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Negyed század
Ki gondolná, már 25 éve annak, hogy
néhányan összegyűltek, akiknek talán minde
gyike látványosan vagy súlyosan mozgáskorlá
tozott, vagy magában hordta már ennek a jeleit.
Egy késő délutáni órában szü ket. Innentől tucatjára sorolhatók
letett ennek a kis csoportnak a fe a nevek: Kovács István, aki az el¬
jében a gondolat: nekünk itt Nyír ső perctől a gazdasági terheket
egyházán, itt a megyében moz viszi a vállán, Lékáné Bori és a
gáskorlátozottként szövetkezni férje, a Kéninger házaspár - de
kellene, össze kellene tartanunk, ide sorolható ezen cikk szerzője is
át kellene beszélni közös dolgain¬ -, sőt olyanok is, akik már fentről
kat, alakítani saját sorsunkat.
nézik sorsunk alakulását, például
Az időpont talán nem volt vélet mindenki Moravecz Ferije, és ter¬
len, az Egyesült Nemzetek Szer mészetesen nem feledkezhetünk
vezete akkor hirdette meg a Rok el Kovács Feriről és sok-sok min¬
denki másról, akik vállukon vitték
kantak Nemzetközi Évtizedét.
Városunkon kívül más megye¬ a 25 évet, részben vagy egész¬
székhelyen, más településeken is ben választott vezetőként, cso¬
hasonló kezdeményezések indul¬ portvezetőként, klubvezetőként
tak el, és ennek következménye¬ vagy aktivistaként.
képpen ebben az évben jónéhány
Mondom, tornyosulnak az em¬
fogyatékos, illetve mozgáskorlá¬ lékek, egyre kevesebben emlé¬
tozott egyesület, szervezet és keznek már rá, hogy a volt Nyírfa
szövetség - beleértve országos Áruház mellett a Felszabadulás
tömörülésünket, a MEOSZ-t is - téren (majd később ide épült az
megalakulásának és fennállásá¬ Állami Biztosító) kezdtük igazi
nak 25 éves évfordulóját ünnepli. klubéletünket, munkaidő után,
Az emlékek tornyosulnak, tö¬ csütörtök este, péntek este, szom¬
mérdek kép villan vissza ismerő¬ baton az akkor nagyon aktív társa¬
sökről, kevésbé ismerősökről, dalmi munkában tevékenykedő
akik a 25 év alatt különféle módon csapattal.
kötődtek, kapcsolódtak mozgal¬
És közben teltek-múltak az
munkhoz.
évek, számos országosan is hí¬
Nagyon nehéz visszaidézni ressé vált Szabolcs Kupa volt mö¬
ezeket az évtizedeket úgy, hogy göttünk több sportág megrende¬
élő, vagy már köztünk nem lévő zésével, s közben költözések:
kétszer a Körte utcára, aztán las¬
nevekre ne kerüljön sor.
A kezdet vitathatatlanul san talán újra költözünk a Tisza¬
Kajatiné Pilló Magdihoz köthető, vasvári úton kivitelezés alatt álló
aki részben gyógytornászként, Esély Centrumba.
részben sorstársként indította út¬
Mit hozott a 25 év? Óriási tag¬
jára negyedszázados egyesületün létszámot, egyes években jóval

Lapzárta után érkezett
„ E M B E R AZ E M B E R É R T "
a megye mozgáskorlátozott sorstársaiért
1981-2006
25 éve alakult a Mozgáskorlátozottak Egyesüle
teinek Országos Szövetsége. E nemes alkalomból
2006. május 5-én tartott a Millenáris Parkban ünne
pi küldöttközgyűlést az országos szervezet, ahol
az évforduló alkalmából az ország minden terüle
téről meghívást kaptak a több évtizede aktív érdek¬
védelmi munkát végző egyesületi vezetők.
Az alakulás 25. évfordulója alkalmából „EMBER
AZ EMBERÉRT" arany fokozatában részesült
Balogh Zoltánné elnök, aki közel negyed százada
tölti be ezt a tisztséget, és egyben a MEOSZ Jelölő
Bizottságának elnöke is.
Bronz fokozatot kapott Kovács István elnökhe¬
lyettes, gazdasági vezető, egyesületünk egyik ala¬
pítója, aki a MEOSZ Jelölő Bizottságának is tagja.
A MEOSZ dísztárggyal jutalmazta Balogh Zoltánt,
a MEOSZ Ellenőrző Bizottságának elnökét, a
START Vállalat vezérigazgatóját.
Oklevéllel ismerte el Kajatiné Pilló Magdolna ala¬
pító elnök tevékenységét, aki az oklevelet majd a
helyi közgyűlésen veszi át.

Gyermeknap (Budapest, 1991)

Közgyűlés 1995.

Alapítótagok és aktivisták egy csoportja a 80-as években

Moravecz Ferenc

tízezer fölött voltunk. Hozott rend¬ végtagokat és számos kedves
szerváltást, aminek eredménye¬ emlék köt össze azokkal a fiata¬
képpen kezdeményeznünk kellett lokkal, akiket még gyerekként is¬
a munkahelyteremtést, és bizony mertem meg, együtt táboroztunk
már 19. gazdasági évében jár vál¬ sok-sok helyen, Tiszavasváriban,
lalatunk, a START Rehabilitációs Sóstón, Ököritófülpösön, a Vekeri
Vállalat és Intézményei, és a kö¬ tónál.
zelmúltban kezdte meg működé¬
Vissza kell emlékeznünk a
sét szintén az Egyesületünk által szakmai programokra és azokra a
alapított START Rehabilitációs közös bel- és külföldi utazásokra,
KHT. is. Működtetünk speciális melyeken együtt vettünk részt ba¬
szakiskolát kollégiummal, bentla¬ rátként, munkatársként.
kásos rehabilitációs centrumot, az
Anton Atya által Alltenhoffba lá¬
általunk alapított vállalat gyárt ré¬ togathattunk el, és lehetőségünk
szünkre ortopéd cipőket, alsó mű- nyílt megtekinteni a fogyatékkal

élők részére kialakított rehabilitá¬
ciós falut. Rehabilitációs szakkiál¬
lításokon vettünk részt Hollandiá¬
ban és Ausztriában, valamint
mozgássérült gyermekcsoportot
vittünk el a népszerű Safari Park¬
ba. A testvérkapcsolat ápolása
céljából Romániába látogathat¬
tunk, ahol egy mozgássérültekkel
foglalkozó társegyesület munká¬
jába tekinthettünk bele. Mindig jó
érzéssel tölt el a közös emlékekre
és élményekre való visszaemlé¬
kezés a külföldi utaktól egészen
Bogácsig bezárólag.

Mit is lehet egy negyedszázad¬
ról röviden visszaemlékezni!
Ezt az olvasókra bízom. Emlé¬
kezzen vissza mindenki a számá¬
ra kedves élményekre, emlékez¬
zen vissza mindenki a hozzá kö¬
zelálló sorstársaira és emlékez¬
zen mindenki azokra, akik tettek
másokért, tettek értünk, de már
nincsenek köztünk.
Balogh Zoltánná
elnök
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Beszámoló a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesületének 2005. évi tevékenységéről
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a MEOSZ egyik
legnagyobb taglétszámmal működő egyesületeihez tartozik. 2005. december 31-én 8 087 fő
szerepelt tagnyilvántartásunkban, melynek tükrében 9 955 655 Ft - tagdíj befizetéséből
származó - bevételt könyvelhettünk el.

Ügyfélfogadási rend:
Minden héten szerdán ügyfél
fogadási napot tartottunk. Felvilá
gosítást nyújtottunk a mozgáskor
látozottsággal összefüggő támo
gatásokkal, jogszabályokkal kap
csolatban, valamint a speciális la
kás-akadálymentesítési támoga
tás teljes körű ügyintézése is
egyesületünknél történt.
Az egyesület elnöke szerdán
ként egész napos fogadóórát tar
tott, így lehetőség nyílt az egyedi
esetek során felmerülő problémák
kezelésére.
Egyesületünk konkrét
tevékenységei:
- Önálló Életvitelért Támogató
Szolgálat működtetése Nyír
egyháza Város Közigazgatási
területén.
- Ingyenes gyógyászati segéd
eszköz-kölcsönzés működteté
se megyei szinten.
- Gépjárműszerzési és -átalakí
tási támogatással kapcsolatos
javaslattétel, ügyintézés.
- A „Telefonnal a rászorultakért"
Alapítvánnyal való együttműkö
dés, javaslattétel, ügyintézés.
- A lakás-akadálymentesítési tá
mogatás igénylésével kapcso
latos teljes körű ügyintézés.
- VOX Humana egyesületi újság
szerkesztése és évenkénti
megjelentetése.
- Rendezvényszervezés (gyer¬
meknap, úszóversenyek, sport¬
napok, karácsonyi ünnepség).
- Fogyatékossággal élő fiatalok
üdültetése (nyári táborok szer
vezése).
- Terápiás és rehabilitációs célú
úszásoktatás közoktatásban
résztvevő egészségkárosodott
fiatalok részére.
A teljes szolgáltatási rendsze
rünk eléréséhez és igénybevéte
léhez folyamatosan áll az ügyfele
ink rendelkezésére az ingyene
sen hívható zöld szám (06¬
80/203-877). A hét minden napján
rendelkezésre állnak munkatársa
ink, akik teljes körű felvilágosítás
sal szolgálnak.
2005. december 31-ig iktatott
ügyiratok száma 654 db volt. A la
kás-akadálymentesítési támoga
tást 49 fő kapta meg, 8 fő részére
2006. év elején megtörténik a tá
mogatás kifizetése. 86 fő állami
támogatási igénye még folyamat
ban van.
Önálló Életvitelért Támogató
Szolgálat 2005. évi tevékenysége
Az Önálló Életvitelért Támoga
tó Szolgálat 2004. január 1-jével

