freemail.hu
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Életünkről" ÚifehértÓn I Megszigorították a LÁT igényléseket 

F p h n i á r 1 -iMrA a ~\AT*.Cí9i7. mint n támnaí i ts íc i fnitn in 55 
Új fehértón november 12-én 

délután tartottuk, a Művelődési 
Ház színháztermében az „Éle
tünkről" — fogyatékos ember múlt-
j a, j elene, j övőj e - című előadást. 

Nagy Sándor Új fehértó város 
polgármestere nyitotta meg a 
rendezvényt. Beszédében utalt 
arra, hogy mennyire fontosnak 
tartja a közintézmények akadály
mentes megközelíthetőségét a 

telte a rendezvényt, amelyen elő
adást tartott a fogyatékos emberek 
jelenlegi életkörülményeiről. 
Balogh Zoltán a START Vezér
igazgatója a fogyatékos ember 
jövőjét, saját külföldi tapasz
talatait és a hazai rendeletek 
változásait ismertette. 

Ez az előadás büszkeséggel 
töltötte el a nehéz életüket és elért 
eredményeiket elbeszélő sors-

Pregitzer Fruzsina és a kerekes székes előadóink 

mozgáskorlátozott és más fogyaté
kossággal élő sorstársak részére 
egyaránt. Ennek eredményekép
pen kezdeményezésére a polgár
mesteri hivatal és általános iskolák 
mára már akadálymentessé váltak. 
Magam és sorstársaim nevében 
megköszönöm Polgármester Úr
nak a lehetőséget, és a segítő támo-

Köszönöm továbbá: Vedres 
Józsefné Kisvárda-Záhony térség 
csoportvezetőnek, Gyuricza 
Margit új fehértói sorstársunknak, 
Tóth László Egyesületünk Felü¬
gyelő Bizottsága elnökének, 

I Moravecz Ferenc I Start Rehabili
tációs Vállalat Felügyelő Bizott
sága tagjának, négy kerekes székes 
sorstársamnak, hogy „színpadra 
vitték" múltjukat. Igaz, hogy nem 
híres emberek, de a maguk 
területén nagyszerűen látják el 
feladatukat. 

Köszönöm, hogy egyesületünk 
elnöke Balogh Zoltánné megtisz-

társakat. Köszönik, hogy ehhez a 
nagycsaládhoz tartoznak s, hogy 
mindennapjaikat egy, az ügynek 
elkötelezett házaspár igyekszik 
szebbé, könnyebbé tenni. 

Pregitzer Fruzsina szín
művésznő fellépése zárta az 
előadásunkat. Énekelt és Lázár 
Ervin „Hétfejű tündér" című 
darabjából adott elő, amelynek 
mondanivalója nemcsak a moz
gássérülteknek lehet példaértékű, 
hanem az egészséges embereknek is. 

A jól sikerült program fényét 
pár nap múlva elhomályosította a 
szomorú hír, hogy kedves barátunk 
Moravecz Ferenc elment közü
lünk. 

„Ismerj meg, ilyen vagyok. /Nem 
kell, hogy szeress, / De ne akard, 
hogy ne is legyekf\ 

(Moravecz Ferenc) 

Bige Lászlóné 
csoportvezető 

• 

\_W~t..;' I 
Balogh Zoltánné előadását tartja 

Február l-jétől a MEOSZ 
megkérdezése nélkül szigorí
tották meg a lakás akadály
mentesítési támogatás igény
bevételét. Dr. Hegedűs Lajos 
elnök levélben tiltakozott dr. 
Kolber István regionális fej
lesztésért és felzárkóztatásért 
felelős tárca nélküli miniszter
nél a fogyatékos embereket é¬
rintő méltatlan és méltánytalan 
kormányintézkedések miatt. 

Tisztelt Miniszter Úr! 

A lakás célú támogatásokról 
szóló, többször módosított 
12 /2001 . (I . 31.) K o r 
mányrendelet 2005. február 1-
jén életbe lépett új módosítása 
során a súlyosan mozgáskorlá
tozott emberek számára bizto
sítható lakás akadálymen
tesítési támogatás hozzáfér
hetőségét és felhasználhatósá
gát az egységes szerkezetű kor
mányrendelet 19. § (2) a.) ab.) 
bekezdésében, illetve a (4) pont
ban foglalt módosító rendelke
zések méltánytalanul, indoko
latlanul és súlyos mértékben 
megnehezítették. 

A súlyosan mozgássérült sze
mélyek akadálymentes lakás
használatának elősegítése érde
kében adható támogatás ösz-
szege 1990 óta változatlan: új 
lakás építése esetén legfeljebb 
250 ezer forint, meglévő laká
son végzett utólagos akadály
mentesítésnél 100, illetve 150 
ezer forint. A z akkori árviszo
nyok mellett, 1990-ben ezek
nek az összegeknek a felhasz
nálásával valóban elvégezhető 
volt az akadálymentesítés, ezek 
azóta szinte teljesen elértékte
lenedtek. 

M i évek óta kezdeményez
zük a támogatási rendszer 
bővítését, átalakítását, értékál
lóságának megteremtését, erre 
azonban sajnos nincs kormány
zati fogadókészség. Termé
szetesen örülünk a lakástámo
gatási rendszer minden eleme 
igen jelentős fejlődésének, azt 
azonban rendkívül szomorúnak 
tartjuk, hogy a ránk vonatkozó 
támogatás módosítására soha
sem volt akarat, a támogatási 
rendszernek ez a része 15 év óta 
változatlan. 

Miközben a fejlesztésre 
nincs szándék, a számunkra 
méltánytalan és a minket érintő 
támogatásra vonatkozóan telje
sen ésszerűtlen szigorítást min
den egyeztetés nélkül terjesz
tették ki az akadálymentesítési 
támogatásra is, ezzel sokak szá
mára lehetetlenné téve az 
igénybevételét. Külön is szo
morú számunkra: a jogszabály 
módosítását úgy készítették 
elő, hogy szövetségünkkel, 

mint a támogatási fajta jogsza
bályban nevesített lebonyolító
j á v a l - 10. § (1)(2)(3)pontjai-
a ránk vonatkozó szigorítás ha
tásairól nem egyeztettek. Azt 
hittük, hogy efféle eljárás ma 
már nem fordulhat elő a magyar 
jogalkotásban. Sajnos még ab
ba a helyzetbe sem hoztak 
bennünket, hogy a lehetséges 
negatív hatásokra felhívhassuk 
a figyelmet. 

Ma az akadálymentesítési 
munka költségkímélő módon, 
legtöbbször házilagos kivitele
zésben, és leginkább használt 
anyagok beépítésével készül
het csak el, mert a legfeljebb 
150 ezer forint támogatási 
összegből nem lehet ezeket a 
munkálatokat új anyagok fel
használásával, a módosított jog
szabály szerinti kivitelezőkkel 
elvégeztetni . A támogatás 
igénybevételéhez műszaki doku
mentációt kell készíttetni, be
szerezni a hiteles tulajdoni lap 
másolatot, a folyósító pénzinté
zet hitelbírálati díjat számít fel, 
az ügyintézéssel, a pénzfelvé
tellel kapcsolatos utánajárás is 
növeli a költségeket, tehát a tá
mogatási összegből mintegy 
15-20 ezer forint az előké
szítésre megy el. Jelentősebb 
akadálymentesítési munkákat 
csak azok engedhetnek meg 
maguknak, akik magas összegű 
saját erővel is rendelkeznek, 
mert az átlagos költségszükség
let - igen takarékos felhaszná
lás mellett is - 300^100 ezer 
forint. A fogyatékos emberek 
átlagjövedelme a Központi 
Statisztikai Hivatal legutóbbi 
népszámlálási adatai szerint 
alig egyharmada a magyar la
kosság átlagjövedelmének, 
ezért ez a réteg nem tud komo
lyabb összegeket takarékosság
gal összegyűjteni, többségük 
kizárólag az állami támogatás 
segítségével tud bármilyen aka
dálymentesítést elvégezni. 

A módosított rendelkezések 
szerint a teljes támogatás folyó
sításához a költségvetési ösz-
szeg 70 százalékos mértékéről 
minősített számlákkal kell el
számolni. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy a pénzintézet ad
dig nem fizeti ki a megállapított 
támogatást, ameddig az esetleg 
azt meghaladó költségvetési 
összeg elköltését a súlyosan 
mozgássérült személy szám
lákkal nem igazolja. A korábbi 
egy összegben történő folyósí
tás helyett (legfeljebb 150 ezer 
forintról van szó!) most részlet
fizetés történik, amiért a moz
gásában korlátozott emberek
nek több alkalommal kell majd 
a megyeszékhelyre utazniuk, 
többnyire gépkocsival, hiszen a 
mozgáskorlátozottságuk miatt 

a tömegközlekedési eszközö
ket nem tudják használni. 

A kormányzati kommuniká
ció folyamatosan a leszakadó 
rétegek felzárkóztatásáról, az 
esélyegyenlőség megteremté
sének támogatásáról, az egyen
lő lehetőségek biztosításáról 
szól. Kérdezzük: hol található 
például ebben a jogszabály
módosításban a segítő szán
dék? Egyébként a jogszabály
módosítás negatív hatása csu
pán egyetlen szó beírásán vagy 
kitörlésén múlik. Ha a 19. § (2) 
a) ab) pontjának első mondatá
ból kimaradna az „illetve 
akadálymentesítése" kifejezés, 
az imént leírt hátrányokat nem 
kellene elszenvednünk. Ter
mészetesen, ha a kormányzati 
szándék az, hogy a hozzáférés 
megnehezítésével fogyatékos 
embereket zárjanak el a 15 év 
óta változatlan összegű, hatás
fokában minimálisra csökkent, 
de ezeknek a szerencsétlen sor
sú embereknek mégis sokat je
lentő támogatás igénybevéte
létől és így költségvetési forrá
sokat takarítsanak meg, akkor a 
jogszabályi szigorítást ez a szán
dék indokolhatja. Ha ez így 
van, ezt a kommunikációban is 
fel kell vállalni. 

Tájékoztatom, hogy szövet
ségünk minden lehetséges mó
don tiltakozni fog a méltányta
lan eljárás ellen, amely egy
részt az egyeztetés elmara
dásában, másrészt az indoko
latlan megszorítás alkalmazá
sában nyilvánul meg. 

Kérjük, szíveskedjék a saját 
lehetőségei szerint segíteni 
abban, hogy a kormányrendelet 
kifogásolt elemének a módosí
tása minél hamarabb megtör
ténjen. Azt már alig merjük 
kérni, hogy 15 év után a fogya
tékos emberek kaphassanak va
lami kézzelfogható pozitívu
mot is a lakástámogatási rend
szertől, hiszen a bevezetett ked
vező változások közül ők egyet 
sem tudnak igénybe venni. 

A miniszterelnök úr számára 
a közeljövőben eljuttatunk egy 
szomorú felsorolást azokról az 
intézkedésekről, illetve intéz
kedések elmaradásáról, melyek 
ellentétben állnak a kormány
zati kommunikáció ránk vonat
kozó elemeivel. Őszintén saj
náljuk, hogy ez az intézkedés is 
közöttük van. 

Munkájához több sikert kí
vánunk, mint amit nekünk ez 
ideig sikerült elérnünk a lakás
támogatási rendszer ránk vo
natkozó részeinek javítása te
rén. 

Tisztelettel 
Dr. Hegedűs Lajos 

elnök 
A Humanitás márciusi számából 

LÁT ellenőrzések 
2004-ben 

A lakás átalakítási támo
gatások megva lósu lásá t 
továbbra is figyelemmel 
kísérjük. Ez egy céltámo
gatás annak érdekében, 
hogy a súlyos mozgássérült 
környezete használhatóbb 
legyen. 

Egyesületünk Felügyelő 
Bizottsága a helyi csoport
vezetők, közreműködésével 
végzi a helyszíni ellenőrzé
seket. Most már a M E O S Z 
is részt vehet ebben. Néhány 
fontosabb szempontot is
mertetek tapasztalatainkból. 

Jellemző, hogy a családi 
házaknál a beton rámpa ké
szítését a költségvetésben 
előirányozzák, azonban rit
ka esetben készül el, mond
ván, hogy a sérült nem tart rá 
igényt. Ez nem fogadható el, 
figyelemmel leszünk erre a 
jövőben. Néhányan még 
mindig úgy gondolják, hogy 
a fürdőszobát felújítják eb
ből a pénzből, pedig ennek 
nem ez a célja, erre nem 
lehet igénybe venni. 

Tapasztaltuk n é h á n y 
helyszínen, hogy a kapott 
LÁT összeget, csak részben 
fordították a sérült javára, de 
elmaradt olyan munka, mint 
pl. a küszöbök süllyesztése. 
Nem elegendő néhány ka
paszkodót felszerelni. A z 
e l lenőrzéskor tapasztalt 
hiányosságokra felhívjuk a 
figyelmet, azok pótlását 
figyelemmel kísérjük, visz-
szatérünk a megvalósu
lásra. Előfordult olyan is, 
hogy az elvégzett munkák
ról az előírt „Készre jelen
tés" nem történik meg, 
bizonyos türelmi idő után 
sem. Erről Egyesületünknél 
pontos képet látunk, ha ez 
hiányzik ellenőrizzük. 

A LÁT munkáknál a 
rendelkezés az anyagbe
szerzési számlák bemu
tatását is, előírja, ez is segíti 
azt, hogy az összeg ren
deltetésszerűen legyen fel
használva. 

Miért van szükség a mun
kák ellenőrzésére? - teszik 
fel néhányan a kérdést, 
hiszen a támogatás összege 
így is kevés. Erre a felelet 
most is az, hogy a rászoruló 
sorstársak továbbra is hoz
zájuthassanak, ez a lehető
ség megmaradjon. A jövő
ben is folytatjuk ezen a téren 
az ellenőrzéseinket, tapasz
taltuk, hogy sok helyen ezt 
várják érintett sorstársaink. 

Tóth László 

Á l o m k o n y h a , á l o m f ü r d ő s z o b a n e k ü n k 

Integra' 2004... Rehabilitációs szakvásár Ausztriában 
A z I N T E G R A rehabili tá- területén dolgozó szakem-

ciós szakvásárt 2004. szeptem
ber 16-17. között rendezték 
meg az ausztriai Wels-ben. 
Egyesületünkből 14 főnek 
egyesületi vezetőknek, cso
portvezetőknek, és dolgozók
nak - nyílt lehetősége a kiál
lítás megtekintésére. 2004. 
szeptember 16-án hajnal 3 
óra előtt indultunk az Egye
sület székháza elől, majd 
közel 10 óra utazás u tán 
megérkeztünk Wels-be. 