2005. évi pályázatok
2005. évben programjaink meg
valósításához többnyire sikerült
pályázati forrást találnunk:
- sportprogramok (gyermeknapi
program, Mikulás Kupa Regio
nális Úszóverseny)
- szakmai programok („Akadály
Három szolgáltatást biztosít az
mentesítés, esélyegyenlőség"
igénybe vevők számára:
című regionális konferencia)
- kiadványok készítése és ter¬
1. személyi segítségnyújtást
jesztése (VOX Humana újság)
kommunikációs költség támo¬
2. speciális személyszállítást
gatása (ingyenesen hívható
3. információnyújtást.
zöld szám támogatása)
- karácsonyi ünnepség megren¬
Az ellátottak főképpen a moz
dezése.
gássérültek közül kerülnek ki. Az
igénybe vevők száma 44 fő, ebből
2005-ben is működtettük a re¬
5 fő rendszeresen igényli a sze habilitációs és terápiás célú
mélyi segítségnyújtást, 3 fő napi úszásoktatási programunkat, mely
rendszerességgel 2-3 órában, 2 igen népszerű az egészségkáro¬
fő heti két alkalommal 2 órában. sodott fiatalok és az idősebb kor
Az ellátottak életkori megoszlását osztály körében is.
tekintve 16-60 év közöttiek.
Az Nemzeti Civil Alapprogram
(NCA) működési célú pályázatán
Személyi segítők az ellátottak Egyesületünk 3 millió forint öszlakókörnyezetében végzik az szegű támogatásban részesült.
alábbi tevékenységüket:
- higiénés szükségletek segítése Az elnökség 2005. évi tevé¬
- vérnyomás-, vércukorszintmé¬ kenysége
rés,
Egyesületünk elnökségi ülése
- gyógyszeradagolás,
in az alábbi tevékenységek és fel
adatok meghatározására került
- egészségügyi tanácsadás,
- betegkísérés háziorvoshoz, fo sor:
gászati szakrendelésre,
- Éves munkaterv előkészítése,
- hivatalos ügyek intézése stb.
programok szervezésének ko¬
ordinálása.
Speciális személyszállítás ke - Vox Humana egyesületi újság
retében 39 fő rendszeres szállítá
előkészítése, szerkesztése, ta
sát végezte a támogató szolgálat,
gokhoz való eljuttatás koordi
szükség esetén a kerekesszékes
nálása.
ügyfelek számára lépcsőnjáró - Közgyűlés előkészítése, össze
szerkezetet biztosítottunk előze
hívása (tisztújítás, elnökségi ta
tes egyeztetés alapján a nem
gok választása).
akadálymentes és lift nélküli épü - A tagokkal való folyamatos
letekben, lakóházakban:
kapcsolattartás, levelezés, ügy
- terápiás célú úszásoktatásra
intézés koordinálása.
- gyakorlati képzésre történő - Az egyesület működésével öszszállítás a közoktatásban részt
szefüggő jogszabályok és köz
vevő tanulók részére
gyűlési határozatok végrehajtá
sa.
- munkába szállítás
- egyedi szállítási igények kielé - Az egyesület tevékenységének
gítése (pl. egészségügyi keze
irányítása.
lésekre, kontrollvizsgálatokra - Az éves költségvetés, beszá
való szállítás, ortopédcipő-mé
molók, valamint a közhasznú
retfelvétel, temetőlátogatás,
sági jelentés elkészítése, elő
oktatási intézménybe történő
zetes elfogadása, a jelentések
szállítás stb.).
közgyűlésre való előterjeszté
se.
A szállítás alkalmával megvaló - A MEOSZ felé továbbítandó
sul a személyi segítés is, ugyanis
beszámolók megtárgyalása, to
a szállításkor az ügyfelek többsé
vábbterjesztése.
ge személyi segítők közreműkö - A helyi csoportok, klubok éves
dését is igényli, akik elsősorban
munkatervének jóváhagyása.
egészségügyi felügyeletet látnak
el. Emellett segítséget nyújtanak A Felügyelő Bizottság 2005. évi
a közlekedésben, a gépjárműre tevékenysége
való fel- és leszállásban, a bizton
A Felügyelő Bizottság feladata
ságos utazás feltételeinek biztosí az egyesület és szervei működé
tásában.
sének és vagyonkezelésének el
kezdte meg működését az egye¬
sület keretein belül, integrált for
mában, önálló szakmai egység
ként. A szakmai egység létszáma
4 fő: 1 fő támogató szolgálat ve
zető, 2 fő személyi segítő, 1 fő
gépkocsivezető.

lenőrzése olyan szempontból,
hogy azok megfelelnek-e a törvé
nyeknek, az alapszabálynak, a
közgyűlési és vezetőségi határo
zatoknak. A Felügyelő Bizottság
elnöke és tagjai tanácskozási jog
gal vesznek részt a közgyűlésen
és a vezetőség ülésein.

nagy létszámban jelent meg a
tagság (pl. gyermeknap, me¬
gyei sportrendezvények, úszó¬
versenyek).

A helyi csoportok további fel¬
adatai:
A csoport feladata, hogy műkö
dési területén megvalósítsa az
A Jelölő Bizottság 2005. évi te¬ egyesület alapszabály szerinti
céljait, kiemelten az alábbiak tar
vékenysége
2005. évben az elnökségi ta toznak feladatai közé:
gok hat éves mandátuma lejárt, - Kapcsolattartás a települési
így tisztújításra került sor. Örven
önkormányzattal, hatóságokkal
detes tény, hogy minden elnöksé
és társadalmi szervezetekkel
gi tagot újra megválasztott a tag
annak érdekében, hogy a moz¬
ság.
gásfogyatékos emberek érde¬
kei ne kerüljenek hátrányba.
Az egyesület alapszabálya ér
telmében az elnökség megbízatá - Működéséhez, programjai meg¬
szervezéséhez bevételeket
sa 6 éves ciklusra szól, 2011-ben
gyűjt, pályázatokon vesz részt.
jár le a mandátum.
- A mozgásfogyatékos emberek
érdekében szociális, kulturális,
A Jelölő Bizottság további fel¬
sportszolgáltatásokat, rendez¬
adatai:
vényeket szervez, közreműkö¬
- A tagság tájékoztatása a cso¬
dik más szervezetek ilyen célú
portgyűléseken a mandátumok
tevékenységében.
lejártáról.
- Tájékoztatja az érintetteket
- Javaslat kérése a jelöltekről.
mindazon ismeretekről, ame
- A jelöltek ismertetése szakmai
lyek a mozgásfogyatékos em
önéletrajz alapján.
berek szociális biztonságát, re
- A javaslatok alapján a jelöltlista
habilitációját, önálló életvitelét,
felállítása.
emberi és állampolgári jogaik
- Új jelöltek kérése a szavazólis
érvényesülését, életminőségük
ta elfogadásáig.
javítását szolgálják.
- A tisztújító választások előké
szítése.
2005. évben megvalósult prog¬
A területileg illetékes helyi ramok
csoportok 2005. évi tevé¬ - 2005. június 24-én Megyei
kenysége
Gyermeknapot szerveztünk,
- A csoportgyűléseket minden
melynek Egyesületünk szék
térségben megtartották. A tiszt
háza adott otthont. A résztve¬
újító közgyűlés előkészítése
vők a szervezetünk gyermek¬
megtörtént. A jelölteket a szak
tagjai és azok családtagjai vol
mai önéletrajzok alapján min¬
tak. Kb. 200 fő vett részt a ren
den térségben bemutatták a
dezvényen a megye területé
tagság számára.
ről. A programon való részvétel
mindenki számára ingyenes
- A csoportvezetők tevékenysé¬
volt.
güket éves terv alapján végzik,
mely feladatukat teljesítették. A - 2005 nyarán kétszer egy hetes
közgyűléseken szavazati jog
integrált nyári napközis tábor
gal részt vettek és írásban szá
lebonyolítására került sor
moltak be a megvalósult prog
Egyesületünk székházában.
ramokról.
Mindkét alkalommal 25-30
gyermek vett részt a szabad¬
- Az ügyfélfogadást minden cso
idős és sportprogramokban,
portvezető folyamatosan tartot
kézműves foglalkozásokon.
ta az általa kijelölt időpontok
ban. Információnyújtást végez - 2005. augusztus 28-án került
tek a mozgáskorlátozottakat és
megrendezésre a Nyírsuli Kht.
a fogyatékossággal élőket érin
szervezésében egyesületünk
tő rendeletekről, támogatási
közreműködésével a Fogyaté
formákról, egyéb szociális jelle
kosok Megyei Sporttalálkozója.
gű kérdésekről.
A rendezvény helyszíne a Vá
rosi Stadion volt. A helyi cso
- A csoportvezetők aktív szerve¬
portvezetők
bevonásával egye
ző munkájának köszönhetően
sületünk részéről több mint 100
minden megyei rendezvényen

i

fő vett részt a sportnapon. A
különböző versenyszámokban
szépen szerepeltek, többen ér
tek el dobogós helyezést.
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Testnevelési és Sport¬
intézet szervezésében egyesü¬
letünk közreműködésével 2005ben két alkalommal rendeztek
úszóversenyt fogyatékosság¬
gal élő fiatalok részvételével. A
rendezvény helyszíne Debre
cen, Nyíregyháza volt. Célunk
a különféle fogyatékossággal
élő gyermekek, fiatalok, felnőt
tek sportolási igényének
kielégítése, az úszás népsze
rűsítése, valamint az egészsé
ges életmódra nevelés.
- 2005. november 29-én Egye
sületünk „Akadálymentesítés,
esélyegyenlőség" címmel regi
onális szakmai konferenciát
rendezett. Helyszíne a Nyír
egyházi Főiskola Bessenyei
Aulája volt. A konferencián
több mint 100 fő vett részt az
Észak-alföldi Régióból, vala
mint Budapestről.
- 2005. december 6-án tartottuk
Egyesületünk szervezésében a
Mikulás Kupa Regionális Úszó
fesztivált, melyen 60 fő vett
részt. Helyszíne Nyíregyházán
a Júlia Fürdő volt.
- A Fogyatékkal Élők Megyei
Sportkavalkádja 2005. decem
ber 15-én zajlott - immár má
sodszori alkalommal - , ahol
egyesületünk mint társszerve
ző vett részt. A rendezvény
helyszíne a Bujtosi Szabadidő
Csarnok volt. Az egyesület ré
széről 15 fő vett részt a ver
senyprogramokban.
- A programok szempontjából a
Megyei Egyesület karácsonyi
ünnepsége zárta az évet 2005.
december 17-én. Közel 200-an
gyűltünk össze a Volán Közle
kedési Rt. ebédlőjében, ahol
ünnepi hangulatban töltöttünk
el egy közös délutánt. A részt¬
vevők a Nyíregyházán és kör¬
nyékén élő mozgássérült gyer
mek és felnőtt tagjaink voltak.
Egyesületünk elnökségi tagjai
és szakemberei lehetőség szerint
részt vettek minden olyan tovább
képzésen és konferencián, mely
hozzájárulhat a mindennapi mun¬
kánk eredményességéhez, szak¬
mai fejlődésünkhöz.
Balogh Zoltánná
elnök

VÁLASZTÁS 2005

Egyesületének vezető tisztségvi
selői:
Elnök: Balogh Zoltánné
Elnökhelyettes: Kovács István
Titkár: Kelenföldi Lászlóné
hangzott vélemények, illetve ja Elnökségi tag: Szilágyi Éva
vaslatok alapján alakította ki ál Elnökségi tag: Pancsusák Tibor
láspontját a jelöltek személyére
vonatkozóan.
Alapszabályunk értelmében a
2005. május 30-án a közgyűlés tisztségviselők megbízatása 6 évre
egyhangúlag megerősítette tiszt szól, a mandátum 2011-ben jár le.
ségükben a régi-új elnökségi ta¬
Tájékoztatom a tagságot, hogy
gokat.
a tiszaeszlári csoportvezető A Mozgáskorlátozottak Sza Szél Istvánné - megromlott egész
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei ségi állapota miatt lemondott, he

Tisztelt Sorstársaink! 2005. évben lejárt az Egyesület ve
zető tisztségviselőinek megbízatása, ismét tisztújításra ke
rült sor. A Jelölőbizottság nevében tájékoztatom Önöket a
választás eredményéről.
Mint tudjuk, hat évvel ezelőtt az
akkori öt fős vezetés elvállalta azt
a nemes feladatot, hogy a moz
gáskorlátozott emberek érdekeit
képviselje. Egy ilyen nagy létszá
mú megyei egyesület felelősség
teljes irányítása nem kis feladat.
A bizottság a tizenhat helyi
csoportülésre ellátogatott, a tag
sággal elbeszélgetett, és az el

lyére Bakó Tamás került. A nyír¬
egyházi csoport megbízott képvi¬
selője - Moravecz Ferenc, az
Egyesület alapító tagja - sajnos
elhunyt. A tagság képviseletére
Fullajtár Andrásné Reuma Klub
vezetőt választották. Mindkettőjük
tisztsége 2010-ig szól.
A megválasztott elnökség, illet
ve tisztségviselők munkájához
nagyon jó egészséget és sok si¬
kert kívánok.
Mártonné Várdai Erzsébet
jelölőbizottság elnöke

Egyesületünk vezetői
Balogh Zoltánné
elnök
1945. március 5-én születtem
Galántán. Nyíregyházán a Kölcsey
Ferenc Gimnáziumban 1963-ban
érettségiztem, majd a Mezőgazda¬
sági Főiskolán építész és gépész
műszaki rajzolói szakképesítést
szereztem.
Debrecenben a
Mechwart András Gépipari Szakkö
zépiskolában középfokú gépész
ként különbözeti vizsgát tettem.
Gyártáselőkészítőként, majd mű
szaki rajzolóként dolgoztam.
1981-től rokkantnyugdíjasként, társadalmi aktívaként kapcsolódtam
be az éppen akkor alakuló Mozgáskorlátozottak Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesületének munkájába.
1984-ben titkárrá, majd 1987-ben az egyesület elnökévé választot
tak. Jelenleg is ebben a minőségben segítem sorstársaim érdekvédel¬
mét.
A vezetésem alatt vezetőtársaimmal, munkatársaimmal elért to
vábbi eredmények:
- Az 1988-ban alapított START Rehabilitációs Vállalat előkészítő mun
kájában és létrehozásában jelentős feladatot végeztem, és az előze
tes felmérések alátámasztották, hogy a megyében élő megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztatására nagyarányú igény mu¬
tatkozik.
- A foglalkoztatás mellett nagy gondot okozott az egészségkárosodott,
fogyatékkal élő vagy sajátos tanulási igényű, tanköteles korú fiatalok
képzése.
- Ezt felismerve 1992-ben a közös munka eredményeként az ország¬
ban elsőként kezdte meg működését a Start Szakiskola, Speciális
Szakiskola, ahol közel 10 szakmában kb. 200 tanuló képzése folyik.
- A helyi csoportvezetőkkel közösen végzett megyei felmérések ered¬
ményeként került Nyíregyházára a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Köz
alapítvány Speciális Szakképző Iskolája.
- Szintén 1992-ben hoztunk létre Ököritófülpösön egy 25 férőhelyes
bentlakásos intézményt, amely munkalehetőséget is biztosít a bent¬
lakók számára. A „kitagosítás" keretében pályázat útján (Soros Ala
pítvány) „Félutas házat" alakítottunk ki két súlyosan mozgáskorláto¬
zott házaspár részére az önálló életvitel megvalósítása céljából.
- 1994-től 65 férőhelyes kollégium biztosításával segítjük a fiatalok to¬
vábbtanulását.
- 1999-ben Önálló Életvitel Központot hoztunk létre Nyíregyházán
sorstársi tanácsadással, ingyenesen hívható zöld számmal, ingye¬
nes gyógyászati segédeszköz-kölcsönzéssel.
- 1989-től folyamatosan Vox Humana egyesületi újság évenkénti meg¬
jelentetése.
- 1990-től a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar általános
szociális munkás képzésének terepintézménye az Egyesület, ahol
tereptanárként tevékenykedem.
- Állami feladatokat átvállalva széleskörű érdekvédelmi munkánkat 16
helyi csoporttal, rendszeres ügyfélfogadással igyekszünk összefogni,
szolgáltatásainkat tudatosítani.
- Különböző tömegsportolási lehetőségek megteremtése (úszás, lövé¬
szet, asztalitenisz, lengőteke, ülőröplabda, sakk).
- Szakkörök igény szerinti indítása (kézműves foglalkozások).
- Klubok működtetése (SM Klub, Reuma Klub, Családi klub, Ifjúsági klub).
- Kirándulások, sportrendezvények, gyermeknapi programok, kará¬
csonyi ünnepségek szervezése.
- Gyermekek üdültetése, táboroztatása.
Munkásságom, tevékenységem elismerései:
- Honvédelmi érdemérem 15 év után.
- 1990. Ifjúsági Díj a fiatalokért, az Egyesület által a mozgáskorlátozot
takért végzett kiemelkedő társadalmi munkáért, melyet a Parlament
ben vehettünk át.
- 1993. „PRO CARITATE" emlékérem miniszteri kitüntetésként az ed¬
digi munkák elismeréseként.
- 1996. „EMBER AZ EMBERÉRT" érem ezüst fokozata a MEOSZ
megalakulásának 15. évfordulóján, a szövetség létrejöttének és mű¬
ködésének kibontakoztatásáért kifejtett önzetlen és eredményes te¬
vékenység elismeréseként.
- 2001. Millenniumi emlékérem a városért, a megyéért végzett tevé¬
kenységért, melyet Nyíregyháza polgármestere adományozott.
- 2001. „EMBER AZ EMBERÉRT" érem bronz fokozata a MEOSZ meg¬
alakulásának 20. évfordulóján az áldozatos munka elismeréseként.
- 2005. Fogyatékosok sportjáért végzett eredményes sporttevékenysé¬
gért emlékplakettet vettem át a Megyei Testnevelési és Sportintézettől.

Személyes információk:
Télen Nyíregyházán tízemeletes panelházban, nyáron Sóstógyógy
fürdőn lévő pihenőkertemben, a „RIVIÉRÁMON" ketten élünk.
Férjem építészmérnök, vezérigazgató. Megváltozott munkaképessé
gű emberek foglalkoztatását igyekszik megoldani.
Felnőtt fiam építészmérnök, igazgató. Két gyönyörű kiskorú unokám
édesapja.
Köszönetemet fejezem ki minden munkatársnak, önkéntesnek és ve
zetőségi tagnak a 25 év alatt elért eredményekért, sikerekért, alázatos
és kitartó munkáért, mellyel e nemes cél érdekében időt, energiát nem
kímélve segítették tevékenységemet.