Délután közösen megtekin
tettük Ausztria legnagyobb 
rehabilitációs, a sérült embe
rek társadalmi integrációját 
elősegítő szakvásárát. A nyol
cadik alkalommal megtartott 
szakvásárt a Wels városában 
található vásárközpontban 
rendezték meg. A vásárköz
pont területe több mint 6000 
m 2 , amely alkalmat nyújtott 
rehabilitációs eszközök és 
s z o l g á l t a t á s o k , va lamint 
ápolást segítő termékek teljes 
körű bemutatására. Sérült 
illetve idős emberek, gondo
zóik, hozzátartozóik, valamint 
a szociális és egészségügy 

berek számára a mindennapi 
élet megkönnyítését szolgáló 
segédeszközök teljes kínálatát 
mutatta be a vásár. 

Láttunk modern (sportolás
ra is alkalmas) kerekes széke
ket - amit k i is próbálhattunk -
gondozóágyakat, művégta
gokat, kommunikációs segéd
eszközöket, speciális jármű
veket, emelőszerkezeteket, 
terápiát segítő eszközöket, 
ápolást segítő eszközöket, 
lépcsőjáró szerkezeteket. A z 
utazási irodák olyan üdülési, 
spor to lás i l ehe tősége t is 
kínáltak, amelyek kerekes 
székeseknek is megfelelőek. A 
kiállítás megtekintése után 
szálláshelyünkre mentünk a 
Wels melletti Puchberg-be, 
ahol egy X V I I . században 
épült kastélyban szálltunk meg. 

Pénteken reggel megtekin
tettük Wels történelmi belvá
rosát, majd festői szépségű 
osztrák tavakhoz mentünk 
kirándulni. Másnap hajnali 4 
órakor fáradtan és élmények
kel tele érkeztünk haza. 

Szilágyi Éva elnökségi tag 
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SZABADIDŐ, PIHENÉS 

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány felhívása 

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 2005. március 17-
én megtartott fórumán ismer
tette az Alapítvány szociális 
üdülési támogatási rendszerét. 

A z alapítvány a támogatást 
üdülési csekk formájában 
nyújtja hátrányos helyzetűek, 
illetve családtagjaik számára. 

A 2005. évi szociális üdülte
tési rendszer révén hozzá
vetőlegesen 100 ezer szociáli
san hátrányos helyzetű ember 
számára válik könnyebben hoz
záférhetővé a pihenés lehető
sége. 

A z üdülési támogatás pályá
zatok keretében kerül szétosz
tásra. A részletes pályázatok a 
nyugdíjasok, családok, munka
vállalók, szakmunkástanulók 
és fogyatékkal élők számára 
szólnak. 

A pályázat szövege, vala
mint a kérelmek benyújtásához 
szükséges adatlap a 2005. már

cius 17-től az M N U A internetes-
oldaláról www.udulesicsekk.hu  
letölthető. 

A z üdülési csekk felhasznál
ható 2100 belföldi szálláshelyen, 
40 utazási irodán keresztül bel
földi programokon, valamint 
az állami költségvetésből is tá
mogatott kulturális fesztiválo
kon. 

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány címe: 
1015 Budapest, Hattyú u. 14. 
Telefon: 06-1/224-9011, 
fax: 06-1/224-9010 
E-mail: titkárság@rnnua.hu 

Karácsony Mihály 
elnök 

Továbbá mozgássérült sors
társaink a pályázati adatlapot 
beszerezhetik Megyei Egyesü
letünk Központi irodájában is. 
(Nyíregyháza, Körte utca 
41/A. Tel.: 42/410-522) 

Üdülési lehetőség 
Ópusztaszeren és Igáiban 

Üdülési, pihenési lehetősé
get kínál Ópusztaszeren, a 
község központjában működő 
vendégház. A vendégházban 
három háromágyas, TV-vel, 
rádióval felszerelt szoba talál
ható, melynek mindegyikéhez 
külön-külön zuhanyzó és W C 
tartozik. A konyha és az étkező 
közösen használható. Parko
sított kert és zárható udvar, 
továbbá gyermekek részére 
játszótér áll a rendelkezésre. 
Lehetőség van szabadtéri 
sütés-főzésre, továbbá kerék
párkölcsönzésre is. 

Szórakozási lehetőségek: 
> Történelmi emlékpark (2 km) 
> Horgászás 
> Lovaglás 
> Erdei kirándulás 
> Szegeden városnézés 

Fürdés: 
> Kisteleken (6 km) termálvíz 

és uszoda 
>Kiskunmajsán és ugyancsak 

Szegeden gyógyfürdő 

Étkezés: Megbeszélés alapján 
megoldható. 

Árak: 
>6 éjszaka 25.200,- Ft/szoba 
^Mozgássérül tek részére 

10% kedvezmény (2.520,¬
Ft): összesen 22.680,- Ft 

Helyfoglalás, valamint 
információ kérhető: 
Szilágyi Mózes 
6767 Ópusztaszer, 
Árpád utca 18. 
Telefon: 06-62/275-134 
Mobil: 06-70/282-9824, 

06-70/622-4246 

A M o z g á s k o r l á t o z o t t a k 
Somogy Megyei Egyesü
letének Rehabi l i tác iós és 
Oktatási Központja I G A L , 
Hegyi u. 7. szám alatt található. 

Igal egy 2000 fő lakosú somo
gyi kistelepülés, mely a Dél-
Dunántúlon fekszik Kapos
vártól 26, a Balatontól kb. 30 
km-re. A z autóbusz közle
kedés kitűnő, a távolsági 
járatok is érintik a fürdőt. Igal 
gyógyfürdőjének köszönheti 
országos h í ré t . A z egész 
évben üzemelő termálfür
dőben 651 m mélységből 
feltörő 88 C° fokos csodálatos 
gyógyha tású t e rmálv ízze l 
különböző hőfokra töltött 
medencék várják a gyógyulni 
vágyó vendégeket. A termál
fürdő területén 9 db (nyitott, 
fedett, úszó-) medence nyújt 
fürdési lehetőséget. A feltörő 
alkáli-kloridos és hidrogén
karbonátos hévíz a jódos-
brómos vizek csoportjába 
sorolható. Igen jó eredmény
nyel alkalmazható reumás 

mozgásszervi betegségek és 
keringési zavarok, izületi és 
gerincbántalmak, valamint 
nőgyógyászat i p r o b l é m á k 
kezelésére. 

A z akadálymentes környe
zetnek köszönhetően kerekes 
székesek is tudnak közle
kedni a fürdő területén, vízbe
jutásukat vízbe-emelő szer
kezet segíti. 

A z Egyesület által 1987-ben 
felépített, 20 személy befoga
dására alkalmas a k a d á l y 
mentes üdülő a gyógyfürdőtől 
700 méterre egy emelkedőn 
található. Ezért mozgásában 
súlyosan sérült, önállóan köz
lekedni képtelen vendég csak 
segítséggel tudja igénybe 
venni. A z üdülőben állandó 
személyzet nincs. 

A z épületben 1 darab 3 
ágyas, 8 darab 2 ágyas és 1 da
rab 1 ágyas tusolós, WC-s 
szobák találhatók. Közös helyi
ségek: társalgó, étkező, vala
mint teakonyha. Felszerelé
sek: hűtők, TV-k mikrohul
lámú sütő. így önellátásra is 
van lehetőség. 

Igénybe vehető az ILDIKÓ 
Vendéglő ajánlata is. 2005. 
évre az á r ak a következők: 
reggeli 500 Ft/adag, ebéd és 
vacsora 1000-1000 Ft/adag. 
Elfogyasztására az étteremben 
van lehetőség, de kérésre 6 
vagy több adag esetén ingye
nes a házhozszállítás. 

A szállásdíjak az üdülőben 
2005. évben a következők: 
2000 Ft + 250 Ft helyi 
adó/fő/éjszaka. Amennyiben 
az üdülés nem támogatott, úgy 
j ö v e d e l e m t ő l függően az 
egyesület elnöke a szállás
díjból árengedményt adhat. A 
gyógyfürdő elfogadja az orvos 
által felírt belépőt és kezelé
seket, melyeket érdemes a 
lakhelyhez tartozó szakor
vossal felíratni. 

A z üdülési időpontokra 
kéthetes turnusokban van 
lehetőség hétfői kezdésekkel, 
melynek kezdete 2005. május 
30-tól szeptember 26-ig tart. 

Amennyiben az üdülési 
lehetőség érdeklődését felkel
tette, akkor az alábbi címen 
kérhet bővebb tájékoztatást: 

Rehabilitációs és Oktatási 
Központ 
7275 Igal, Hegyi u. 7. 
Telefon: 06-82/372-130 

Tóth Lajosné gondnok 
Telefon: 06-82/310-645, 

06-30/244-2938, 
06-20/439-9456 

Hívható: 8-19 óráig. 

Aranyalma, aranyág 
A Mozgáskorlátozottak Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete 2004. december 
17-én, 15 órai kezdettel ren
dezte meg a már hagyomá
nyossá vált karácsonyi ünnep
ségét a Nyíregyházán és von
záskörzetében élő felnőtt és 
gyermek tagjai részére. A ren
dezvény helyszíne a START 
Rehabilitációs Vállalat és In
tézményei által üzemeltetett 
Volán ebédlő volt. A z ünnep

ségen közel 200 fő jelent meg, 
így mint egy nagy család, meg
hitt és szeretetteljes légkörben 
idézhettük fel a Szenteste han
gulatát. A vendégeink számá
ra a START Szakiskola és Spe
ciális Szakiskola diákjai ked
veskedtek ünnepi műsorral. 

A műsort követően szend
viccsel, pogácsával, üdítő
vel, gyümölccsel vendégeltük 
meg a sorstársainkat, majd át
adtuk a karácsonyi ajándék

csomagokat. A vendéglátás le
bonyolításához a konyhai dol
gozók nyújtottak segítséget. 

Nagy örömet jelentett 
számunkra, hogy a karácsonyi 
ünnepségünk sikeresen zá
rult. A hálás, örömteli pillan
tások, a gyerekek mosolygós 
arca elfeledtette, hogy ismét 
egy nehéz, küzdelmekkel teli 
évet tudhatunk magunk mögött. 

Újult erővel állunk az újabb 
kihívások és feladatok elé, me
lyek megvalósításához még 
több eredményt kívánunk elér
ni munkánk során. Itt szeret
ném megragadni az alkalmat 
arra, hogy megköszönjem az 
önzetlen és áldozatkész mun
káját, segítségét, felajánlását 
mindenkinek, aki bármilyen 
szerepet vállalva segítette a 
rendezvény előkészí tését , 
megszervezését és lebonyo
lítását. 

Lakatos Katalin 
szociális munkás 

R E N D E Z V É N Y Ü N K E T S E G Í T E T T E K , H O G Y S E G Í T H E S S Ü N K ! K Ö S Z Ö N J Ü K ! 

Fővédnök: START Rehabilitációs Vállalat és Intézményei 
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala •Unilever Kft. Nyírbátori Gyár • 

• EKO Kft.* DUNAPACK Rt. • SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Rt. • 
• START Rehabilitációs Vállalat - VOLÁN konyha dolgozói. • MICHELIN Abroncsgyár Kft. • 

• A L B A E X Kft. • Szabolcs Takarékszövetkezet • M O K K A Cukrászda • KINGS Kft. • 
• Coca-Cola Beverages • Hungary Kft. • CSŐSZ Kft. • Kicsi Pony Játék Nagykereskedés • 

• Nyugat Nyíregyházi Szövetkezet • Leporelló Papírüzlet • Rocky Kft. • 
• GEMINI-TRADE Zöldség, Gyümölcs Nagyker. • Nyírerdő Rt. • FŐNIX Patika • 

• Gondviselés Gyógyszertár • Gyógyulás Bt. • Szajkó Bt. Gyógyászati Segédeszközök Üzlete • 
Szentmiklóssy Hús Kft. • Pater Anton Gots • Ilecskó Lajos Vállalkozó • Magyar Vöröskereszt 

• Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete • Szent Erzsébet Gyógyszertár • CITIBANK Rt. • 
• Dánné Forgács Ibolya és Ander László vállalkozó • R.S.V. Kft. Rakamaz, Arany J. u. 15. • 

A legszebb Mikulások 
Nyíregyházán jártak 

Nyíregyházán 2004. decem
ber 3-án és 4-én ötödik alka
lommal rendezték meg az Or
szágos Mikulás Szépségver
senyt. A tavalyi rendezvény
nek karitatív vonatkozása is 
volt, hiszen a nagyközönség
nek megrendezett programok 
mellett december 3-án a Nyír
egyházi Főiskola Bessenyei 
Aulájában a mozgáskorláto
zott gyermekek számára tartot
tak ünnepséget, melyen a ver
senyen résztvevő mikulások 
köszöntötték őket. A zártkörű 
ünnepségen paralimpikonok is 
részt vettek. Másnap a Kossuth 
téren várták a Mikulás rajon
góit vidámparkkal, vetélke
dőkkel, helyi zenészekből ala
kult Mikulás Kvintettel, illetve 
a Pom Pom együttessel. 

Ezúton is szeretnénk meg
köszönni minden gyermekta
gunk és szüleik nevében, hogy 
lehetőségünk nyílt részt venni 
ezen a különleges programon. 

NYÁRI TÁBOR AZ EGYESÜLETNÉL 
Már negyedik éve sikeres és 

tartalmas programsorozattal 
zárult a munkatársaink gyer
meke részére szervezett gye
rektábor. A nyári szünet a kis
gyermekes családoknál min
den évben nagy gondot jelent, 
hogyan osszák be a szülők 
szabadságukat, hogyan bizto
sítsák gyermekeik felhőtlen, 
de mégis biztonságos vakációját. 

A kezdeményezés egyik dol
gozónktól származik, akinek 
szintén problémát jelentett, ho
gyan oldja meg gyermekei el
helyezését a nyári szünet ideje 
alatt. A z ötlet végrehajtása 
nem is tűnt olyan lehetetlen
nek. A vállalat vezetőségének 
jóváhagyása után már csak a 
megfelelő helyszínt kellett 
megtalálnunk. 

Már évek óta az alapító egye
sületünk épületét és udvarát 
használjuk a gyerektábor helyszí
néül, egyrészt a könnyű meg
közelíthetősége, elérhetősége 
miatt, másrészt mert biztonsá

gos, de mégis megfelelő felté
teleket nyújt a szabadtéri s a fe
dett foglalkozásokhoz egyaránt. 
Most, hogy az egyesület új hely
re költözött, a szabadtéri prog
ramok megszervezésére és biz
tonságos lebonyolítására még 
több lehetőségünk nyílt. 

A z egyesület elnök asszo
nya pártolólag fogadta kezde
ményezésünket, több ötlettel 
és lehetőséggel egészítette ki 
az általunk tervezett progra
mokat. Azon túl, hogy az épü
letet és az udvart rendelkezé
sünkre bocsátotta, az egyesület 
munkatársai is besegítettek a 
napi események gördülékeny 
lebonyolításába. 