Kovács István
elnökhelyettes - gazdasági vezető
1941. november 11-én születtem
Nyíregyházán.
Iskoláimat a nyíregyházi 4. szá
mú Általános Iskolában kezdtem,
majd a Kossuth Lajos Gimnázium¬
ban érettségiztem.
1964-ben
elvégeztem
a
„KÁLÁSZ" tanfolyamot. Levelező
tagozaton 1974-ben elvégeztem a
Pénzügyi és Számviteli Főiskolát,
ahol „okleveles üzemgazdász" ké¬
pesítést kaptam.
1967. december 23-án megnő¬
sültem. Feleségem Siska Anna.
Házasságunkból két fiú gyermek
született.

sület titkárának, mely tisztségemet 2005-ben ismét megerősítették.
Munkámat legjobb tudásom szerint igyekszem végezni.
Sérült sorstársaim segítése, teljes körű tájékoztatása érdekében
szakmai továbbképzéseken veszek részt.

Szilágyi Éva
elnökségi tag
1972-ben születtem Nyíregyhá¬
zán.
1991-ben érettségiztem a nyír¬
egyházi Széchenyi István Közgaz¬
dasági Szakközépiskolában képe
sített könyvelő, pénzügyi ügyintéző
szakon.
1995-ben közgazdászként vé¬
geztem a Pénzügyi és Számviteli
Főiskolán Salgótarjánban.
A számítógépek világa gyermek
koromtól érdekelt, ezért 1997-ben
szoftverüzemeltetői bizonyítványt
szereztem.
1997-től dolgozok a START Rehabilitációs Vállalatnál.
2000-től vagyok az Egyesület pénztárosa, és a gépi könyvelést vég¬
zem.
2003-ban választottak elnökségi tagnak.
Az Egyesület rendezvényein (pl. gyermeknap, tábor) kézműves fog
lalkozásokat tartok.

A nyíregyházi SZTK megyei alközpontjában a Számviteli Osztályon
1961. július 15-től előadóként kezdtem dolgozni. 1967-től a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Tanács Pénzügyi Osztályán mint főelőadó,
1974-től mint főkönyvelőségi csoportvezető dolgoztam.

Pancsusák Tibor
elnöksági tag

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesüle¬
tének alapító tagja vagyok. Az alakuló közgyűlésen vezetőségi tagnak
választottak. 1992. április 4-i közgyűlés az Egyesület elnökhelyettesévé
választott.
Feladatom első időtől fogva és jelenleg is az Egyesület gazdasági,
pénzügyi, vagyonkezelői tevékenységének végzése és irányítása.
Az Egyesület által 1988. évben létrehozott Start Rehabilitációs Válla¬
lat Felügyelő Bizottságának tagja vagyok. 1997-től tagja vagyok a
MEOSZ Jelölőbizottságának.
A Start Rehabilitációs Vállalat által 2000 augusztusában létrehozott
Hendikep Start Oktatási Alapítvány kuratóriumi elnöke vagyok.

Nyíregyházán születtem 1977.
július 1-jén.
Eddigi munkakörök: 2001. július
1-jétől 2002. augusztus 31-ig dolgoz¬
tam a gyermekvédelem területén a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Szakszolgálati In¬
tézet kötelékében gyámügyi disz¬
pécseri munkakörben.
Feladataim közé tartozott a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló
(ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti, illetve tartós nevelésbe vett)
gyerekeket-fiatalokat érintő mindennapos problémák intézése. Ezen
túlmenően eljártam sajátos élethelyzetükből adódóan más, személyü¬
ket érintő ügyekben is pl: gyermekotthoni, valamint nevelőszülőkhöz
történő elhelyezésben, illetve örökbefogadásokban is közreműködtem.
A szakszolgálatnál eltöltött egy évet követően rövid ideig munka nél¬
kül maradtam, és próbáltam elsősorban szakvégzettségemnek megfe¬
lelő munkahelyet keresni.

Kelenföldi
Lászlóné
titkár
1962. november 10-én születtem
Nyíregyházán.
1981-ben érettségiztem Nyíregy¬
házán a Krúdy Gyula Gimnázium
ban. Ezt követően megtanultam a
gépírást, majd alapfokú számítógép
kezelői és számviteli ügyintézői tan
folyamon vettem részt.
2005-ben számítógép-kezelői is
mereteimet felfrissítve ECDL vizs¬
gát tettem.

A folyamatos pályázgatás, álláskeresés során mint az Egyesület ré
gi tagja a Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületéhez is beadtam a pá
lyázatomat. Rövid időn belül kaptam visszajelzést, és az elnök asszony¬
nyal való elbeszélgetést követően úgy döntöttem, hogy elfogadom a
számomra felajánlott Támogató Szolgálat vezetői munkakört, így 2003.
augusztus 15-vel munkába is álltam.
Döntésemet nagymértékben befolyásolta az a tény, hogy magam is
mozgássérült vagyok, így talán a személyes érintettségemből adódóan
nagyobb fokú átérzéssel, megértéssel tudok lenni sorstársaimat érintő
problémákkal szemben.

1978 nyarán, 15 évesen a nyíregyházi Konzervgyárban üzemi bal¬
esetet szenvedtem. A jobb karom csontozata és szövetei sérültek, de
formálódtak, a csuklóm mozgása korlátozottá vált. A kezelések hatásá¬
ra a karom aránylag jól rehabilitálódott, de a mozgáskorlátozottsága to¬
vábbra is megmaradt.

Iskolai végzettség: A Nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnáziumban
érettségiztem esti tagozaton. A középiskolai évek elteltével egy év kiha¬
gyást követően 1997-ben jelentkeztem a Debreceni Egyetem Egész¬
ségügyi Főiskolai Karának szociális munkás szakára, ahová még ez év¬
ben felvételt nyertem.
A sikeres vizsgákat követően 2001-ben államvizsgát tettem.

1995-től dolgozom a Start Rehabilitációs Vállalatnál, jelenleg megbí¬
zott csoportvezetői munkakörben.
Az érdekvédelmi munkába folyamatosan bekapcsolódva a Mozgás¬
korlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének 2001-től
vagyok tagja. Még ebben az évben a közgyűlés megválasztott az Egye

Egyéb ismeretek: német nyelvből „A" típusú (szóbeli) középfokú
nyelvvizsgával rendelkezem.
Másoddiplomás képzés keretében a Budapesti Corvinus Egyetem
Államigazgatási Főiskolai Karán igazgatásszervező szakon másodéves
hallgató vagyok.

NEM VÁRT MEGLEPETÉS

Autómánia, avagy a makettezés örömei

Tisztelt mozgássérült barátaink, sorstársaink!

Kasza Józsefnek hívnak, 21 éves vagyok. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, Gyulaházán lakom. Szívesen modellezek, ez a hobbim.
Mivel mozgáskorlátozott vagyok, a modellezés ideális kikapcsolódás
számomra, hisz nem igényel nagyobb fizikai igénybevételt. 8 éves
korom óta foglalkozom makett-, illetve autómodell-készítéssel. Már több
munkám is van, az évek múlásával tehetségem egyre jobban csiszoló
dott. Most már élethű modelleket készítek. Jelenleg 2 db kiemelt modellem van. Az egyik és egyben elsőként elkészített a 2003-as BMW
M3-as Coupe, a másik alkotás a 2005-ös Opel Astra Caravan Turbo. A
modelljeim a Tuning és Stereo autós újságokban kerültek bemutatásra.

Sérültségünk kapcsán hátrányainkkal, nehézségeinkkel mind
annyian tisztában vagyunk. Társadalmunk megpróbál segíteni,
könnyíteni körülményeinken több-kevesebb sikerrel.

További modellek megépítését is tervezem a jövőben:
- RS Tuning VW Corrado
- Ferrari F 2005. (Formula 1)
- Toyota F 2005. (Formula 1)
- 1989-es BMW 316
- VW Golf 3 RS Tuning
- Lamborghini Murcielago stb.
Tapasztalatom szerint a „súlyos fogyatékos" vagy a „fokozott ápolást
igénylő" jelzőket sok szakember félreértelmezi. Nincsenek tisztában a
„több" fogalmával. Képtelenek emberileg feldolgozni, segíteni az olyan
családokat, ahol kettő vagy három halmozottan sérült, súlyos fogyaté¬
kos embert gondoznak, ápolnak.
A támogatásokat figyelembe véve az egy családon belüli több sérült
esetében lakásátalakítási támogatást, gépkocsiszerzési támogatást és
ápolási díjat is csak egy személy után adnak. Az ilyen diszkriminatívan
érintő törvények hátrányait nehéz megélni az olyan családoknak, ahol
két vagy három súlyos fogyatékos embert kell gondozni, ápolni, ahol
már a szülő is belerokkan a kilátástalan küzdelembe, közönybe.
Engedjék meg, hogy beszámoljak Önöknek egy örömteli, kitüntető
eseményről, melynek 2006. március 24-én résztvevői voltunk, és amely
példaértékű lehetne. Számunkra nagyon megható és megtisztelő volt,
nagy meglepetés ért bennünket.
A Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége (címe: 2132 Göd, IV. Béla
király út 16.), melynek elnöke Csereklye Györgyi, 10 éves évfordulóját
ünnepelte ebben az évben. Az elnökség a jubileumot megpróbálta fe¬
lejthetetlenné varázsolni a több sérült gyermeket nevelő családok ré¬
szére egy kitüntetéssel, amely az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium, valamint a megyei önkormányzatok jó¬
voltából meg is valósulhatott.
Országosan nyolc két sérült gyermeket nevelő család és egy három
sérült gyermeket nevelő család vehette át a megtisztelő kitüntetést Dr.
Göncz Kinga miniszter asszonytól. Soha nem láttam még ünnepségen
ennyi könnyeit törölgető embert. Szép, színvonalas rendezvény volt, mi
mégis mindannyian könnyeinkkel küzdöttünk. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyéből, Nyírszőlősről Kovács Z. József és családja, Kemecséről mi,
a Demeter család részesültünk a kitüntetésben.
Köszönetet szeretnénk mondani ezért a rendkívüli megtisztelteté¬
sért, figyelemért elsősorban Csereklye Györgyinek, a Halmozottan Sé¬
rültek Szülőszövetségének, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esély¬
egyenlőségi Minisztériumnak, Gazda Lászlónak, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Közgyűlés Elnökének, Dr. Kiss Gábor Alelnök Úrnak, aki
személyesen részt vett az ünnepségünkön, és átadta a közgyűlés tá¬
mogatását.
Külön köszönetet mondok a Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesüle¬
tének, Elnök Asszonynak és munkatársainak a gratulációkért.
Köszönjük mindenkinek, minden jóérzésű embernek!
Tisztelettel: Demeter Mátyás
Kemecse

VÉGE

A „SZABAD MOZGÁST" BIZTOSÍTÓ
SORSJEGYÁRUSÍTÁSNAK
A Start Rehabilitációs Vállalat kiemelkedő helyet foglal
el megyei és országos tekintetben is a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatása terén.
Az országban egyedülálló volt a kezdeményezés, a ki¬
dolgozás módja arra, hogy hogyan lehet munkalehetősé¬
get biztosítani sorsjegyárusítással a megváltozott mun¬
kaképességű emberek számára. A Szerencsejáték Rt.vel kötött szerződés alapján közel hat évig tudott a Vál¬
lalat vezetősége foglalkoztatni.
Sajnos nehezen találtak testre szabott munkát a sérül¬
teknek, de EZ AZ volt. Ugyanilyen nehéz a megválás et
től a „szabad mozgást" biztosító munkakörtől, hiszen a
kötetlenséget nem a hangulatunk, hanem betegségünk,
egészségi állapotunk változása tette szükségessé.
A Vállalat vezetői mégis nehéz helyzetbe kerültek, hi¬
szen a jogszabály nem ismeri el rehabilitációs foglalkoz¬
tatásként a sorsjegyárusítást, így sajnos 2006. július 1jétől nagyon sok családos munkavállaló munkaviszonya
fog megszűnni. Sajnáljuk, hogy ennek a nagyszerű lehe¬
tőségnek vége lesz.
Magam és sorstársaim nevében köszönjük az alapító
Egyesület, valamint a Vállalat vezetőinek emberségét,
törekvéseit, hiszen minden lehetőséget megragadnak ar¬
ra, hogy segítsenek, segíthessenek.
Bige Lászlóné

További terveim is vannak az autókkal. Reményeim szerint modelljeim bejárják majd az egész világot. Bízom benne, hogy lesz, aki lát
majd bennük fantáziát, és segít nekem abban, hogy tehetségemet még
inkább kamatoztatni tudjam a modellezni szerető, autóbarát emberek
legnagyobb örömére.
Kasza József
egyesületi tag

EMBERI SORS, ANYAI SZÍV
tően a család élete lényegesen

nyeimmel küszködve vezettem ki

Nagyon nehéz annak az anyának a sorsa, aki hal megváltozott, állandósult a csalá a szobából. Igaz a mondás: „Em
mozottan sérült gyermeket hoz a világra, hisz az di viszály.
léked szívünkben örökké él."
anya sérült gyermeke ápolására fordítja egész életét.
Időközben a mi fiunk is meg¬
Az életben furcsa dolgok tör¬
Az egészséges gyermek felne
velése is teljes embert kíván, vele
is történhet olyan, mely az anya szá
mára egész életére kihatással van.
Az anyai szív sok mindent kibír,
melyre példa az alábbi eset:
Budapesten egy cégnél dol
goztam Gyula barátommal. A két
család összejárt, együtt mentünk
kirándulni, jártuk az erdőket,
ahogy időnk engedte. Mindket¬
tőnknek egy-egy lányunk volt, de
tervezgettük, hogy lesz fiunk is.
Igen ám, de a barátom feleségé
nél, a Terikénél probléma adódott,
ezért évekig kezelésre járt. Végül
megérkezett a hír, kisbabát vár.
Nagyon izgultunk, és vártuk a kis
jövevényt, Pétert. Jó előre befe
küdt a kórházba, mivel fennállt a
veszély, hogy a babát elveszíthe
ti. A terhesség végén szép, egész
séges kisfiút hozott a világra.

Egyszer autóval Visegrádra
mentünk, amikor is a nyugati típu¬
sú gépkocsik vezetői sorra meg¬
előztek. Megérkezve úti célunk
hoz Péter hozzám bújva megölelt,
és azt mondta: „Ugye, kereszt
apu, jó nekünk ez a szegényes kis
Trabant is, ezzel is ideértünk."
A család Budán lakott egy me
redek hegyoldalon. A házhelyet
gépekkel kellett kitermelni, így az
úttest az első emelet teraszával
volt egy szintben. Péter 6 éves
lett, és az egészségtől majd ki
csattant. A lakásuk mellett volt két
üres, csipkebogyóbokros telek.
Lent a végén vezetett egy maka¬
dám út, amelyen a közelben lévő
betonüzemet látták el sóderrel. Az
út sűrűn orgonabokrokkal szegé
lyezett volt. Péter barátja kapott
egy új biciklit, melyet a gyermekek
sorra kipróbáltak. Amikor 0 követ
Gyula örömében áldomást ivott kezett, a meredek ösvényen lefe
a gyermek születésére, így én vit lé indult el a kerékpárral, és saj
tem be a kórházba, ahol együtt nos nem tudott megállni. Az ösvé
örültünk Péternek. Akkor még nyen éppen elhaladó sóderrel
működtek a vállalatnál a szociális megrakott pótkocsis Skoda teher¬
brigádok, és eljártunk segíteni az autó elütötte. Sajnos a gépkocsi¬
építkező kollegáknak, így készült vezető nem vette észre, a barátai
el Gyuláék háza is. Péternek én találtak rá. A sofőrnek később ad
lettem a keresztapja, aki az évek ták tudtára. Szörnyű érzés volt
során igazi fiúvá cseperedett, sok mindannyiunk számára. Iszonyú
tragédia. A gyermek halálát köve
élményem fűződik hozzá.

született. Teri egyszer meglátoga¬ ténnek, az ember érti, de még¬
tott minket, megnézte a gyerme¬ sem. Nemrég a fogyatékos gyere¬
ket, de sajnos többször nem jött, keknek vittem gyümölcsöt, ahol
annyira zokogott. A vigasztaló szó elnéztem őket édesanyjuk társa¬
vajmi keveset használt, hisz a ságában. Az anya szemében a
gyermeke életét nem lehet vissza boldogság fénye csillogott, amikor
adni. Mi is elmaradoztunk, lassan beszélt gyermekéről, pedig toló
megszakadt a barátság, pedig en kocsiban ült. Ez a találkozás hoz
gem, a mi családunkat is nagyon ta felszínre a már- már feledésbe
megviselte a tragédia, hisz ott vol merült valós történetet, tragédiát.
tam a születésénél, én voltam a
Hiába minden óvintézkedés, a
keresztapja, és ami a legször gyermektragédiák elkerülhetetle¬
nyűbb, a temetésén is ott voltam. nek. Egyre gyakoribb a közúti, az
Az anyai szívnek nincs attól na erkélyről, ablakból történő gyer
gyobb fájdalom, mint amikor a sa mekbaleset. A kezüket nem fog
ját gyermekét kell eltemetnie. Bár hatjuk állandóan, de nagyobb
az idő a sebeket begyógyítja, odafigyeléssel sok esetben elke
mégis hatalmas sebet ejt az anya rülhetők lennének a tragédiák.
szívébe.
Az évek múlásával Gyula bará
tom lánya, Zita felnőtt, keramikus
iparművész lett. Férjhez ment, és
megszületett kisfia, Péter. Az élet
engem is elsodort a közelükből,
így jó pár év eltelt, mire megláto¬
gattam őket. A barátom megrok¬
kant, szótlan, görbe hátú beteg
ember lett. Teri megőszült, haja
fehér, amolyan mesebeli jóságos,
csillogó szemű anyuka lett. Bein
vitált a szobába, ahol szemben a
falon Péterke fényképe nézett
rám. Összenéztünk, és jelenlé
temmel felidéztem a múltat. Teri
zokogva borult a mellemre. Köny-