A gyerekek eltérő élet
korukból (4-12 év) adódóan 
különböző jellegű elfoglaltsá
gokat igényelnek. A manuális 
foglalkozásokon kívül (rajzolás, 
festés, gyurmázás, tűpárnaké
szítés, sógyurmázás, kispárnavar
rás) a szabadtéri nagymozgásos 
játékok is nagy sikert arattak. 

Tudjuk, hogy ez a két hét 
nem oldja meg teljes mérték
ben a szülők gondját. Munka
társaink elégedettsége és visz-
szajelzései azonban megerő
sítenek bennünket abban, hogy 
a jó cél érdekében érdemes 
összefogni és együttműködni. 
Ezúton is szeretnénk köszöne
tünket kifejezni az Egyesület 
minden munkatársának, hogy 
a napi munkájuk során tolerál
ták a gyerekzsivajt, elviselték a 
gyerekek kíváncsiskodását, 
érdeklődését és az ezzel járó 
munkahelyi terheket. Mun
kánk során minden olyan fela
datot szívesen felvállalunk, 
amely illeszkedik a vállalat 
családbarát „politikájához", 
s amellyel hozzájámlhatunk 
munkatársa ink családi és 
munkahelyi életének összehan
golásához. 

A START Vállalat Szociális 
Irodájának dolgozói 

„Párduc, 
oroszlán, 

gorilla..." 
Amegyei egyesület 2004. jú

nius 18-án a Nyíregyházi Ál
latparkban egész napos gyer
meknapi programot szervezett 
a megyében élő mozgássérült 
gyermekek és felnőttek részé
re. Kb. 200 fő vett részt a ren
dezvényen a megye területéről. 
Célunk volt, hogy olyan kö
zösségi programba vonjuk be a 
családokat, mely során élmé
nyekben gazdag, örömteli pil
lanatokat szerezhetnek az 
együtt eltöltött idő alatt. 

A program Matusek László 
koncertjével indult. A zene 
mindenkinek elnyerte a tet
szését, a sortársak énekeltek, 
tapsoltak, néhányan még tánc
ra is perdültek. A délelőtt fo
lyamán szabad programként 
mindenki megtekinthette az 
Állatparkot, majd délben me
leg ebéddel vendégeltünk meg 
minden kedves résztvevőt. A 
délutáni órákban a „kicsik és 
nagyok" egyaránt jól érezték 
magukat, hiszen egyéni és csa
patverseny következett. A ki 
csik egyénileg versenyeztek 
(lufi fújó verseny, labdajáté
kok, karikahajtás) míg a na
gyok négy csoportot alkotva 
egyjátékos váltóverseny során 
mérhették össze ügyességü
ket. Sok vicces jelenetnek le
hettünk tanúi, jól mulattunk. 

A z ajándékok és díjak átadá
sára kellemesen elfáradva ke
rült sor. A nap zárásaként még 
várt ránk egy jó takarítás és 
pakolás, de az elégedett és a já
téktól kipirult örömteli arcok 
elfeledtették velünk, hogy bi
zony hosszú nap van mögöt
tünk. 

Ezen a napon mindenki ta
lált valami érdekeset, számára 
kedveset, hiszen az Állatpark 
csodálatos növény- és állatvi
lága sok szempontból egyedül
álló. Ismét megtapasztalhat
tuk, hogy mennyi örömet je
lent egy-egy beteg kis társunk
nak a közösségünk, a felé nyúj
tott segítő kezünk. Ez adja a 
lendületet, és valódi sikerél
ménnyel gazdagítva a minden
napi munkánkat. 

Ezúton szeretnénk megkö
szönni minden kedves sors
társunknak, hogy megtisztelt 
minket jelenlétével és együtt 
eltölthettünk egy kellemes, 
felhőtlen napot. Továbbá kö
szönet jár minden kedves 
munkatársamnak, az egyesület 
vezetésének, valamint az Ál
latpark dolgozóinak, a sorstár
sainkért végzett önzetlen mun
káért. 

Lakatos Katalin 

Jó úton sakkozóink 
Egyesületünknél a Sakk-kör 

folyamatosan működik min
den csütörtökön 15-19 óráig a 
Körte u. 41/A. alatt lévő szék
házunkban. 

2003-2004. évi megyei 
csapatbajnokságban, ahol 10 
csoport indult, csapatunk a Sza
bolcs-Volán II. néven első lett, 
bajnoki címet szerzett, több 
mozgássérült sakkozó is szere
pel a csapatban. Néhány éve fu
zionált a Mozgáskorlátozot
tak-Start csapata a Volánnal, 
amint az eredmény mutatja jó 
úton járunk. A 2004/2005. évi 
megyei bajnokságban, ami je
lenleg is tart a 12 csoportos 
mezőnyben 5. forduló után a 
2>-A. helyen állunk. Sajnos csa
patunk vezetőjét, játékosát 
Moravecz Ferencet már nem 
tudhatjuk magunk között. Em
lékére 2004. decemberben 
sakkversenyt rendeztünk, ahol 
8 sakkozó vett részt. 2005. év 
áprilisban „Moravecz kupa" 
házi versenyt tervezünk, moz
gássérült sakkozók részvételé
vel. Továbbra is várjuk sak
kozni szere tő tá rsa inka t . 

Tóth László 

http://www.udulesicsekk.hu
mailto:g@rnnua.hu
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Mainz-i látkép 

A Tartományi Szociális és Munkaügyi Minisztérium bejárata 

Megbeszélés a minisztériumban 

Tanácskozás egy rehabilitációs üzemben 

Fogadás a városházán 

Németországtól tanulhatunk 
Egy gyümölcsözőnek ígérkező kapcsolat kezdete 

Köztudott , hogy az elmúlt esztendő májusa óta tagjai va
gyunk az Európa i Uniónak. M á r azt megelőzően is viták foly
tak arról , hogy a fogyatékos emberek magyarországi foglal
koztatását és támogatását miképpen kell átalakítani és kor
szerűsíteni, hogy az magába foglalja a hazai tapasztalatokat 
és integrálja a többi uniós ország gyakorlatát . A m i pedig ezek 
mellett a legfontosabb, hogy az új szabályozás egyértelműen 
szolgálja azokat, akikért készül. A fogyatékkal élő embereket. 
A legfejlettebb országok gyakorlatát azonban csak a helyszí
nen lehet igazán megismerni. Ezért utazott helyszíni tapasz
talatszerzésre a Rehabilitációs Ágazati Párbeszéd Bizottság 
márciusban egy minisztériumi szakemberekből, szakszerve
zeti tisztségviselőkből és a Védett Szervezetek Országos Szö
vetségének vezetőiből álló delegáció a németországi Mainz-
ba. A delegáció vezetője volt Balogh Zoltán a S T A R T Rehabi
litációs Vállalat és Intézményei vezérigazgatója, a V S Z O S Z 
elnöke, a RÁBT társelnöke Vele beszélgetünk. 

Sérült emberek által üzemeltetett hotel 

- Ha külföldre megyünk, 
azonnal hasonlítgatni kezdjük 
ottani tapasztalatainkat a ha
zaiakkal. Van-e tanulni valónk 
a németektől? 

- Tanulni mindenütt lehet. 
De ha arra gondol, hogy mi 
volt az első és legfontosabb 
benyomásom, azt mondhatom: 
a szakemberek és a társadalom 
szemlélete. Atéma ottani társa
dalmi megítélése mind az 
egészségesek, mind a fogya
tékkal élő emberek részéről 
sokkal korszerűbb, mint ná
lunk. Úgy is fogalmazhatnék, 
hogy természetes egymás elfo
gadása mindkét oldalon. Való
színűleg része van ebben an
nak is, hogy a második világ
háború alatt nagyon sok ember 
megrokkant ebben az ország
ban. Nálunk is persze, csak
hogy a németek az újjáépíté
sekkel egy időben megkezdték 
az emberi „újjáépítéseket" is. 

- Nálunk mi a helyzet, szem
léletügyben? 

- Vannak pozitív változá
sok, de még sok időnek kell el
telnie ahhoz, hogy elérjük a 
német, vagy a nyugat-európai 
átlagszintet. De mint mondtam 
a németeknek - legfőképpen a 
nyugati országrészben - erre 
sokkal több idejük volt, mint 
nekünk, hiszen mi a szocializ
mus időszakában gyakorta ta
kargattuk ezt a problémát, 
vagy szociális „segélykékkel" 
véltük megoldani. 

- Volt-e alkalmuk fogyaték
kal élő embereket foglalkozta
tó cégeket megnézni és ott ta
pasztalatokat gyűjteni? 

- Természetesen több ilyen 
céget is láttunk, hiszen ezért is 
mentünk. A z egyik ilyen válla
latnál a munkahelyek és a ter
melő részlegek megismerése 
után bepillantást kaptunk a terá
piás munkába, az üzemi szoci
ális munkába és a humán 
erőforrás gazdálkodásba. Utób
bi azért is érdekes volt, mert ez 
azt is jelenti, hogy az üzemben 
nemcsak foglalkoztatással, ha
nem személyiségfejlesztéssel 
és képzéssel is foglalkoznak, le
hetőséget biztosítanak arra, 
hogy a dolgozók szakmailag is 
fejlődhessenek, karriert épít
hessenek. Láttunk egy olyan 
irodát is ahol fogyatékkal élő 
emberek segítenek sorstársa
iknak a munkahely kere
sésben. 

- A tapasztalatszerzésen túl 
terveznek-e további együtt
működést? 

- A z Európai Unió orszá
gaiban, a közelmúltban nálunk 
is megjelent Európai Szociális 
Alap forrásainak segítségével 
modell projekteket működ
tetnek, amelyek tapasztalatait 
beépítik a szakpolitikába. Mó
dunk volt egy ilyenről is isme
reteket szerezni. Ezzel kapcso
latban jelzem, hogy német part
nereink hangsúlyozták: szá
mukra igen fontos, hogy 
hosszú távú kapcsolatokat ápol

janak velünk és Magyaror
szággal. Kérték, hogy ismer
tessük meg őket a hazai rehabi
litációs foglalkoztatás jelenleg 
érvényes pénzügyi és jogi fel
tételeivel. Ezt azért is fontos
nak tartották, mert a kapcsola
tokat egy az Európai Szociális 
A l a p b ó l f i n a n s z í r o z h a t ó 
együttműködéssel, közös gya
korlati munkával szeretnék 
folytatni. Röviden: partner
ként szeretnének pályázni egy 
új modell projektre. 

- Láttak-e valamilyen ná
lunk szokatlan foglalkoztatási 
formát? 

- Meglátogattunk egy olyan 
szállodát, amelyet szellemi fo
gyatékkal élő emberek és pszi
chésen beteg személyek vezet
nek és működtetnek. A hotel
hez természetesen étterem is 
tartozik, az ottani dolgozók is 
ebből a rétegből kerülnek ki . A 
vállalkozás jól prosperál és az 
már csak természetes, hogy az 
egész létesítmény abszolút 
akadálymentes, bármely sérü
lés csoportról legyen is szó. 

- Bizonyára sok németor
szági szakmabelivel is talál
koztak. Kikkel volt alkalmuk 
beszélgetni? 
- Fogadtak bennünke t a 
Mainz-i városházán, ahol ta
lálkozhattunk a város szociális 
ügyekért felelős vezetőjével 
Michael Ebiing úrral és fogya
tékossággal élő emberek helyi 
érdekképviseletének vezető
jével Maria Boss-Weidosch 
asszonnyal. Találkozhattunk a 
Munkaügyi és Szociális M i 
nisztérium államtitkárával, Dr 
Richárd Auernheimt úrral, aki 
egyben a fogyatékossággal élő 
emberek érdekeit képviselő tar
tományi megbízott is. A mi
nisztériumban további szak
értőkkel is beszélgettünk. 

- Volt-e módjuk körülnézni 
Mainz városában? 

- Természetesen vendéglá
tóink ezt is lehetővé tették. A 
város gyönyörű, és tiszta. A z 
ódon épületeket nagyon szé
pen felújították, megőrizve a 
hagyományokat, s a felújított 
házakat német alapossággal 
gondozzák, alig vannak fal
firkák, sok a virág, a park. És 
ami számunkra igen fontos: 
mindenü t t akadá lymen te s 
intézményeket, üzleteket lát
hattunk és a kisebb létesítmé
nyek is elérhetők a fogyatékkal 
élő emberek számára, a város 
és az intézmények kilencven 
százaléka teljesen akadály
mentes. Összegezve: Mainz vá
rosa nagyon is élhető környe
zetet biztosít minden polgára 
számára. 

—A folytatás? 
- Egybevág német partnere

ink szándékaival. Ez egy 
hosszú távú kapcsolat kezdete, 
amely közös projektek megva
lósításával és számos új part
neri kapcsolat létrehozásával 
folytatódhat. 

K B 

A dolgozók által készített kép a hotelben 

Az 1200 éves dóm 

A város főtere 

Öreg házak megszépítve 
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Az Egyesület az én családom 
Történet nekünk szóló tanulságokkal 

Sorstársaim, fogyaték
kal élő sorsú gyerekek, 
felnőttek az írásom hozzá
tok szól. Igen sok ember
ből néha szánalmat vált ki 
állapotunk, némelyikből 
közömbösséget. Pedig, ha 
elgondolkodna, rájönne, 
hogy mily törékeny az élet. 
Néha elég egy rossz moz
dulat, netán nem megfe
lelő időben, rossz helyen 
állni. Egy baleset igen sok 
esetben meghatározza az 
ember hátralévő életét. 

Szolgáljon sok társamnak 
tanulságul az én esetem. 
Életerős ember voltam. Öt
ven éves koromig, beteg 
sem voltam: Sajnos engem 
is elkapott a „tengizi láz", 
vágytam a nagyobb kere
setre, hogy a családom gond-
talanabbul élhessen. Ezzel , 
ha kis időre is, de kigúnyol
hatom a szegénységet - gon
doltam. Igen ám, de az ottani 
éghajlat, a kéngázos levegő, 
kikezdte sokak acélosnak 
hitt egészségét, az enyémet 
is. Sokan már koporsóban 
jöttek haza. Én szerencsé
sebb voltam, hordágyon ér
keztem Ferihegy Il-re 1987-
ben, onnan vittek az ORFI¬
ba, ahol sok-sok kezelésen 
estem át. Borzasztó volt. Éj 
s z a k á n k é n t á g y s z o m s z é 
dom zokogására ébredtem, 
kereste a lábát. Jó ideig reg
gelente én is azt néztem meg 
elsőnek, hogy van-e még mit 
megvakarni. Óriási volt, ami
kor mankóval megtettem az 
első lépéseket. A z ember iga
zából ilyen helyzetben j ö n 
rá, hogy mit jelent látni és 
járni, amikor, szembesül a 
valósággal. Kipp-kopp, hal
latszott a folyosón, a mankó 
„zenéje" , ezt semmilyen 
hangsze r re l nem lehet 
összetéveszteni. Ezt a zenét 
a sors karmestere irányítja. 
Meghatározza hátralévő éle
tünket. Tovaszálltak a ter
vek, a jövő bizonytalanná 
vált, szétszakadt a csalá
dom. A fiam, és a lányom 
persze látogatott, de hát ez 
már egészen más érzés volt. 
Amikor úgy, ahogy lábra 
álltam, leszázalékoltak. Lát
va a kilátástalan jövőmet, 
otthagytam a fővárost. 