Lukács József
Nyírpazony

A szeretet hiánya: „Hogy tetszik lenni?"
Felgyorsult világunkban egyre gyakoribb „betegség" a szeretet hiánya. Emiatt emberi sorsok, életek pecsételőd
nek meg, pedig a szeretet a lelkünkig hatol, és talán soha el nem múló, igazi ajándék.
A Karácsony a legszebb ünnep, mely a szeretetről és a megbocsá
tásról szól. Sajnos kihalófélben van az egymás megbecsülése, tisztele
te, megsegítése, és előtérbe kerül a pénz hajszolása a gyors meggaz
dagodás reményében. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy igen sok
ember idős korára magára marad, magányosan tölti a Karácsonyt, pe
dig vannak gyermekei, unokái, csak megfeledkeznek az idős szülőkről.
Néha a szomszédok nyitnak rá ajtót, és milyen jól esik, ha megkérde
zik: „Hogy tetszik lenni?" Pedig addig kellene megfogni a kezüket, amíg
megtehetjük. Mily hálásak egy jó szóért, egy kedves mosolyért. Szívük
csordultig megtelik szeretettel, ha unokáikat megsimogathatják, meg
ölelgethetik. Engedjük hozzá őket! Így töltődnek fel szeretettel a követ
kező találkozásig, mert e nélkül nincs értelme az életüknek. Az élet
szép, pláne ha van kit szeretni, van kihez és hová haza menni. Hiába a
szép nagy ház, a vagyon, ha nincs kivel megosztani, és ha nem tudsz
adni szeretetet, te se várd el, hogy szeressenek. Ezt mutatja az alábbi
eset is:
A szülő szeretete a gyermeket egész életén át elkíséri, mégis ezt
sokszor elfelejtik. Így volt ez azzal az idős asszonnyal is, kit gyerekko
rom óta ismertem. Három gyereket nevelt fel nagy keservesen, akik a
családi fészekből „kirepültek". Tíz éve pedig férjét is elvesztette. Szár
nyaszegett galamb lett, magára maradt. A gyermekei megfeledkeztek
róla. Az unokáit sem nevelték arra, hogy szeretni, tisztelni kell a nagy
szülőket. Felé sem néztek. Sok esetben a szomszédok segítették, ételt

az óvodából hoztak neki. Sajnos az idős, beteg, magára maradt embe
rek sebezhetőek, a hiszékenység vámszedőinek - házalók, a lelketlen
tüzelőt árulók stb. - céltáblái. Néha segítettem a fát bekészíteni éjsza¬
kára. Szomorúan néztem, amint a hajdani mosófazékra rákötötte a ku¬
tyaláncot, és húzta maga után. Töpörödött, hajlott hátú nénike volt. Úgy
ment szegény, mintha keresne valamit az udvaron. A hosszú élete so
rán az élet súlya nehezedett rá, az tette nyomorékká. 86 évesen halt
meg. Egy sem akadt a három gyermeke, öt unokája közül, aki az utol
só útja előtt a kezét megfogta volna. A temetéskor összejöttek a gyere
kei, és a szertartás után a szülői házhoz mentek. Régi típusú, nádfedeles, hajdan szeretetet, melegséget árasztó házikó volt. A kis értéktelen
motyója is felértékelődött. Mint a hiénák a koncon, mind magáénak
akarta a jobb darabokat. Eldöntötték a ház, a kert sorsát: eladják és
osztozkodnak. A temetés költségének elosztása is nagy vitát váltott ki.
Szégyelltem magam helyettük is.
Édesanyám vak volt, akit 8 évig ápoltam, gondoztam. Az utolsó há¬
rom évben injekcióztam, főztem, etettem, fürösztöttem. Tiszta szívem¬
ből mégis arra kértem a Jóistent, hogy édesanyám minél tovább élhes
sen, hisz ő adott nekem életet. Szeressünk, amíg megtehetjük, mert
amikor elveszítjük, csak akkor döbbenünk rá, hogy kiszakadt egy darab
a szívünkből, testünkből.
Lukács József
Nyírpazony

„Akadálymentesítés, esélyegyenlőség"
Konferencia a Nyíregyházi Főiskolán
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete „Akadálymentesítés, esélyegyenlőség" címmel
regionális szakmai konferenciát szervezett SzabolcsSzatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye és JászNagykun-Szolnok megye részvételével.
Időpontja:
2005. november 29. (kedd)
Helyszíne:
Nyíregyházi Főiskola,
Bessenyei Aula
(Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b)
Résztvevők száma: 100 fő
A konferencia megszervezésé¬
vel célunk volt, hogy az Észak-al
földi Régióban tevékenykedő, a
fogyatékosságokkal foglalkozó
érdekvédelmi civil szervezetek
szakemberei, a megyei közigaz¬
gatási hivatalok vezetői és mun
katársai, valamint maguk az érin
tettek együtt tölthessenek egy na
pot a kölcsönös kommunikáció és
információcsere jegyében. Cé¬
lunk volt továbbá, hogy a konfe¬
rencia egy hatékony és segítő¬
kész párbeszéd része és előzmé
nye legyen.
A konferencián az alábbi szer¬
vezetek képviselői vettek részt:
- Dr. Hegedüs Lajos elnök,
MEOSZ, Budapest
- Szécsényi Lajos elnök, Moz
gáskorlátozottak Hajdú-Bihar
Megyei Egyesülete, Debrecen

Dr. Nagy Sándor elnök, Látás¬
sérültek Észak-alföldi Regioná¬
lis Egyesülete, Debrecen
Dr. Czipáné Kovács Mária osz¬
tályvezető, Megyei Közigazga¬
tási Hivatal, Debrecen
Dr. Urbán-Szabó Béla elnök,
Mozgássérültek Jász-Nagykun¬
Szolnok Megyei Egyesülete,
Szolnok
Simkó József, Megyei Közigaz¬
gatási Hivatal, Szolnok
Balogh Zoltánné elnök, Moz¬
gáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete,
Nyíregyháza
Tóth László FB elnök, Mozgás¬
korlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete,
Nyíregyháza
Szathmáryné Juhász Mária ve¬
zető főtanácsos, Megyei Köz¬
igazgatási Hivatal, Nyíregyhá¬
za
Nagy Tünde elnök, Vakok és
Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete,
Nyíregyháza
Halmi László elnök, Siketek és
Nagyotthallók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete,
Nyíregyháza

- Dr. Balogh Árpád rektor, Nyír
egyházi Főiskola
- Vad Sándor műszaki főigazgató¬
helyettes, Nyíregyházi Főiskola
- Göncziné Dr. Szabó Terézia
docens, intézményi koordiná¬
tor, Nyíregyházi Főiskola
- közreműködött Szabó Ildikó jel
nyelvi tolmács, SINOSZ.
Mint azt a konferencia címe is
tükrözi, szerettük volna tisztázni,
mi is az az akadálymentesítés és
esélyegyenlőség. Az akadály
mentes környezet megvalósításá
ra kaphattunk gazdaságos alter
natívákat, módszereket, ötleteket.
Az esélyegyenlőség és társa
dalmi integráció témakörében fel
merülhet a kérdés, hogy kit és ho
vá szeretnénk integrálni. Miért lé
tezik a hátrányos megkülönbözte¬
tés a mindennapok során, az ok¬
tatásban, az egészségügyben, a
közlekedésben, az élet minden
területén. Konkrét megoldási le¬
hetőségeket sajnos nekünk sem
sikerült találni, hiszen minden
szociális kérdés egyik legfonto
sabb kiindulópontja az anyagi for¬
rás hiánya. Bízunk abban, hogy a
civil szféra lobbitevékenysége és
hatékony érdekvédelmi munkája
során még több eredményt tu¬
dunk elérni az akadálymentes
környezet kialakítása, az esély
egyenlőség előmozdítása és az
egyenlő bánásmód érdekében.

Esélyegyenlőség
emelte, hogy Szabolcs-SzatmárBereg megyéhez képest az aka¬
dálymentesítéssel le vannak ma¬
radva, de jó példa a megvalósítás¬
ra Debrecen főtere, a Megyeháza
és a Déry Múzeum.
A három megye közigazgatási
hivatalainak képviselői a rendele¬
tek elemi és anyagi hátterét ele¬
mezve statisztikai adatokkal tá¬
masztották alá a közintézmények
szükséges mind a társadalmat al¬ akadálymentesítésének megva¬
kotó egészséges emberek, mind a lósítását.
jogszabályt alkotó szakemberek
A sok értékes előadás közül
részéről. Beszélt az akadálymen sérült emberként nagyon tetszett
tes környezet kialakításának fon a Főiskola docensének előadása,
tosságáról, a próbaperek ered aki az elméletet és a gyakorlatot
ményeiről.
azonosítva, együttérzően beszélt
Rávilágított a civil társadalmat, a sérült főiskolai hallgatók hely¬
ezen belül a mozgássérülteket zetéről: „Önállóságuk már egyen¬
lő az elérhetetlenséggel, a tele¬
érintő anyagi nehézségekre is.
Fontos gondolatot hallhattunk fon, ami összeköti őket."
Dr. Urbán-Szabó Bélától, a Moz
Az Elnök Asszony beszédéből
gássérültek Jász-Nagykun-Szolnok a következő gondolatokat ragad¬
Megyei Egyesülete elnökétől, aki nám ki: „Sokba kerülünk, drágák
kiemelte a megye területén mű vagyunk!", „Minden társadalom
ködő helyi csoportok szerepét az annyit ér, amennyit az elesettjeire
önkormányzatokkal való kapcso fordítani képes." Véleményem
lattartásban, az akadálymentes szerint nagyon is igazak az itt el¬
környezet megvalósítása érdeké¬ hangzottak, sérültként sajnos ezt
ben.
tapasztaltam, éltem meg. Na¬
Szécsényi Lajos, a Mozgáskor¬ gyon időszerű ez a szlogen: „Ne
látozottak Hajdú-Bihar Megyei döntsenek rólunk nélkülünk!"
Egyesületének elnöke az aka
dálymentes környezet megvaló
Bige Lászlóné
sításáról tartott előadásában kiegyesületi tag