Visszajöttem a szülői ház
ba. Idős , beteg szüle im 
támaszaként , j ó lehet ne
kem is mankó volt a segítsé
gem. Apám egyre ritkábban 
hagyta el az ágyat. Anyám 
sú lyos cukorbeteg volt . 
Kecsketejjel próbáltam segí
teni magunkat. Reggel, este 
inzulint injekcióztam. Apá
mat végü l pe l enkáz t am. 
Utolsó szalmaszálként az 
egyesülethez fordultam se
gítségért. A z elnök asszony 

s z e m é l y e s e n el jöt t , ú g y 
é r e z h e t t e , mintha az 
elfekvőbe tévedt volna. 
Apám, anyám az egyik, én a 
másik helyiségben feküd
tem. Naponta keservesen 
bevásároltam, főztem. 

Nemsokára az egyesület 
segítségével megkaptam az 
automataváltós Trabantot. 
A k i hasonló helyzetben volt 
már, igazából az tudja érté
kelni azt a boldogságot, amit 
én akkor éreztem, pedig még 
nem rég szégyelltem, hogy 
rokkant lettem. Örömömben 
futni szerettem volna. A z aj
tó sarkához támasztott man
kó hozott vissza a valóság
ba. Tudtam vinni apámat, 
anyámat, meg magamat is 
orvoshoz, kórházba. Kez 
dett visszatérni egy kissé az 
életkedvem. 

Pár évvel később szintén 
az egyesület segítségével 
kaptam fürdőszoba támoga
tást. Sajnos apámat már nem 
kellett fürdetni. Nem sokára 
az anyám megvakult. H a tet
tem elé ételt, evett. Állandó 
felügyeletet igényelt, kötél 
volt kihúzva a W C - i g . Ennyi 
volt anyám útvonala. Ezen a 
rövid úton is egyre gyakrab
ban esett össze. A sokadik
nál, egyszer csak én is elfe
küdtem. A gerincem becsí
pődött. A szomszéd hívta az 
orvost, az a mentőt, mind
kettőnket kórházba vittek. 
Engem meg is operáltak. 
Amikor hazahoztak a jegy
zőnőtől kértem, hogy anyá
mat helyezzék el, mert nem 
tudom ellátni. Ételt az orvos 
közbenjárására, a helyi óvo
dától hoztak. Nagy keserve
sen Trabantba „pattantam" 
és az egyesületben újra az el
n ö k a s s z o n y t ó l k é r t e m 
segítséget, kaptam is. Anyá
mat a mérki Szociális Ott
honba tudták elhelyezni, így 
két éven át jár tam hozzá, ott 
is halt meg. Hazahozattam, 
apám mellé temettettem, 
ápolom, gondozom a sírju
kat. Amikor kimegyek a te
metőbe, mindig köszönök 
nekik, szerettem őket, nagy 
szegénységbe, de becsület
tel felneveltek. H a eljövök 
egy ideig szomorú vagyok. 

Még rágondolni sem me
rek, hogyan alakult volna az 
életem, az egyesület segítsé
ge nélkül. M a úgy megyek 
oda, mintha hazamennék. 
Igaz is, egyszer az elnök 
asszony megjegyezte: „ők 
az én családom". Szomorú, 
de büszkeséggel tölt el, ha 
kis időre is, de becsületes, 
igaz emberek közé kerülök. 
Büszke vagyok erre a csalá
domra! 

Lukács József 

Csöppnyi emberség 
A Start Speciális Szakisko

la bőrdíszműves osztályának 
gyakorlati oktatása új tanmű
helyben történik. A Vállalat 
Pacsirta utcán lévő tanmű
helye a Cipőgyárban kapott új 
helyet. 

Kicsit mindenki félt az új
tól. M i szülők főként az utazás 
és a távolság miatt aggódtunk, 
de hála a lelkiismeretes embe
reknek sikerült megoldást ta
lálni. 

Ezúton is szeretnénk kö
szönetet mondani a Vállalat 

vezérigazgatójának, a Moz
gáskor l á tozo t t ak M e g y e i 
E g y e s ü l e t e E l n ö k A s z -
szonyának és az Iskola Igaz
gatónőjének, hogy a Támoga
tó Szolgálatot igénybe vehet
jük, és a gyerekek bizton
ságosan, és időben eljuthat
nak a gyakorlati oktatás hely
színére. 

Végül, de nem utolsó sor
ban szeretnénk megköszönni 
az osztályfőnök áldozatos 
munkáját. 

Tisztelettel: a szülők 

Lelki erőmű, nemcsak időseknek 
Méltó körülmények között élhetek... 

Máriapócsi Idősek Ottho
na. E z az intézet hivatalos 
neve, de mozgássérült fiata
lokat is fogadnak. A Magyar 
Nemzet napilapban olvastam 
először az otthonról. Rögtön 
felkeltette a figyelmemet, az 
o l c sósága miatt, aminek 
ellenére, európai színvonalú 
ellátást ígért. Nem is kellett 
csalódnom. A szerződés meg
kötése előtt, az intézet igaz
gatója, személyesen kere
settfel lakásomon, hogy meg-

ágyneművel, párnák, szap
pan, sampon, WC-pap í r . 

E z utóbbiakat, a szerző
désben foglaltak szerint, min
den hónapban biztosítják, 
mint ahogy a heti 2 mosást, 
élelmet, gyógyszereimet is. 
A világítást, fűtést is az inté
zet állja. A szoba nagynak 
tűnt, pedig tudtam előre, 
hogy 26 négyzetméteres lesz. 
A hatalmas ablakán és a te
raszajtón is reggeltől délutá
nig besüt a nap. A 10 m2-es 

A máriapócsi templom 

ismerkedjünk. A hivatalos 
papírokat, egy hét leforgása 
alatt e l tudtuk i n t é z n i . 
Jelzem, hogy Budapest kör
nyékén, a hasonló intézetek, 
egy szobát, ami nem is egy 
személyes, hanem fogadni 
kell egy lakótársat, 9 millió 
forintért adnak, havi 100 ezer 
térítési díjjal, és még várako
zó lista is van. Mindez 10 
négyzetméter, fürdő nélkül. 
Ehhez képest, a máriapócsi 
otthon, l u x u s s z á l l ó , 2,5 
millióért, havi 40 ezerért, kü
lön fürdőszobával. 

Éj je l 11-kor é r k e z t e m 
Pócsra, aznap, amikor beköl
töztem. Már minden sötét 
nyugalomba burkolózott a 
faluban, de a Könnyező 
Szűzanya kegyképe, és az ő 
kivilágított bazilikája, ébren 
várt engem, mutatva az utat 
az intézet felé. Nagyon közel 
van ugyanis a templomhoz, 
az otthon. A z éjszakás nővé
rek roppant kedvesen fogad
tak, segítettek a holmimat be
cipelni, kávét főztek, és még 
a kipakoláshoz, berendezke
déshez is felajánlkoztak. 
Első pillantásra is gyönyörű 
az intézet aulája, fakárpitos 
mennyezetével, szállodai fo
gadóterembe illő bútoraival. 
A négy lakószárny közül, a 
bordót választottam, de mind
egyik szoba lenyűgöző, mint 
egy kis hotel apartmanja. A 
bordó szárny arról kapta a 
nevét, hogy bordó színű ben
ne a szőnyeg és a függöny. 
Teljesen elképedtem, hogy 
mennyi mindent kaptam in
gyen a szobával, ágy, asztal, 
2 szék, mosoga tó , hű tő , 
rezsó, téli és nyári paplan az 

délutánra már a helyembe 
hozták a tablettáimat. Mint 
később kiderült, az önkor
mányzat sofőrjét küldték be 
Nyíregyházára, hogy sürgő
sen intézkedjen. Eddig még 
csak 10 lakója van az ott
honnak, pedig 56 lakás vár
ja, hogy birtokba vegyék. 
Rendkívül kedvesen fogad
tak a lakók, figyelmesek vol
tak a gondozók is. A z étel re
mek és bőséges. Egyetlen na
pom sem fúlt unalomba, a 
mentálhigiénés asszisztens, 
bemutatta a m á r i a p ó c s i 
bazilikát, zarándokházat, fá
ból faragott 4 m magas Jézus 
szobrot, a Pápa-téren, a nem
rég talált gyógyforrást, a mes
terséges halas tavat. F i lm
klubi beszélgetés is várja az 
érdeklődőket, de aki városi 
forgatag után vágyik, az 
bebuszozhat Nyíregyházára, 
ami csak 25 k m távolságra 
van, akár minden nap is. Cso
portos színház vagy uszoda
látogatás is szervezhető, ha 
igény van rá. A szauna miatt 
azonban, nem kell utazásra 
vállalkozni, hiszen az inté
zetnek, saját szaunája van. 
A k i kedveli a focit, a szem
közti sportpályára is kiláto
gathat, hétvégenként. Éppen 
az elsőáldozás vasárnapján 
mentem misére Pócson, kel
lemes volt a tavaszi meleg
ben a szabadtéri oltárnál süt
kérezni a napon. A z atyák is
meretlenül is köszöntöttek, a 
hívek beszélgetésbe elegyed
tek velem, a kis menyasz-
szonyi ruhás lányok rám kö
szöntek. Jól esett ez a falusi 
közvetlenség. Akarom mon
dani városi, hiszen Pócs, az 
1991 -es pápalátogatás óta vá-

hetőség, naponta porszívóz
zák a szobákat . Minden 
apartmanban külön telefon 
van. Külön zeneszoba várja a 
dallamok szerelmeseit, szám
talan újságot rendeltek meg a 
lakóknak. Egyszóval remé
nyen felüli az intézet, hihe
tetlenül jó l éreztem, érzem itt 
magam. Féltem a beköltö
zéstől, kértem Jézust renge
teg imában, hogy segítsen 
meg engem az új környe
zetben, de alaptalan volt a 
szorongásom, mert a nővér
kék nem betegként, hanem 
barátként fogadtak. Minden
kinek bátran ajánlom és me
rem állítani, hogy nem fog 
csalódni. 

Utóirat: M a már minden 
nap láthatom a számomra 
kedves pócs i Szűzanyá t , 
lévén, hogy helyi lakos let
tem. A z ö n k o r m á n y z a t i 
idősek otthonában lakom, eb
ben a szép kis városban, eb
ben a le lki erőműben, a 
bűnbánó szívek zarándokhe
lyén. Mozgássérült lévén ter
mészetesen kérem mindig az 
Istenanyát, szánjon meg, és 
járjon közben értem SzentFi¬
ánál. Gyógyultan is itt ma
radnék a palástja szélénél, 
nem hagynám el. A gyógyul
tak, régen emléktáblát hagy
tak a templomban, levágott 
haj fonalukat, ékszereiket. Én 
is otthagynám a tolókocsi
mat... a Szűzanya jósága, 
hogy ott lakhatom nála, ő 
vonzott magához. A z otthon
ba ugyanis nehezen sikerült 
bejutnom, először nem akar
tak fogadni, mivel túl súlyos
nak ítélték meg a fogyatékos
ságomat. A rózsafüzér hatása 
azonban minden emberen 

A máriapócsi ikonosztáz 

teraszon, remekül lehet na
pozni. A terasz előtt, egy kis 
rész a kertből, az enyém lett, 
ahová a füvesítés után, azt 
ültethetek, ami tetszik, le
gyen az akár rózsa, vagy bár
milyen virág, gyümölcsfa, 
vagy konyhakerti növény. A 
karbantartók készségesen fel
fúrj ák a kívánt helyre a 
faliszőnyeget, képeket. Saját 
bútort is lehet vinni. A kábel 
tv zsinórja is be van minden 
lakásba vezetve. Éjjel kide
rült, hogy otthon felejtettem 
a gyógyszereimet. Nem volt 
nálam a legutóbbi kórházi zá¬
rójelentés sem, amely alap
ján kiírhatta volna részemre 
az orvosságot a helyi családi 
orvos, aki egyben az intézet 
felügyelő orvosa is. Mégis, 

rosi rangban van. A szent l i 
turgián részt vett a polgár
mester is a feleségével, akik 
az istentisztelet után röviden 
elbeszélgettek velem, kí
vánva, hogy jó l érezzem ma
gam az új otthonomban. 
Könnyű kijárni a templom
ba misére az intézetből, de 
házon belül is fogadhatnak a 
lakók lelki pásztort, sőt, ká
polna is van. A faluban ízle
tes cukrász sütik is várják az 
ínyenceket az új cukrászdá
ban. Heti egy alkalommal 
egy órás gyógytornára is van 
lehetőség, de amikor jelez
tem, hogy nekem speciális 
tornára lenne szükségem a 
műtétem miatt, egyszerre 3 
nővérke tornáztatott készsé
gesen. Vasalásra is van le

fog, az igazgatókon is. Bale
setem után édesapám azt az 
ígéretet tette a könnyező 
Szűznek, ha életben mara
dok, minden évben megláto
gatom egy zarándoklaton. 
Ézt a fogadalmat azonban a 
bénaságom miatt és anyagi 
okokból nem tudtuk telje
síteni, csak egy alkalommal. 
A z Istenszülő azonban nem 
ismer lehetetlent, így most 
már pócsi lakos lévén, min
den nap imádkozhatok a 
kegyképe előtt, nem csak 
egy évben egyszer. Legyen 
hála Istennek és a Könnyező 
Pócsi Szűzanyának! 

Papp Nóra 
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EGÉSZSÉGÜNK 

FOZES FŰSZERNÖVÉNYEKKEL 
Vízitormaszósz 

Ez a szósz hihetetlenül 
pikáns ízével hódít. Melegen 
remekül i l l ik a halhoz és 
szárnyasokhoz, a svédaszta
lon finom mártogató lehet a 
nyers zöldségekhez. Mixer 
segítségével pillanatok alatt 
e lkész í the tő . Hidegen és 
melegen egyaránt fogyaszt
ható. A k i melegen szereti, 
óvatosan, kis lángon melegít
se, nehogy összefusson. 
Hozzávalók: 1-2 csokor 
vízitorma, 15 dkg tejföl, 
citromlé, só, frissen őrölt 
feketebors. 

Elkészítése: A vízitormáról 
távolítsa el a kemény szárvé
geket és mossa meg ala
posan. 