2005. november 29-én „Akadálymentesítés, esélyegyenlő
ség" címmel építészeti konferencián vehettünk részt, melyet a
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye
sülete szervezett. A régiós konferenciára Hajdú-Bihar, JászNagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Köz
igazgatási Hivatalainak előadói, a Megyei Egyesületek elnö
kei, a MEOSZ elnöke, Dr. Hegedüs Lajos, a Nyíregyházi Főis
kola műszaki főigazgató-helyettese, Vad Sándor és Göncziné
Dr. Szabó Terézia docens, intézményi koordinátor, az érintett
szakemberek és sérült emberek vettek részt.
A konferencia ideje alatt Szabó
Ildikó jelnyelvi tolmács működött
közre annak érdekében, hogy a
siket és nagyothalló vendégek is
megértsék az előadásokat.
Szerencsésnek mondhatom
magam, mert egyesületi tagként
(érintettként) jelen lehettem.
A Nyíregyházi Főiskola Besse
nyei termében a konferencia elő¬
adóit, a meghívott vendégeket
Balogh Zoltánné, a Mozgáskorlá¬
tozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesületének Elnöke
üdvözölte, majd ezt követően a
város alpolgármestere, Mikó Dá¬
niel nyitotta meg a konferenciát.
Érdeklődéssel figyeltem az
előadásokat. A MEOSZ elnöke,
dr. Hegedüs Lajos előadásában
arra világított rá, hogy a fogyaté¬
kossággal élő emberek a társa¬
dalom leszakadó, rendkívül sok
hátránytól szenvedő rétegét al¬
kotják. Szemléletváltás lenne

A konferencia előadói

Jó és rossz példa az akadálymentesítésre

APEH Székház

Móricz Zsigmond Színház

Váci Mihály Művelődési Központ

Kiállítás új szemüveggel
- az elfogadás közös programokban rejlik

Összefogás és együttműködés
a civil szférában

Rendhagyó programmal irányította a figyelmet a fogyaté¬
kos alkotóművészekre és munkáikra az Esélyek Háza tavaly
A könyvtáros szakemberek és a civil szféra képviselői számára szólt a meghívás arra a
ősszel a Mustárházban. A cél a társadalom érdeklődésének
rendezvényre,
melyet a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a Magyar Könyvtá¬
felkeltése volt egészségkárosodott társaik értékeire.
rosok Egyesülete Sz.-Sz.-B. Megyei Területi Szervezete közösen rendezett 2005. december
Az október 26-a és november is, de át tudják élni a gyengén-,
18-a között a megyében elsőként vagy nem látó emberek minden¬ 19-én a felújított könyvtár konferenciatermében.
megrendezett Fogyatékos Alkotó
művészek Kiállítás keretében az
Esélyek Háza Nyíregyháza
-Szabolcs - Szatmár - Bereg
Megyei Esélyegyenlőségi Koordi¬
nációs Irodája írásba fektette a
kezdeményezésére korábban lét
rejött Fogyatékosügyi Kerekasztal
tagjaival való közreműködését.
A kiállítás küldetése volt köze
lebb hozni egymáshoz az egész¬
séges embereket és a fogyaté¬
kossággal élőket. Ennek érdeké
ben alapos előkészítő munkát vé¬
geztek az iroda munkatársai, s
legfontosabb feladatuknak tekin
tették lehetséges mentorok felku
tatását az alkotók számára. A
szervezők másik fontos kezdemé
nyezése, hogy a kiállítással pár
huzamosan tartott foglalkozások
mindegyikén összedolgozzanak a
fogyatékossággal élő fiatalok és
ép társaik.
A kiállítás ideje alatt helyet ka
pott a Vakok és Gyengénlátók
Szabolcs - Szatmár - Bereg Me
gyei Egyesülete által szervezett
„Láthatatlan Percek" kiállítás is.
Az egyébként végleges helyszínt
kereső program fő célja, hogy a
látó emberek, ha csak pár percre

napjait.
A tárlat iránti érdeklődést kü
lönböző programok - úgymint
gyöngyfűzés, üvegfestés, képes¬
lap- és sógyurmakészítés - tartot
ták folyamatosan felszínen, s kife¬
jezetten nagy sikert aratott a no¬
vember 9-i Irodalmi délután
Pregiczer Fruzsina színművésznő
vendégelőadásával, valamint a
november 18-án zárásképpen le
vetített „Vak Vagányok" című film,
melynek néhány szereplőjével is
találkozhattak az érdeklődők.
Összegezve elmondhatjuk, hogy
a kiállítás több száz látogatót von¬
zott, s a szervezők reménye sze¬
rint ez további együttműködése¬
ket hoz a fogyatékossággal élők
segítésére.
- Úgy véljük, ez egy mintalé
pés volt afelé, hogy a jövőben új
aspektusból szülessenek a hátrá
nyos helyzetűeket felkaroló prog
ramok. Az Esélyek Háza támoga
tására számíthatnak az ehhez ha
sonló kezdeményezések, hiszen
célunk a segítők és a segítségre
szorulók egymásra találásának
ösztönzése - összegezte a kiállí¬
tás eredményeit Herczku Tünde
irodavezető.

Az összejövetel célja egy he
lyi/megyei partnerségen alapuló
együttműködés elindítása a könyv
tárak és a civil szervezetek kap
csolatának erősítésére. A könyv¬
tárak az egyéni és a közösségi
művelődés színterei, tevékenysé
güket széleskörű együttműködési
elvek is „szabályozzák", szolgál
tatásaik a különböző szakmák
tiszteletét, megbecsülését, tudás
bázishoz való hozzáférését szol
gálják. A civil szervezetek társa
dalmi szerepének erősítésére tett
kormányzati és civil szándék több
területen egybecseng szakmánk
törekvéseivel, a könyvtári fejlesz
tési- stratégiai célokkal egybevá
gó vidékfejlesztési tervekkel.

kollégiumok támogatási gyakorla
táról kaphattunk példákkal alátá¬
masztott ismereteket.
A mintegy 6,3 milliárdos pályá
zati keretösszegből az NCA-hoz
benyújtott mintegy 1000 pályá
zatból 600-at támogattak. Egyfaj
ta szemléletalakítást/formálást
hangsúlyozva kiemelte: a civil
szervezeteknek adott támogatás
nem „adomány" az államtól. A ci
vil szervezetek tevékenysége ko
moly, bizonyos értelemben állami
feladatok átvállalását is jelenti
egy partnerségi kapcsolatban.
Beszélt a gazdasági szektor sze
replőivel való kapcsolatról, mely¬
nek erősítésére nagy szüksége
van a civil szervezeteknek. MeszEnnek szellemében állítottuk sze elmarad az a fajta erkölcsi és
össze a rendezvény tematikáját.
anyagi támogatásban is megnyil
Elsőként Priksz Gábor, a Nem vánuló gyakorlat, mely a nyugati
zeti Civil Alapprogram Szakmai fejlett országok civil és gazdasági
Kollégium tagja 'A civil szerveze szektorának kapcsolatában már
tek finanszírozási forrásai, lehető jól működik. De meg kell találni
ségei a Nemzeti Civil Alapprog azokat a gazdasági szereplőket
ram tükrében' címmel tartotta elő és a civil szervezetek számára
adását. Ismertette az NCA célját, követhető módszereket, melyek
feladatait, azt a fajta munkameg támogatást eredményezhetnek.
osztást, mely az állam - a gazda A kialakítandó (vagy kialakított)
ság - és a civil szektor közötti kapcsolati - együttműködési tőke
együttműködést feltételez. Az nemcsak az anyagiak miatt fon¬
NCA szervezeti felépítéséről szól tos, hanem mert mindkét fél
va tájékoztatta a jelenlévőket az szakmai tevékenységét is gazda¬
irányító testületekről, a hét regio gíthatja.
nális kollégium működésének
Priksz Gábor ismertette a
rendjéről, s a három szakmai kol 2005-ről áthúzódó, valamint az
légium működésének céljairól. Ez Észak-alföldi Régió Regionális
utóbbiak kapcsán: 1./ az együtt¬ Kollégiuma 2006. évre szóló tá
működést segítő, 2./ a civil szer
mogatási lehetőségeit és a forrá
veződést szolgáló, és 3./ a nem¬
sokat. Segítséget ajánlott a pályá
zetközi szakmai együttműködése¬
zatok elkészítéséhez, gyakorlati
ket serkentő és segítő szakmai
útmutatókkal, tanácsokkal kész

séggel áll a civil szférában tevé
kenykedők rendelkezésére.
A rendezvény másik témája
ként a fejlesztési tanácsok mellett
működő Civil Egyeztető Fórum
szerepéről, 'A civilek a területfej
lesztésben' tárgykörről Váradi
Zsuzsa, az Első Nyírségi Fejlesz¬
tési Társaság operatív igazgatója
tartott előadást. Elöljáróban is¬
mertette azt a törvényi hátteret,
mely 2004-ben lehetőséget bizto
sított a civil szervezetek számára,
hogy részt vehessenek a fejlesz¬
tési tanácsok munkájában. Ezt
bevezetve a területfejlesztési tör
vény kapcsán szólt a kistérségek
kialakításának a céljairól, az ön¬
kormányzatok együttműködése
alapján a különböző fejlesztési te
rületekről, lehetőségekről. Mind
emellett a törvény szellemét hang
súlyozva kiemelte az állami szer¬
vek, az önkormányzatok, a termé¬
szetes személyek és szervezete
ik, a gazdálkodó és az érdekvé
delmi szervezetek, valamint más
intézmények összehangolt műkö¬
désének szükségességét.
Ismertette a kistérségi fejlesz¬
tési tanácsok működési rendjét,
összetételét, illetve a civil szerve
zetek képviseleti szerepét. Ennek
feltételét az utóbb említett civil
egyeztető fórumba való bejelent
kezés, regisztrálás teremti meg,
működéséről az elnök gondosko
dik, a tagok által választott dele
gált pedig a fejlesztési tanács ülé
sein képviseli a kistérségi civil fó
rum véleményeit, döntéseit. A te
rület- és vidékfejlesztési tevé
kenység döntéselőkészítésbe va