Vágja apróra és tegye 
mixerbe. Adja hozzá a tejfölt 
és keverje a masszát világos
zöld, krémesen sűrű szósszá. 

Adjon hozzá néhány csepp 
citromlevet. íz lés szerint 
ízesítse sóval, borssal. Ke 
verje össze a mixerben -
máris kész! 

Ha mártogatót szeretne 
készíteni, használjon lega
lább 2 csomó vízitormát, 
valamint 1 csipetnyi sáfrányt 

Hozzávalók: 4 személyre: 
600 g marhahús (felsőcomb), 
4 nagy hagyma, 50 g vaj, 4 
paradicsom, é d e s - n e m e s 
paprika, 1 húsleveskocka, 2 
evőkanál paradicsompüré , 
só, bors, 4 nagy burgonya, 10 
dkg gomba, tejföl. 
Elkészítése: Vágja a húst 
nagy kockákra . Hámozza 
meg a hagymát és vágja vé
kony szeletekre. Olvassza fel 
a vajat a lábasban. Párolja 
meg a hagymát a forró zsira
dékban. Adja hozzá a húst és 
süsse néhány percig. Forráz
za le és hámozza meg a para
dicsomot, majd vágja négybe 
és tegye a lábasba. Fűsze
rezze bőségesen paprikával, 
és kevergesse. 1/2 1 vizet 
forraljon fel a nyeles lábas
ban és oldja fel benne a 
leveskockát. Keverje bele a 
paradicsompürét . Öntse a 
húsra. ízesítse sóval és bors
sal, és főzze gyenge tűzön, 
fedő alatt 1 óráig. Mossa 
meg, hámozza meg a burgo
nyát, és vágja vékony szele
tekre. Adja a főzőléhez és 
fedő alatt további 45 percig 
kis tűzön párolja. Tisztítsa 
meg a gombát, vágja négybe, 

Áldott káposzta, hasznos len 

(erősíti a p ikáns ízt) . A 
már toga tó á l laga sűrűbb, 
mint a meleg szószoké. A 
megfelelő állag eléréséhez 
adja hozzá kanalanként a 
tejfölt. 

Gombás gulyás 
A z alaprecept Magyaror

szágról származik, az étel 
lelke a paprika. A z édes-ne
mes paprika élénk színűvé és 
zamatossá varázsolja a finom 
marhahúsos ételt. A gombás 
gulyáshoz fogyaszthat rizst, 
és igyon hozzá egy pohár 
finom vörösbort is! 

adja a fövő gulyáshoz, és jól 
keverje el. Párolja tovább 15 
percig. Ha szükséges, a fedőt 
levéve tovább sűrítheti a 
szószt. 

A gulyásnak sokáig kell 
főnie, és akkor a legfino
mabb, ha a fogyasztás előtt 
egy napig „pihen". Rendezze 
a rizst koszorúba egy nagy 
tányérra, öntse bele a gulyást, 
adjon hozzá egy kanál tejfölt 
és szórja meg az egészet 
paprikával. 

Forrás: Főzés fűszernövé
nyekkel című kiadvány 

T ö k jó! . . . 
Tápláló, könnyen emészthető, az évszaknak megfelelő 

tökfélékből válogattuk receptjeinket. Nemcsak a kicsiknek de a 
nagyobbaknak is melegen ajánljuk. Tökjó! 

Tepsis patisszon 
10 dkg füstölt szalonnát 
kockákra vágunk és k i o l 
vasztjuk. Fél kiló krumplit 
héjában megfőzünk, meg
hámozzuk és felkockáz
zuk. 2-2 paradicsomot és 
paprikát, valamint fél kiló 
hámozot t patisszont egy
forma nagyságú kockákra 
vágunk. N é g y deciliter tej
fölt sóval, borssal ízesí
tünk. Egy pecsenyesütő al

já ra szalonnás zsírt locso
lunk, leterítjük a krumpli 
felét, meglocsoljuk tejföl
le l , rászórjuk a patisszont, a 
paradicsomot, a paprikát és 
befedjük a maradék krump
l iva l . Végül meglocsoljuk 
t e j fö l l e l , z s í r r a l é s r á 
szórjuk a szalonnapörcöt. 
E l ő m e l e g í t e t t s ü t ő b e n 
pirosodásig (kb. 30 percig) 
sütjük. 

Sütőtök krémleves 
1 evőkanál margarinon 

ledinsztelünk egy apróra 
v á g o t t v ö r ö s h a g y m á t , 
majd hozzáteszünk 20 dkg 
darabolt sütőtököt, 1 dara
bolt sárgarépát, zöldpetre
zselymet, 1 kávéskanál Vé
gétât, és kevés vízzel pu

hára főzzük. Turmixoljuk és 
tejszínnel, tejjel vagy tejföl
le l a kívánt sűrűségűre hí
gítva felfőzzük. Fokhagy
más pirított kenyérkockák
k a l vagy reszelt sajttal 
tálaljuk. Tápláló, könnyen 
emészthető, roboráló leves. 

A népi gyógyászatban év
századok óta használt két jeles 
gyógyhatású kul túrnövé
nyünk a káposzta és a len. 

A francia gyermekeket a ká
posztamesével ámítják: ők a 
gömbölyű fejekben a levelek 
között keresgélik kistestvérüket. 
Ha pólyás babát nem is, de 
egészségük jótevőjét mindig 
megtalálhatják benne. 

A káposzta vad változata a mai 
napig megtalálható a Földközi-
és az Északi-tenger partjainál. 
Leveleit már a kőkorszak embe
re is kedvelte. Az ókor föld
művesei a káposzta többféle 
változatát nemesítették ki a fejes 
káposztától a kelbimbón és 
karalábén keresztül a karfiolig. 
Kelta eredetű neve a „kapszta" 
keleten terjedt el, innen szárma
zik a magyar káposzta elnevezés 
is. A görögöknél szent növény 
volt. Segítségével gyermek
ágyban fekvő anyákat védel
meztek a gonosz szellemektől. 

C-vitamin-bomba 

A fejes káposzta (Brassica 
oleracea) a keresztvirágúak 
családjába tartozó legrégebben 
termelt konyhakerti növény, C-
vitamin-tartalma igen magas. 
100 g káposztában 40 mg C-
vitamin van. (Ez a mennyiség 
azonos a 100 g citromban 
található mennyiséggel.) Rost
tartalma miatt nehezen emészt
hető, de a bélműködést, mint 
minden rostban gazdag anyag, 
hatékonyan serkenti. A kalória
szegény, de biológiai értékek
ben gazdag káposzta fogyasz
tása a jóllakottság érzetét kelti, 
ezért fogyókúrázóknak és szülés 
után súlyfelesleggel küzdő kis
mamáknak ideális táplálék. 

Levélkúra 

Külsőleg használva a friss ká
posztalevelet a beteg bőrfe
lületre helyezik, hogy kiszívja a 
rossz nedveket. Ha a levél 12 
órás felhelyezés alatt megtartja 

zöld színét, akkor a kúrát 
folytatni kell. Ha a levél elbar
nul, akkor az a gyógyító haté
konyságot jelenti. Ha száraz, 
sárga és hervadt lesz, akkor a seb 
már gyógyul, vagy a betegség 
még nagyon makacs. A levélkú
rához a fejes káposzta legzöl-
debb leveleit használjuk, illetve 
sebeknél, tályogoknál fiatalabb 
leveleket válasszunk. Sodorjuk 
üvegpalackkal, hogy jó lággyá 
tegyük. A borogatást rendsze
rint este és reggel cseréljük, de 
lehet gyakrabban is. 

Hasznos házi szer 

A savanyú káposzta a népi 
gyógyászatban elismert, gyak
ran használt házi szer. Vita
mintartalma magas, jótékony 
hatásait különösen a téli hóna
pokban élvezhetjük. Emellett 
savanyításakor az ízesítésére 
hasznait gyógyhatású fűszerek 
is benne érlelődnek; fehér mus
tármag - vértisztító, fertőzések 
elkerülésére ajánlott; torma -
hörghurut esetén jó hatású; 
babérlevél - a makacs köhögést 
csillapítja; kapor - idegnyug
tató; köménymag - étvágy
gerjesztő, görcsoldó. A savanyú 
káposzta a cukorbetegeknek és a 
fogyókúrázóknak is elmarad
hatatlan tápláléka. Rendszeres 
fogyasztása enyhíti a reumás és 
köszvényes betegek fájdalmait. 
Kismamák vérszegénység ese
tén fekete kenyérrel és dióval 
egyék a nagyobb hatás érdeké
ben. Székrekedés megszün
tetésére a levét kell inni naponta 
2-3 kis pohárkával. Kisgyere
keknél a savanyú káposzta levét 
gyógyteával adjuk. 

Atörékenylen 

A lent már időszámításunk előtt 
5000-től termesztették a Közép-
Keleten. Ebben az időben még 
egyszerűen csak rostnövény 
voit, semmi más. A gyapjúval 
együtt a textilkészítés legfonto
sabb anyagát jelentette. Később 
sebkötözőként is használták. A 
len (Linum usitatissimum) a 

lenfélék családjába tartozó 
növény. Rostjáért, illetve mag
jáért kétféle változatban ter
mesztik. 

Olajforrás 

Napjainkban a len, mint olajfor
rás került előtérbe. A lenolaj 
pikkelyesedés, övsömör és nap
égés esetén kiváló. Mérsékli a 
fájdalmat, serkenti a sebgyó
gyulást. 
A népi orvoslás leggyakrabban 
gennyes sebek, kelések érle
lésére használja a mag őrlemé
nyét. Az olaj kipréselése után 
visszamaradó pogácsát boro-
gatónak alkalmazzák a gyul
ladás „tüzének" csillapítására. 

Hashajtó 

Krónikus (idült) székrekedés 
esetén, amelynél már a nyers 
gyümölcsök és zöldségek sem 
használnak, lenmagot aján
lanak. 
Tea elkészítése és adagolása: 1 
evőkanálnyi magot 6-8 órán 
keresztül áztatunk 2 dl hideg 
vízben, és a magokkal együtt 
megisszuk. (Amit minden 
hashajtónál hangsúlyozunk: 
bélelzáródás esetén lenmagot 
sem használhatunk!) 

A lenmag fözetét gargalizálásra 
használhatjuk, a száj-, a fogíny-
vagy a gyomornyálkahártya 
gyulladására, valamint köhögés 
és rekedtség esetén is segít. 
Főzet készítése: 1-2 púpozott 
teáskanálnyi lenmagot öntsünk 
le 2,5 deciliter hideg vízzel, és 
hagyjuk állni 20 percig. A 
folyadékot öntsük le a magokról 
úgy, hogy a magokból ne 
facsarjuk ki a nedvet. A főzetet 
teaként melegítsük fel. Az így 
kapott enyhén nyákos folyadék 
a nyálkahártya-gyulladásoknál 
kialakult izgalmi állapot csök
kentésére szolgál. Ezt a nyákos 
folyadékot régebben a haj 
göndörítésére fodrászok is 
használták. 

Forrás: Baba Magazin 

Édes ízek vonzásában 
A gabonafélék, fehérjék, 

zöldségek és gyümölcsök nélkü
lözhetetlen elemei étrendünk
nek, cukorfogyasztás nélkül 
vidáman leélhetnénk az életün
ket! 

A szervezetünk működé
séhez nélkülözhetetlen ener
giaszolgáltatót, a szőlőcukrot 
(glükózt) ugyanis szervezetünk 
maga is elő tudja állítani 
összetett szénhidrátokból, zsí
rokból, sőt szükség esetén 
fehérjékből is. így talán a 
fogaink sem mennének tönkre 
idő előtt! 

Első édességünk az anyatej 
Tudományos kísérletek bizo

nyítják, hogy már magzat
korunkban is vonzódunk az édes 
ízekhez. Ez nem véletlen, hiszen 
a csecsemőt életének első fél 
évében egyhangú „édesség
diétára" fogjuk: anyatejen él. Az 
érett anyatej hét százalék 
tejcukrot (laktózt) tartalmaz, s 
ezzel a kisbaba energiaszük
ségletének negyven százalékát 
fedezi. A laktóz elengedhetet
lenül fontos a központi ideg
rendszer fejlődéséhez. 

A kisbaba, majd a kisgyerek 
ételeit, italait egyáltalán nem 
kell édesítenünk! 

Hagyjuk érvényesülni a 
gyümölcsök, zöldségek sajátos 
ízét. A táplálkozási szakemberek 
véleménye egységes ebben a 
kérdésben, mégis sok bébi ital, 
bébi desszert tartalmaz hozzá
adott cukrot. 

Kerüljük a cukrot! 
Az elmélet szép, de nem 

könnyű megvalósítani! Az édes
ségek olyannyira beépültek az 
életünkbe és főleg az ünnepi 
fogások közé, hogy nehezünkre 
esne egy csapásra megválni 
tőlük. A fehér cukor tisztán 

szacharózt tartalmaz, a cukorral 
„üres kalóriát" viszünk be a 
szervezetbe. A cukorfogyasztás 
fogszuvasodáshoz, elhízáshoz, 
cukorbetegséghez vezethet, 
haszna pedig egyáltalán nincs. 
Együnk inkább barna cukrot? 

A barna cukor értékesebb a 
fehér cukornál. Tartalmaz bizo
nyos rostokat, lassan felszívódó 
összetett szénhidrátokat is. Ám a 
barna cukor a fehérnél kevésbé 
édes. Fennáll a lehetőség, hogy 
barna cukorból többet teszünk 
ételeinkbe, mint amennyit fehér
ből használnánk. 

TIPP 
A legtöbb sütemény a meg

adott cukormennyiség felével 
is élvezhető! 

Használjunk talán mézet? 
Ez tűnik a legjobb választás

nak, bár a méz is nagyobb részt 
fruktózból és glükózból, tehát 
cukrokból áll. Emellett hasznos 
fehérjéket, vitaminokat, ásványi 
anyagokat is tartalmaz. A z 
összetett cukrok lassabban bom
lanak le, kevésbé veszik igénybe 
a hasnyálmirigy működését, és 
kisebb mértékben raktározód
nak, tehát nem növelik annyira a 
cukorbetegség és az elhízás 
veszélyét, mint a fehér cukor, 
vagyis a szacharóz. A mézzel 
azonban vigyázni kell! Egyéves 
kor alatt ne adjunk a babának, 
mert előfordulhat benne egy 
botulizmus nevű betegséget 
okozó baktérium. A botulizmus 
lázzal, bőrpírral, hányással járó 
ételmérgezés. Nem halálos, de 
csecsemőknél súlyos lefolyású 
lehet. Akkor is nagy bajt 
okozhat, ha elhanyagolják, és a 
legyengült szervezetet más 
kórokozó is megtámadja. A 
mézzel az allergiások csínján 
bánjanak! Fogyasztása felerősít

heti a virágpor-allergia tüneteit, 
vagy - ha a gyerek még nem 
„gyakorló allergiás" — sietteti az 
allergia jelentkezését. A harma
dik gond a mézzel sajnos az, 
hogy könnyen hamisítható, ezért 
csak megbízható forrásból sze
rezzük be! Főzésnél vegyük 
figyelembe, hogy a méz „nehe
zebb" a cukornál: egy kanál méz 
több cukrot tartalmaz, mint egy 
kanál kristálycukor. 

Mesterséges édesítőszerek 
Ezek hátránya, hogy drágák, 

és kellemetlen mellékízük miatt 
nem használhatók korlátlanul. A 
hivatalos álláspont szerint nem 
károsak a szervezetre, de egyes 
fajtái nagy mennyiségben, vagy 
tartósan fogyasztva hasmenést 
okozhatnak. A babakonyhában 
semmiképp sincs helye a mester
séges édesítőszernek. Egyéves 
kor után időnként használhatunk 
ilyesmit, de figyeljük meg, 
milyen hatást gyakorol a kicsire. 
Előnye, hogy minimális az ener
giatartalma, és kíméli a fogakat. 
A xilit nevű édesítőszer még 
csökkenti is a fogrontó baktéri
umok szaporodásának esélyeit, 
ezért szívesen édesítenek vele 
fogkrémeket, illetve fogkímélő 
édességeket, rágógumikat. 

CUKORCSAPDA 
Egyes kutatások szerint a 

cukorevésre ugyanúgy rá lehet 
szokni, mint a kábítószerre: cu
korfüggőség alakul ki. Cukor
bevitel esetén hirtelen megnő az 
inzulinszint, a cukrok igen gyor
san felszívódnak. Félórával az 
édesség elfogyasztása után a 
vércukorszint az eredeti érték alá 
zuhan, és újra megjelenik az 
édesség utáni vágy. Ezt nevezik 
„cukorcsapdának". 

Forrás: Kismama 

Ez is tökjó! 
Rakott patisszon 

1 kilogramm patisszont 
(csillagtök) meghámozunk, 
és kockára vágjuk. Sós, 
citromos vízben félpuhára 
főzzük, leszűrjük és hagyjuk 
lecsöpögni. Olajon pirított 
zsemlemorzsával beszórunk 
egy tűzálló tálat, és elterítjük 
benne a patisszon felét, majd 
karikára vágott főtt tojással 
befedjük (személyenként l - l 
tojás szükséges). Rátesszük a 
tök maradék részét, meglo
csoljuk 3-4 deciliter - sóval, 
vágott zöldkaporral vagy 
petrezselyemmel ízesített -
tejföllel. Előmelegített sütő
ben 20 percig sütjük. Para
dicsomos uborkasalátával 
kínáljuk. 

Cukkinis, répás tarkedli 
2 közepes nagyságú cukki-

nit és sárgarépát meghámo
zunk, lereszeljük, majd kissé 
kinyomkodjuk. Hozzáadunk 
1 tört fokhagymagerezdet, 2 
db tojást, 2 evőkanál reszelt 
sajtot, 2 evőkanál tejfölt, 2-3 
evőkanál lisztet, sót, borsot 
és vágott zöldkaprot (vagy 
petrezselymet). Villával jól 
összedolgozzuk. A zöldséges 
m a s s z á b ó l e v ő k a n á l n y i 
mennyiséget forró olajba 
szaggatunk, és mindkét olda
lán pirosra sütjük. Hasz
náljuk a tükörtojás- vagy a 
palacsintasütőt. Paradicsom 
salátával és magos kenyérrel 
(vagy kenyér nélkül) kínáljuk. 

Cukkinis májjal töltött tök 
Egy közepes nagyságú 

fözőtököt hosszában kettévá
gunk, és a magját kikaparjuk. 
A töltelékhez 1 fej apróra 
vágott vöröshagymát marga
rinon ledinsztelünk, meg
sütünk benne személyenként 
l - l összevagdalt csirke
májat. Beleforgatunk 2 darab 
hámozott, gyalult cukkinit, 
10 dkg szeletelt csiper
kegombát, 2 darabolt paradi
csomot. Sózzuk, borsozzuk 
és 5 percig együtt pároljuk. 
Ha kihűlt, 2 tojással és 2 
áztatott, kicsavart zsemlével 
összedolgozzuk. A masszá
val megtöltött tököt kivaja
zott tálba tesszük, meglo
csoljuk 4 deciliter sós kapor
ral vagy petrezselyemzöld
del ízesített tejföllel, s előme
legített sütőben aranysárgára 
sütjük. Krumplipürével kí
náljuk. 

Tökmagos, sajtos sütőtök 
A hámozott sütőtököt vé

kony szeletekre vágjuk, sze
mélyenként két szeletet szá
mítva. A szeleteket citrom
mal, szegfüborssal és babér
levéllel ízesített sós vízben 
8-10 percig előfőzzük, ala
posan lecsöpögtetjük. 3-4 
vöröshagymát karikákra sze
letelünk, és olajos marga
rinon lepirítjuk. 5 evőkanál 
tökmagot durvára darálunk, 
és a sülthagymához keverjük, 
picit sózzuk. A tökszeleteket 
tűzálló tálra rakjuk, megszór
juk kevés borssal vagy gyöm
bérporral, reszelt sajttal. Elő
melegített sütőben (220 fo
kon) a sajt ráolvadásáig 
sütjük. Köré rakjuk a tökma
gos sülthagymát, krumpli
vagy répapürével kínáljuk. 

Bundás sütőtök 
A megtisztított sütőtököt 2 

ujjnyi szeletkékre vágjuk. A 
bundához elkeverünk 2 tojás
sárgát csipetnyi sóval, 2 
evőkanál cukorral, 2 evőka
nál rummal, 3 deciliter tejjel, 
reszelt citromhéjjal, kb. 25 
dkg liszttel és a tojások 
felvert habjával. A töksze
leteket a sűrű tésztába márto
gatva, forró olajban pirosra 
sütjük. Vaníliás vagy fahéjas 
porcukorral meghintve, me
legenkínáljuk. 

Forrás: Anyák Lapja 



A család asztalára 

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD 

Gyógy- és fűszernövénye 

Ropogós keksz retekkel 

Hozzávalók: 15 dkg 
liszt, egy kávéskanál 
cukor, fél kávéskanál só, 
3 dkg hideg vaj, 80 ml tej 
vagy író, egy nagy fekete 
retek vagy egy hosszú 
jégcsapretek, só, vaj 

A hozzávalókat sima 
tésztává dolgozzuk, és 
lisztezett deszkán nyújt
suk ki két milliméter vas
tagságúra. Villával meg
szurkáljuk, és derelye-
metszővel négyszögekre 
vágjuk. Előmelegített sü
tőbe középre toljuk, és 
160 C fokon 20-30 percig 
sütjük, majd hagyjuk ki
hűlni. A retket meghá
mozzuk, vékonyan fel
szeleteljük, vagy durvára 
reszeljük. Jéghideg víz
ben egy óráig a hűtőben 
tároljuk. A kekszeket vé
konyan megkenjük vaj
jal, megrakjuk a lecsö
pögtetett retekkel, és ízlés 
szerint sózzuk. 

Töltött jérce sült geszte
nyével 

Hozzávalók: egy nagy 
jérce (mintegy 1,8 kg), 
só, bors 

A PÁCLÉHEZ: 10 
dkg vaj, őrölt szerecsen
dió, őrölt fahéj, szárított 
kakukkfű, egy evőkanál 
paradicsompüré, őrölt 
pirospaprika, egy ge
rezd fokhagyma, egy 
kisfej vöröshagyma 

A TÖLTELÉKHEZ: 
30 dkg sovány borjúhús 
finomra darálva, 15 dkg 
szárnyas vagy borjúmáj 
vékony csíkokra szele
telve, fél dl konyak, ke
vés mogyoró vagy olíva
olaj, só, bors 

A töltelékhez valókat 
jól összedolgozzuk, sóz
zuk, borsozzuk. A jércét 
folyó víz alatt leöblítjük, 
leitatjuk róla a vizet, és a 
tölteléket a hasüregbe 
tömjük. A nyílást hústű
vel összetűzzük, a bőrét 
sóval és borssal dörzsöl
jük be. Felolvasztjuk a 
vajat, megpároljuk benne 
az apróra vágott hagymát, 
fokhagymát, megsózzuk, 
rászórjuk a fűszereket, és 
belekeverjük a paradi
csompürét és a kiskanál-
nyi mézet. Végül felönt
jük fél liter vízzel, és fel
forraljuk. A jércét kivaja
zott, magas peremű tűzál
ló tálba helyezzük, a 
mellrészt vékony, meg
nedvesített konyharu
hával letakarjuk. A vajas 
páclével mindenhol jól 
bekenjük, a letakart részt 
is, majd 225 C fokra 
előmelegített sütőbe tol
juk. Fél óra múlva 175 C 
fokra csökkentjük a hőt, 
és további 40 percig 
sütjük. Közben többször 
is meglocsoljuk a pác
lével. Majd levesszük a 
konyharuhát, meglocsol
juk a húst a maradék 
páccal, és még fél óráig 

sütjük, míg ropogós nem 
lesz. Sült gesztenye, sült 
alma és apró hagyma illik 
hozzá köretnek, ezeket az 
utolsó félórára tesszük be 
a sütőbe. Szeletelés előtt 
tíz percig állni hagyjuk. 
Ekkor feldaraboljuk, kü
lön tálaljuk a tölteléket és 
kis kancsóban a pecse
nyelét. 

Karfiol krémleves 

Hozzávalók: 250 ml 
főzőtejszín vagy tej, egy 
nagy fej karfiol, két da
rab burgonya, kevés vaj 
a pároláshoz, 8 dl tyúk
húsleves, só, bors, egy 
evőkanál olívaolaj, egy 
csokor petrezselyem 

A karfiolt rózsáira szed
jük, a burgonyát meghá
mozzuk és feldaraboljuk. 
Néhány karfiolrózsát fél
reteszünk, a többit a bur
gonyakockákkal együtt 
kevés vajon megpirítjuk, 
majd felöntjük a húsle
vessel, és fedő alatt 
közepes lángon puhára 
főzzük. Botmixerrel pü-
résítjük. Közben a félre
tett karfiolrózsákat kevés 
sós vízben félpuhára 
főzzük, és vékonyan 
felszeleteljük. Tálalás 
előtt felforraljuk a krém
levest, folyamatos ke
vergetés mellett be
lecsorgatjuk a tejszínt 
vagy a tejet, és ízlés 
szerint sóval, borssal, 
apróra vágott petre
zselyemmel ízesítjük. A 
tetejére rendezzük a kar
fiolszeleteket, és rácsö
pögtetjük az olívaolajat. 

Kandírozott gyümölcsök 
tejszínes jégkrémben 

Hozzávalók: 8 dkg 
kandírozott gyümölcs 
finomra vagdalva, 3 dkg 
világos mazsola, négy 
kandírozott piros cse
resznye apróra vágva, 1 
dl fehér rum vagy rum
aroma 

A KRÉMHEZ: négy 
tojássárgája, 10 dkg 
cukor, fél liter tej, egy 
csomag vaníliás puding
por, két evőkanál kó
kuszreszelék, egy pohár 
natúrjoghurt 

A kandírozott gyümöl
csöket és a mazsolát előző 
este beáztatjuk a rumba. A 
tojások sárgáját habosra 
keverjük a cukorral. A 
pudingot a tasakon olvas
ható leírás szerint el
készítjük, s főzés közben 
belekeverjük a kókusz
reszeléket. Még melegen 
belekeverjük a habosra 
vert tojás sárgákat. Hideg 
vízfürdőbe állítva folya
matos kevergetés mellett 
kihűtjük. Ekkor belefor
gatjuk a joghurtot és a 
kandírozott gyümölcsda
rabokat. Fagylaltkelyhek-
be adagolva behűtjük, a 
vacsora kezdetekor fél 
órára a mélyhűtőbe rakjuk. 

Sáfrányos szeklice 
A sáfrányos szeklicét pór-

sáfránynak is nevezik. Tudo
mányos neve, a Carthamus 
tinctorius a héber quarthami, 
vagyis színezni, festeni szó
ból ered - nem csoda, hiszen 
a növény már az ókorban is 
kedvelt színezőanyag volt: 
bogáncsszerü virágai az éte
leket, vala
mint a fi¬
n o m a-
n y a g o -
kat, mint a 
s e l y e m , 
f é n y l ő a 
r a n y s á r -
gára vagy 
n a r a n c s 
színre fes
tik. 

Ázsiában, 
K ö z é p - K e l e 
ten és M e x i 
kóban már régóta 
termesztik a sáfrá
nyos szeklicét. A z i n d i - 4 5 

aiak és kínaiak számára 
mindennapos növény, 
és Afrikában is megterem. A 
régészek még ókori egyipto
mi síremlékekben is nyomá
ra akadtak, E u r ó p á t is 
Egyiptomon keresztül hódí
totta meg a 16. században. 
Manapság szinte az egész v i 
lágon ismerik és becsülik. 
Me leg r ég iókban szépen 
fejlődik, főleg olajos magvai 
miatt termesztik. 

A sáfrányos szeklice szag
talan, semleges ízű növény. 
A világító sárga virágok ma
gas száron nőnek, legszeb
ben laza talajokon, ragyogó 
n a p s ü t é s b e n f e j l ő d n e k . 
Magvai a napraforgómagra 
emlékeztetnek, hidegen saj
tolva értékes étolaj készít
hető belőle. 
Sokoldalúan hasznosítható 
növény 

Ahagyományos kínai gyó
gyászat időtlen idők óta hasz
nálja. Láz- és fájdalomcsil
lapító, serkenti a vérkerin
gést. Erősíti a szívet, és 
megelőzi az érelmeszese
dést. 

A friss vagy szárított , 
aranysárga virágokból ké
szült tea enyhíti a különböző 
g y e r m e k b e t e g s é g e k (p l . 
himlő) tüneteit, de segíthet 
sárgaság, menstruációs prob
lémák vagy a klimaxhoz 
kötődő kellemetlenségek ese
tén is. 

Különösen értékesnek szá
mít a magvakból kivont olaj. 
A koleszterinszint csökken
tésére alkalmas, a gyógynö
v é n y b o l t o k b a n sáf rányos 
szeklice- vagy pórsáfrány¬
olajként keresendő. 
Felhasználási területei 
• Konyha: A sárfányos szek

lice jutányos áron hozzá
férhető sáfrány-pótló, mely 
az é te l eke t m e g s z í n e z i 
ugyan, de ízükön nem érez
hető. 

• Gyógyászat: Külsőleg se
bek, duzzanatok, ízületi fáj
dalmak, bőrirritációk és k i 
ütésekkezelésére alkalmas. 

• Szépségápolás : Púderre l 
keverve a szárított virágok
ból arcpirosító készíthető. 

N A G Y O N F O N T O S , hogy 
terhes nők kerüljék a növény 
terápiaszerű felhasználását! 

Fenyőfélék 
A népes család fafajtái kü

lönböző nagyságúak, színű
ek és formájúak. Főleg az 
északi félteke hideg és mér
sékelt éghajlatú régióiban él
nek, részben azonban Indo
néziában és Latin-Ameriká
ban is honosak. 

Közép-Európa hegyes v i 
dékein főleg a Pinus syl-
vestris-szel, vagyis a közön
séges erdei fenyővel talál
kozhatunk. 

Régóta ismerik a fenyő
félék gyógyító erejét. A kínai 
orvoslás könyve már időszá
mításunk szerint 500 körül 
felsorol j ó néhány olyan 
készítményt, melyek a nö

vény különböző részeiből, 
t ű l e v é l b ő l , r ü g y b ő l , 

magból, fiatal hajtá
sokból és főleg a 

g y a n t á b ó l k i v o n t 
anyagot tartalmazott. 

A fenyőfélék családj á-
ba mintegy 120 faj
ta tartozik. Hegyes, 

c s o m ó k b a n n ö v ő , 
& különböző hosz-

szúságú tű le -
H veiéiről köny-

; , ; nyedén felis
merhető. A m a -
^ gas törzsű, 

e legáns fa 
m é g a 
-40°C kö
rüli ext-

r é m 
h i d e¬
get is 

eltűri. 
i 

A mandulafenyő olajos, lágy 
magja e n y h é n é d e s k é s . 
Nyersen vagy pirítva fo
gyasztják. 

Gyógyászatifelhasználás 
A legtöbb fenyőféle fájá

ban terpentik, gyantás, hal
ványsárga illóolaj található, 
melyet a múltban főleg ipari 
célokra hasznosítottak. 

I d ő k ö z b e n f e l f edez t ék 
gyógyhatását is, a terpentin-
nel történő inhalálás például 
hörghuru t ese tén javall t . 
Bőrirr i tációk és ekcémák 
enyhítésére az érintett testfe
lületet gyantával kenik be. A 
terpentinből desztillált kolo¬
phonium nevű szer a kenő
csök és sebtapaszok hatóa
nyaga. A m i szélességi kö
rünkön főleg a Pinus sylves-
tris-ből nyerik a terpentint, a 
Földközi-tenger vidékén in
kább a Pinus halapensis-ből, 
vagyis az aleppoi fenyőből 
vonják k i . 

A friss fenyőtűkből ké
szült főzet segít a reumás fáj
dalmak leküzdésében. A z er
dei fenyő aromás rügyeit tél 
végén kell begyűjteni, mikor 
a legtöbb illóolajat tartal
mazzák. Hatóanyaga a felső 
légutak, a húgyúti- és vese
problémák kezelésére alkal
mas. Gyógyszertárban, dro
gériákban cukorkába, szörp
be és teába keverve kap
ható. 
Felhasználási területei 
• Gyógyászat : A z aromás 

tűlevelek nyákoldó, gyul
l adásgá t ló ha t á súak . A 
törpefenyő rügyeiből bal
zsamot vonnak k i , melyet 
hurutok kezelésére alkal
maznak. A fenyő illóolajá
val tör ténő bedörzsölés 
izomlazító, segít megme
revedett reumás végtagok 
esetén is. 

• Szépségápolás: a fenyőből 
kivont anyagokat parfü
mök, szappanok, fürdő-
habok és haj samponok ké
szí tésére haszná l ják . A 
fürdővízhez adott fiatal haj
tások kilazítják a görcsös 
izmokat. 

• Konyha: A mandulafenyő 
termését főleg a Földközi
tenger vidékén fogyasztják 
szívesen Finomra őrlik, méz
zel keverik, és egyfajta nu-
gátot készítenek belőle. A z 

olaszok a klasszikus pesto 
mártásukhoz is használják. 

• Háztartás: a terpentinből 
desztillált olaj festékek, zsi
radékok és lakkok oldósze
re készül. 

F O N T O S T U D N I , hogy az 
illóolaj bőrirritációt okozhat! 

Sóska 
A z északi félteke mérsé

kelt régióiban mindenütt el
terjedt a sóska. Már az ókor
ban is termesztették gyógyá
szati célokra, finom ízét azon
ban csak a középkorban fe
dezték fel. Anövény latin ne
vét a levelek formájáról 
nyerte, a latin Rumex „lánd
zsahegyet" j e len t . K ö 
rülbelül kétszáz sóskafajtát 
ismerünk, egyesek vadon 
teremnek, másokat termesz
tenek. A legismertebb fajta, a 
Rumex acetosa, a mezei sós
ka szinte minden konyha
kertben megtalálható. K i s 
testvére, a Rumex acetosella 
(juhsóska) legszívesebben 
homokos talajokon fejlődik. 
A Rumex arifolius hegyi 
erdőségekben él, a Rumex 
scutatus (kerti sóska), a ko
pár sziklákon nő. 
A termesztett sóska számos 
konyhakertben m e g t a l á l 
ható, különösebb gondozás 
nélkül is szépen fejlődik. A 
meze i s ó s k a s a v a n y k á s 
ízéről könnyen felismerhető. 
Jó szolgálatot tesz a konyhá
ban és a betegszobában. A 
növény májustól októberig 
apró vörösesbarna virágokat 
bont karcsú, laza kalászo
kon. Ahím- és nővirágok egy
mástól elkülönülve nőnek. 
Zöldfűszer és zöldség 

A sóskát fűszerként is 
használhatjuk, de zöldség
körítést is főzhetünk belőle. 
Savanykás ízét egy kicsit 
tompítja, ha egy másik eny
hébb aromájú zöldségfélével 
együtt tálaljuk. 

A sóskalevél nyersen is fo
gyasztható, például vegyes 
salátákban. Finomra vágva 
különleges zamatot ad a to
jásételeknek. A főtt sóskából 
levest, pürét, omletteket ké
szíthet. H a a párolt sóskada
rabkákat tejföllel keveri el, 

finom mártást nyer, melyet 
hús- és szárnyas ételekhez, 
tésztákhoz vagy rizshez ad
nak. 
Gyógynövény 

A sóska igazi tápanyag
bomba: rengeteg vitamint, 
ásványi- és nyomelemet tar
talmaz. A levelek A - , E - , B 9 -
vitamint, valamint, A-pro-
vitamint, vasat, magnézi 
umot, rezet, mangánt és cin
ket tartalmaznak. A karo-
tinoidák (természetes pig
mentek) ha tásos antioxi-
dánsok, melyekkel sikeresen 
előzhetők meg a szív- és ér
rendszeri panaszok. 

A sóskalevelek tisztítják a 
vért, salaktalanítják a testet. 
Vízhajtó és hashajtó hatá
súak, erősítik a gyomrot és 
az egész szervezetre élén-
kítőleg hatnak. Korábban a 
skorbut kezelésére is hasz
nálták. Magas oxálsav-hatá-
sa miatt azonban nem szabad 
túl nagy mennyiségben fo
gyasztani. 
Felhasználási területei 
• Konyha: A z apróra vágott 

friss sóskalevelek minden 
majonézes, tejszínes vagy 
világos szószt és mártást 
egyedülá l ló í zé lménnyé 
varázsolnak. Ha egy percre 
forró vízzel leforrázzuk, 
finoman ropogós köretet 
kapunk, melyet rántott hal
hoz adhatunk. Limonádé 
másképpen: áztasson né
hány sóskalevelet enyhén 
cukrozott vízbe. 

• Gyógyászat: A sóskából 
készült tea salaktalanít, és 
ezzel tisztítja a szervezetet. 
A rendszeres sóskás pako
lás segít a mitesszeres és 
problémás bőr kezelésé
ben. 

• Díszítés: Magjait például 
mozaikképek készítésére 
használhatjuk. 

F O N T O S T U D N I , hogy 
nagy m e n n y i s é g b e n fo
gyasztva a sóska káros lehet 
az egészségre. Reuma, kösz
vény, vesekő vagy gyomor
sav esetén kerülni kel l a 
fogyasztását! 

Forrás: Gyógy- és fű
szernövény lexikon 

Oszteoporózís rizikó teszt 
A következő teszt kitöltésével megismerheti, hogy 

veszélyezteti-e Önt a csontritkulás. 
Rizikófaktor pontszám 
Milyen a test felépítése? 
• Vékony testalkatú 10 
• Közepes testalkatú 5 
• Erős testalkatú 0 

Testmozgás 

Milyen gyakran végez legalább 30 perces testmozgást? 
• Ritkán 30 
• Hetente egyszer-kétszer 20 
• Hetente 3-4-szer 5 
• Hetente 5-ször, vagy többször 0 
Mennyit dohányzik? 
• Naponta 10 szálnál többet szív 20 
• Naponta 10 szálnál kevesebbet szív 10 
• Már leszokott a dohányzásról 5 
• Soha nem dohányzott 0 
Életmód, egészség 
• Családjában már előfordult csontritkulás 20 
• Tartós szteroid-kezelés alatt áll 20 
• Tartós epilepszia ellenes kezelés alatt áll 20 
• Hetente 3 pohárnál több alkoholt fogyaszt 20 
• Naponta több mint egy csésze kávét fogyaszt 10 
• Ritkán tartózkodik a szabadban 10 
• A petefészkét eltávolították 10 
• Amenstruációja korán elmaradt 10 
• Nincs gyermeke 10 
Táplálkozás 
• lOdkg-nál több húst fogyaszt naponta 20 
• Rendszeresen fogyaszt szénsavas üdítőitalt 20 
• Naponta kevés zöldséget fogyaszt 10 

• Kalciumban szegény az étrendje (pl. kevés tejtermék) 10 

Összesen pont 

Értékelés: 
Minél magasabb a pontszáma, annál nagyobb annak az esélye, 



SPORT 

Megyei Sportkavalkád Fogyatékosok úszófesztiválja 
A Fogyatékkal Élők Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Sport
szövetsége kiemelt feladatként 
kezeli a fogyatékossággal élő 
gyermekek, fiatalok és felnőttek 
sport- és kulturális eseményei
nek szervezését és lebonyolítá
sát. 

A múlt évben először szervez
tük meg az „I. Fogyatékkal 
Élők Sportkavalkádja"-t. 
Ideje: 2004. december 14. 
Helye: Nyíregyháza, Bem Jó
zsef Általános Iskola Sport
csarnoka 
Célja: 

A különféle fogyatékossággal 
élő embereknek lehetőséget adni 
arra, hogy bemutathassák azokat 
a sportágakat, sportolási le
hetőségeket, amelyeket sérülé
sük ellenére gyakorolni tudnak. 
További cél az adott sportág nép
szerűsítése, egymás sportered
ményeinek megismerése, elis
merése. 

A rendezvény résztvevőit Sze
keres Pál helyettes államtitkár úr 
- fogyatékkal élő olimpikon -
köszöntötte. Elismerően szólt az 
újszerű kezdeményezésről, öröm
mel üdvözölte az együtt sporto
lás lehetőségét, a megyei támo-

A „Sportkavalkádot" dr. Szilá
gyi Dénes Úr-a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közgyűlés 
alelnöke nyitotta meg. Kiemelte 
a megyében különféle fogyaté
kossággal élők együtt sportolá
sának, szórakozásának ezt a for
máját, mely pozitív üzenettel 
szolgálhat az épek társadalma 

élvezzék a sport nyújtotta örö
met, izgalmat, sikereket. 

Szünetben valamennyi részt
vevőt megvendégeltünk - son
kás szendvicset, pogácsát, islert 
és üdítőt fogyaszthattak. Igye
keztünk kellemes légkört teremt
ve a blokkok pihenőiben kulturá
lis programokkal kedveskedni, 
melyet ép és sérült gyermekek, 
fiatalok adtak elő. 

Úgy gondolom, az első „lé
pést" sikeresen megtettük - mely 
bár nagyon nehéznek bizonyult -
az épek társadalma felé. Javaslat
ként említeném a közeljövőben, 
ha meg tudjuk rendezni ezt a 
sporteseményt - akkor már a ver
senyprogramokban az ép gyer
mekek, fiatalok a sérültekkel 
együtt integrált közegben, egy 
igazi megmérettetésben vehet
nek részt nagyobb nyilvánosság
gal körülvéve. 

A kulturális program részt
vevőinek ajándékkosarakkal ked
veskedtünk. 

A rendezvényen résztvevő 
iskolák, intézmények, egyesüle
tek számára sporteszközöket ado
mányoztunk. 

Megyei szövetségünk első 
alkalommal adta át a „Fogyaté
kosok Sportjának Támoga
tásáért" alapított elismerése
ket, melyeket a következő sze
mélyekkaptak: 
• Szekeres Pál 

helyettes államtitkár 
• Petrika Ibolya 

megyei sportigazgató 
• Tarnai Ottó 

nyugalmazott iskolaigazgató 

m f i i 

Szekeres Pál helyettes államtitkár az Athéniparalimpia bronzérmes 
vívója (előtérben) 

felé. A megye felkarolta, támo
gatta, nyitott az új kezdeménye
zés iránt. 

A versenybírók által vezetett 
sportesemények, szervezetten, 
sportszerűen zajlottak, vidám 
hangulatot teremtve. A szerve
zésnél figyelemmel voltunk arra, 
hogy a bemutató után legyen idő 
- a meghívott résztvevők közül 
bárkinek - a sportágakat kipró
bálni. A rendezvénynek csak 
győztesei voltak, hiszen elértük 
azt, amit célul tűztünk ki, hogy a 
négy fogyatékossági ág sportolói 
együtt versenyezzenek, együtt 

• Máté Dezső 
röplabda szakág 

• Csellószki György 
úszó szakág 

• Tálas Miklós 
teke szakág 

Összegezve - elmondható a visz-
szajelzések alapján mindenki jól 
érezte magát, elégedetten, kelle
mes élményekkel gazdagodva 
távozott. 
Támogatásukat köszönjük 

Gál jános elnök 
Szendrei Istvánné titkár 

Kerekes székes tenisztábor kezdőknek 
Szervező: Magyar Tenisz Szövetség 

Helyszín: 
Időpont: 
Szállás: 
Célcsoport: 

Témák: 
Előadók: 

A részvétel 

Jelentkezés 

Miskolc Egyetemváros Tenisz Klub 
2005. július 2-3. 
Miskolc Egyetemváros 
Mozgáskorlátozott fiatalok és érdeklődők 
/állók is, akik hajlandóak kerekes székből 
játszani 
A kerekes székes tenisz alapjai. 
István László szövetségi edző 
Farkas László válogatott teniszező 

ingyenes, eszközöket (ütő, labda, sport kerekes 
szék), étkezést és igény esetén szállást 
biztosítunk. További részletekért 
hívhatnak a 06 (30) 971-5584-es 
telefonszámon. 

: Farkas László 
1033 Budapest, Harrer Pál u. 22. 3/16. 
Fax: 06 (1) 368-3418 
E-mail: farkas laszlo@,axelero.hu 

Július 3. vasárnap 
09.30 délelőtti program 
12.00 ebéd 
13.00 délutáni program 
14.00 táborzárás 

hazautazás 

Tervezett program: 
Július 2. szombat 
09.30-ig érkezés a tenisz klubhoz 
09.30 regisztráció 
10.00 délelőtti program 
13.00 ebéd 
14.00 videó anyag megtekintése 
15.00 délutáni program 
18.00 vacsora 
Kérek mindenkit, akinek ismeretségi körében van olyan sérült, aki 
aktív, vagy a szabadidejét szeretné tartalmasán kitölteni, azokat 
értesítse és kapcsolódjanak be a sport adta pozitív élmények 
megélésébe! 

„Nem az a fontos, hogy az elsők legyünk, 
hanem az egyetlenek." (Renard) 

A 2003. év decemberében 
megrendezett „Mikulás -
kupa" úszófesztivál sikerét 
követően 2004 sem telhetett el 
úszóverseny nélkül. A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Testnevelési és Sportintézet 
2004. november 12-én „Fo
gyatékosok Úszófesztiválja" 
e lnevezéssel úszóversenyt 
szervezett fogyatékossággal 
élő gyermekek, fiatalok, fel
nőttek számára. A szervezők 
célja volt a különféle fogya
tékosságga l élő emberek 
sportolási igényének bizto
sítása, a szabadidő hasznos 
eltöltése, az úszósport nép
szerűsítése, az egészséges 
életmódra nevelés. 

A versenykiírásban foglal
taknak megfelelően három 
korcsoportban (11-14 éve
sek, 15-18 évesek, 18 év 
felettiek) és 13 versenyszám
ban 25 és 50 méteres női, i l 
letve férfi mel lúszásban , 
gyorsúszásban, hátúszásban, 
illetve 4x25 méteres szabad
úszásban mérhették össze fel
készültségüket a versenyzők. 

A z úszófesztiválon vala
mennyi fogyatékossági cso
portok képviselő szervezet 
sportolói mellett részt vettek 
a START Szakiskola és Spe
ciális Szakiskola, a Bárczi 
Gusztáv Általános Iskola és 
Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola, a Nemzeti Gyer
mek és Ifjúsági Közalapít
vány Szakképző Iskolájának, 
valamint a Göllesz Viktor Spe
ciális Szakiskola és Általános 
Iskola tanulói is. 

A z elért eredmények ismé
telten bennünket igazoltak, 
így az idén sem volt hiábava
ló az a feszített edzésmunka 
amely mind a versenyzők, 
mind a felkészítők részéről 
tapasztalható volt. Szinte vala
mennyi úszószámban büsz
kélkedhettünk kitűnő ered
ményekkel: 

A 28 méteres női mell
úszásban a 15-18 évesek kö
zötti korcsoportban Berta 
Gabriella aranyérmes lett, 
ugyanezen versenyszámban a 

18 év felettiek versenyében 
Kuprák Mária első, Kovács 
Józsefné második, Csaba Ist
vánné harmadik helyezést ért 
el. Farkas Jánosné és Pozs-
gai Jenöné a 4. illetve az 5. 
helyezéssel büszkélkedhet. 

A férfiak mezőnyében a 
15-18 éves korosztályban Fe
kete István bronzérmes lett, 
Tóth Richárd a 10. helyezést 
érte el. A 1 8 év felettiek verse
nyében a dobogó mindhárom 
fokára egyesületünk verseny
zői állhattak fel. Csengeri Gá
bor első, Rakoncza Norbert 
második, Koncz András har-

ezüstérmes lett. A z 50 méte
res gyorsúszás női mezőnyé
ben a 15-18 évesek korcso
portjában Kiss Anett szerezte 
meg az első helyet. 

Szintén ebben a verseny
számban a férfiaknál a 18 év 
felettiek versenyében Rakon
cza Norbert büszkélkedhetett 
aranyéremmel. 50 méteres 
hátúszásban 15-18 év kö
zöttiek mezőnyében Homo-
lya Mihály álhatott fel a 
dobogó legfelső fokára, a nők 
mezőnyében 18 év feletti 
kategóriában Kósa Eszter 
hozta el az aranyérmet. A 

Versenyzők és szervezők 

madik. A 25 méteres gyors
úszásban 15-18 évesek kö
zött Képíró Gábor bronzér
mes lett. Farkas Tamás 5. 
Tóth István 7. helyezést tud
hatta magáénak. 

Ugyanebben a verseny
számban a nők mezőnyében a 
15-18 évesek korcsoportjá
ban Kirs Anett büszkélkedhe
tett első helyezéssel. A 2 5 mé
teres hátúszásban a 18 év fe
lettiek versenyében Kovács 
Józsefné álhatott fel a dobogó 
legfelső fokára. A z 50 méte
res versenyszámban is egya
ránt sikereket értek el női és 
férfi versenyzőink. 50 méte
res mellúszásban a férfiak 
mezőnyében a 15-18 évesek 
k ö z ö t t Homolya Mihály 
bronzérmes lett. Á 1 8 év felet
tiek versenyében, a 15-18 
évesek között Kósa Eszter 
első helyezett lett. A 1 8 év fe
lettiek között Csaba Istvánné 
aranyérmes, Pozsgai Jenőné 

4x25 m-es szabadúszásban is 
b i z o n y í t o t t e g y e s ü l e t ü n k 
váltó csapata ugyanis kiváló 
időeredménnyel a 2. helye
zést érte el. 

A versenyzőink által nyúj
tott teljesítmények és ered
mények arra ösztönöznek 
bennünket, hogy tovább foly
tassuk a munkát, és a jövőben 
is hasonló sikereket érhes
sünk el az úszássportban. 

Engedjék meg, hogy az 
egyesület vezetősége és dolgo
zói nevében gratuláljak a 
versenyzőknek az elért ered
ményekhez, illetve köszö
netemet f ej ezzem k i az egy e-
sület elnökének, Balogh Zol-
tánnénak és Miló András 
úszásoktatónak, hogy támo
gatásukkal és munkájukkal 
hozzájárultak versenyzőink 
sikeréhez. 

Pancsusák Tibor 
szociális munkás 

A hagyomány tovább él... 
2004. augusztus 29-én ne

gyedik alkalommal rendezte 
meg a NYÍRSULI K H T . a Fo
gyatékosok Megyei Sportta
lálkozóját. Jó tollal rendel
kező, kerekes székkel köz
lekedő „spor to lónk" írta: 
( m é g 2 0 0 3 - b a n , V O X 
H U M A N A kiadvány) „Az 
épek segítségére számítani 
hiú ábránd . Nem, nem 
rosszindulatúak, csak figyel
metlenek az emberek." 

Szíven ütött véleménye, 
de... igazat kellett adnom ne
ki . Negyedik éve azért is dol
gozik közel 30 fő, ennek a ren
dezvénynek a megvalósításá
ért, hogy ha segítem nem is 
tudunk, legalább egy napon 
legyünk figyelmesek. 

Áz elmúlt 4 év alatt sokat 
változott hozzáállásunk. A m i 
kor először „vágtunk bele" a 
szervezésbe, nem igazán vol
tunk tisztában azzal, hogyan is 
viszonyuljunk a fogyatékkal 
élőkhöz?! Van-e bennünk elég 
empátia? K i lehet-e őket csa
logatni csigaházaikból? Lesz-
e kedvük, merszük, bátorsá
guk részt venni az általunk kre
ált versenyszámokban? Nem 
lesz-e nagyon nehéz, vagy na
gyon könnyű végrehajtásuk? 
A sok-sok kérdésre az élet 
adott választ. 

A Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Egyesülete, a Szabolcsi 
Vakok- és Gyengénlátók E¬
gyesülete, a Siketek F C , a Fo
gyatékkal Élők Egyesülete 
elfogadta meghívásunkat, és 

184 fő küldte el nevezési lap
ját hozzánk. 
A z elmúlt években (is) a mé
dia támogatását élveztük, még
is igazán a sorstársaik meg
győzésére, a személyes élmé
nyek hatására az említett szer
vezeteken keresztül sikerült a 
„mozgósítás". A z elmúlt évek
hez hasonlóan, amikor hol
land és marosvásárhelyi ven
dégeket fogadtunk, az idén is 
nemzetközire bővült a rendez
vény. A Fogyatékkal Élők 
Egyesülete vendégeként 10 fő 
szlovák, vak- és gyengénlátó 
indult a versenyünkön. 

A rendezvényt megtisz
telte részvételével Csabai 
Lászlóné, Nyíregyháza Me
gyei Jogú Város polgár
mestere, Tukacs István a 
(sportért is felelős) alpolgár
mester. A Magyar Vakok- és 
Gyengénlátók Sportszövetsé
gének elnöke Tóthné Kurilla 
Zsuzsa először látogatta meg 
eseményünket. A Szabolcs-
Szatmár - Bereg Megyei 
Sportintézetet Bakosi Béla 
olimpikon képviselte. Állan
dó vendégünk, egyben aktív 
segítőnk Szendrei Istvánné, a 
megyei fogyatékosügyi sport
referens. Külföldi kiküldetése 
miatt kimentette magát, és 
első í zben maradt távol 
Petrika Ibolya sportigazgató, 
valamint Birta Sándor sport
tanácsnok. A Nemzetközi Fo
gyatékkal Élők Szövetsége 
teke szekciója elnöke Josef 
Kolbasky aktív versenyzőként 
is szerepelt. Nem sorolhatom 

Az úszósport 
helyzete 
egyesületünkben 

Számtalanszor leírtam 
már, hogy a mozgáskorláto
zottak rehabilitációjában, az 
úszás szinte pótolhatatlan 
mozgásforma. Kihasználva 
a víz felhajtó erej ét, még a sú
lyosan mozgáskorlátozottak 
is komoly edzésmunkát tud
nak végezni. Nem kell meg
magyaráznom, hogy ez mi
lyen fontos a keringés, és 
légző rendszer szempontjá
ból. 

Ha az egyesületben vég
zett munkámra gondolok, az 
egyik szemem sír, a másik 
meg nevet. Sír azért, mert 
azokra a felnőtt, esetenként 
idős tanítványaimra gon
dolok, akik évek óta járnak 
az edzéseimre, és ez évtől 
nem kapnak uszodajegyet. 
A z ok prózai, sajnos nem 
nyertünk pályázaton, az e¬
gyesület viszont nem tudja 
fedezni a költségeket. Nem 
tudjuk mi lesz, remény
kedünk! 

Addig sem áll meg a mun
ka. A k i tudja, felíratja magá
nak a jegyet, aki nem, meg
veszi. Nagyon nagy segítsé
get jelent még az A i r Aqua 
Búvárklub évek óta tartó pat-
ronálása. 

Azok a sorstársaink, akik 
megtehetik, hogy este 7-től 
9 - ig e l j á r j a n a k , azok 
Bunkóczy Attila klubelnök 
engedélyével ingyen láto
gathatják az edzéseket. Töb
beket már sikerült beavatni a 
búvárkodás rejtelmeibe is. A 
másik szemem meg azért 
nevet, mert a fiatalokra v i 
szont van sikeres pályáza
tunk. A „Fogyatékos Gyer
mekek, Tanulók Felzárkóz
tatásáért Országos Közala
pítvány" jóvoltából, terápi
ás célú úszásra, úszásokta
tásra sikerült támogatást 
nyernünk. Zömében a Start 
Speciális Szakiskolájából 
verbuválódott csoport hétfő 
délutánonként tartja edzése
it Nyíregyházán, a Júlia 
fürdőben. 

Miló András 
úszóedző 

P 
fel - hely hiányában - vala
mennyi résztvevőnket, de meg 
kell említeni, hogy „alapító 
tag" versenyzőnk Balogh Zol
tánné (van-e k i őt nem 
ismeri?!) mellett valamennyi 
egyesület vezetése is aktívan, 
példamutatóan „elöljárt". 

Aversenyről 
A megnyitót a szokásos 

zenés, közös gimnasztika indí
totta. 
Kerekes székkel 50 m 

Külön kategóriaként in
dultak az elektromos székkel 
és kézi hajtású székkel ver
senyzők. Kaphattak széket 
azok is, akik másféle fogya
tékkal élnek. Lehetőség volt 
arra, hogy az egészségesek is 
kipróbálhassák, csakis a szé
kesek iránti empátia kialakítá
sa volt a célunk. 
60 m-es síkfutást 

Elsősorban a vakok- és 
gyengénlátók számára tervez
tük, végül a mozgáskorláto
zottak és a gyerekek számára 
is mdítottunk futamot. 
Kislabdahajítás 

A legkedveltebb, legnép
szerűbb versenyszám. Kere
kes székből is, helyből is, si
keteknek, vakoknak, mozgás
korlátozottaknak rendeztük a 
versenyt. 
Célbadobás 

Harmadik éve verseny
szám, tavaly először külön fel
tételekkel férfiaknak és nők
nek. Idén újítás, hogy külön 
fogyatékosságtól függően ka
tegóriákat kellett felállítani. 

Sakk 
Korcsoportok szerinti ka

tegóriákban (3 csoport) verse
nyeztek. A versenybírói jelen
tés szerint a 3. korcsoportban 
igen színvonalas verseny zaj lőtt 
Fekvenyomás 

Második alkalommal ren
dezett versenyszám, amelyet 
egyesek fenntartással fogad
tak (egyszerűen nem ismerték 
ezt a szakkifejezést), mások, 
sokan és a hölgyek is, nagyon 
szívesen vették. Több kategó
riában értékeltük az eredmé
nyeket. 

Igyekeztünk minél több 
versenyszámot bonyolítani, 
minél több kategóriát kialakí
tani, több érmet kiosztani. 
Munkánkért nagy köszönet az 
az öröm, amit az arcokon lát
hattunk. 

A női versenyzőket az 
idén is virággal köszöntöttük, 
de hagyomány, hogy minden 
versenyző apró ajándékot kap, 
és valamennyi résztvevőt a bü
féhez invitáltuk. 

Köszönet illet minden
kit, akik lehetővé tették ezt a 
napot. Köszönet azoknak, a¬
kik az anyagiakat megte
remtették, köszönet min
denkinek, akik a lebonyolí
tásban részt vettek. Köszö
net azoknak, akik támogat
ták munkánkat. 

Biztosra ígérhetem, hogy 
a meghívó 2005-ben is szólítja 
a versenyzőket augusztus utol
só vasárnapjára. 

Pázmándi Ilona Anna 
Nyírsuli Kht. Nyíregyháza 