ló beleszólási lehetősége az,
mely fontos mozgásteret biztosít.
A megyei hatókörű civil szerveze
tek közül - eddig csak - kilenc je
lentkezett be; a regionális civil
egyeztető fórumba 24. Az igazga¬
tó asszony biztatta a szervezetek
jelenlévő képviselőit, a könyvtáro
sokat a kistérségi fejlesztési folya
matokról való tájékozódásra, a
„beleszólási" és képviseleti jog ki
alakítására, illetve gyakorlására.
Mint elmondta: nem könnyű még
ma a kistérségi mechanizmus tu¬
datos és eredményes működteté¬
se. Ehhez türelem, szakértelem,
tolerancia, illetve közéleti kultúra
kell - és idő.
Az elhangzott előadásokat sa¬
játos módon egészítette ki Nagy
László igazgató tájékoztatója,
melyet a Móricz Zsigmond Me¬
gyei és Városi Könyvtár új funk¬
ciórendszeréről és szolgáltatásai
ról tartott. A jelenlévő civil szerve
zetek képviselői is megtekinthet
ték a felújított Megyei Könyvtárat,
ismerkedhettek a közgyűjtemény
állományával, a különgyűjteményekkel, s a civil szervezetek öszszejöveteleinek is helyet biztosító
lehetőségekkel. A rendezők örö
mére szolgált, hogy a rendezvény
végén megfogalmazódott az
igény, elindult egy párbeszéd a
Mozgáskorlátozottak Megyei Egye
sületének vezetőjével a további
együttműködésről.
A témát - a kapcsolatépítést,
együttműködést - más megköze¬
lítésben, nevezetesen: az érdek
védelem, érdekérvényesítés napi
rendre tűzésével a 2006-os őszi
Könyvtári Napok idején folytatni
szeretnénk.
Zselinszky Lászlóné
könyvtáros

Ismerkedés a számítógéppel

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ÚJ SZOLGÁLTATÁSA

LÉPCSŐNJÁRÓ SZERKEZETTEL IS SEGÍTJÜK KEREKESSZÉKES SORSTÁRSAINKAT A KÖZLEKEDÉSBEN2005. október 8-án intenzív, 160 órás ECDL (egységes eu

Tisztelt Sorstársaink!
Egyesületünk Támogató Szolgálata a 2006-os évben is várja szí¬
ves érdeklődésüket.
Valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy számára
továbbra is biztosítjuk az ügyfeleink körében már jól ismert szolgál
tatásokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Személyi segítségnyújtás
Lakáson belül, illetve lakókör¬
nyezetben:
- higiénés szükségletek segítése
(fürdetés, kéz- és lábápolás, öl¬
tözködés segítése)
- személy körüli környezet rend
betétele (személyes iratok ren¬
dezése, ágynemű megigazítása)
- vérnyomás-, vércukorszintmé¬
rés, egészségügyi tanácsadás
- gyógyszerek felíratása, kiváltá
sa, orvosi előírás szerinti gyógy
szerszedés ellenőrzése
- betegkísérés egészségügyi ke¬
zelésekre, vizsgálatokra
- hivatali ügyintézés segítése
- bevásárlás, postai küldemé¬
nyek intézése
- tájékoztatás nyújtása gyógyá¬
szati segédeszköz kölcsönzé
sének lehetőségéről, segéd

eszközök használatának be¬
mutatása, betanítása.
Speciális személyszállítás
A speciális személyszállítás
optimális működése érdekében
lehetőségeinkhez mérten alkal
mazkodunk ügyfeleink egyéni igé¬
nyeihez.
Kerekesszékes ügyfeleink szá
mára új szolgáltatást biztosítunk:
a nem akadálymentes, lift nélküli
épületekbe, közintézményekbe
való biztonságos bejutást, lépcső
kön való biztonságos feljutást
szolgálja a lépcsőnjáró szerkezet,
melynek igénybevételére előze
tes egyeztetés alapján kerülhet
sor.
Speciális személyszállítás al
kalmával a szállítást végző sze
mély, illetve a jelen lévő személyi
segítő segítséget nyújt:
- a gépkocsihoz való eljutásban

a járműre történő fel- és leszállásban
- a járművön való biztonságos
elhelyezkedésben
- csomagok elhelyezésében
- a kliens célhelyszínre történő
bejutásában.

A személyi segítségnyújtás
térítési díja:
Lakáson belül illetve lakókör¬
nyezetben:
- hétköznap: 300 Ft/óra
- hétvégén: 450 Ft/óra
- ünnepnapokon: 650 Ft/óra

Szállítási szolgáltatásaink:
- egészségügyi ellátáshoz való
akadálymentes hozzáférés biz¬
tosítása
- hivatali ügyintézés céljából tör
ténő szállítás
- ortopéd cipő és művégtag mé¬
retfelvételére történő szállítás
- ügyfélfogadási napokon (szer
da) az egyesület központi iro
dájába történő szállítás a MÁV
Állomásról illetve a Buszállo
másról vidékről érkező ügyfele
ink számára előzetes igénybe
jelentés alapján
- munkahelyre történő szállítás hazaszállítás
- közösségi, kulturális, családi
rendezvényekre szállítás
- DEXA (csontritkulás) vizsgálat
ra szállítás, melyhez igény sze
rint lépcsőnjáró szerkezetet is
biztosítunk
- egyéb felmerülő szállítási igény
teljesítése.

A speciális személyszállítás té¬
rítési díja:
- városon belül: 60 Ft/km
A szolgáltatások térítési díjai az
áfát tartalmazzák.

Információnyújtás
Sorstársaink számára tanács¬
adás keretében nyújtunk segítsé¬
get (információnyújtás Támogató
Szolgálat szolgáltatásairól, szoci
ális, önkormányzati és egyéb hi
vatalos ügyekben, a fogyatéko
sokra vonatkozó jogszabályokról,
speciális rendelkezésekről).
Szolgáltatásaink közül a szemé
lyi segítségnyújtás és a speciális
személyszállítás térítésköteles.

rópai számítógép-használói bizonyítvány) számítástechni
kai tanfolyam indult mozgáskorlátozottak részére Nyíregy
házán a Nyírfa utcán, melyet Kuknyó Zoltán, a PC-School
Kft. vezetője szervezett.

Az igénybevevő kérésére a
gépkocsi a helyszínen várakozik,
a várakozás díja a személyi segítés
térítési óradíjainak arányos része.
Előzetes egyeztetés alapján le
hetőség nyílik arra, hogy a meg
beszélt időpontban a gépkocsi ér
te menjen az ügyfélért, ebben az
esetben nem kell várakozási díjat
fizetni.
A szolgáltatások díjtételeit az
Egyesület Elnöksége állapítja meg.
A szolgáltatások rendszeres és
Ezen egyesületi tagok, cso¬
csoportos igénybevétele esetén a
térítési díj összege a fenntartóval portvezetők és csoporttagok vet¬
való megállapodás alapján kerül tek részt.
meghatározásra.
Megismerkedtünk a számító¬
A szolgáltatások igénybe vehetők gép részeivel, felépítésével, hasz
rendszeresen, illetve eseti jelleggel. nálatával. Sok-sok feladaton ke
resztül, apró lépésekben halad
A szolgáltatások megrendelhető tunk előre annak a csodálatos vi
ek munkanapokon személyesen lágnak a megismerésében, amit
vagy telefonon, az alábbi elérhe¬
számítógépnek nevezünk. Beha¬
tőségeken:
tóan foglalkoztunk az operációs
Cím:
4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/a. rendszerrel, megtanultuk a szö¬
Telefon: 42/410-522, 42/504-835 vegszerkesztést és az inter¬
nethasználatot is.
Fax: 42/410-277
A számítógép szövevényes út
Zöld szám: 80/203-877
vesztőiben nem tévedtünk el,
Mobil: 06-20/930-87-13
Pancsusák Tibor mert egy fiatal „tanár bácsi", Ré
Támogató Szolgálat vezető vész Balázs, nagy tudásával, vég

telen türelmével, szakértelmével
oktatott minket, és ezáltal kitárult
előttünk a világ.
Olyan ismeretekre is szert te
hettünk, a világ olyan részeire is
eljuthattunk ezáltal, ami számunk¬
ra, nehezen mozgó emberek szá¬
mára eddig csak vágyálom volt.
Szerencsésnek mondhatom
magam, hogy én is részt vehet¬
tem ezen a tanfolyamon.
Köszönet érte!
Ajánlom másoknak is, akik sze
retnének közelebbről betekintést
nyerni a számítógép rejtelmeibe!
Garantálom, nem bánják meg!
Turkó Sándorné
csoporttag, Gávavencsellő

Átalakulóban a rehabilitációs
foglalkoztatás rendszere és annak
állami költségvetési támogatása
A hazánkban több mint 50 éves múlttal rendelkező rehabili
tációs foglalkoztatás gazdasági bázisai az e célra létrehozott
állami vállalatok, az önkormányzatok szociális foglalkozta
tói, és mintegy másfél évtizede meghatározóak az egyesüle
tek, alapítványok és magánszemélyek társas vállalkozásai.
A munkaképes korú megválto¬
zott munkaképességű szemé¬
lyeknek csak alig 10%-a munkavi
szony keretében foglalkoztatott,
és számuk mintegy 50 000 fő. E
réteghez tartozók foglalkoztatása
az utóbbi évtizedben dinamikusan
nőtt, és az utóbbi 5 évben meg¬
duplázódott a foglalkoztatottak
száma, miközben többszörösére
nőtt a minimálbér és ezzel együtt
az állami támogatás (dotáció)
alapjául szolgáló összeg is. Így az
utóbbi 5 évben a rehabilitációs
foglalkoztatás támogatásának
költségvetési előirányzata a négy
szerese lett.
Ennek több mint 80%-át azok a
célszervezetek kapják, akik jelen
tős számban és arányban foglal
koztatnak sérült személyeket. A
jogszabály alapján a munkaadók
vállalkozási formánként eltérő
nagyságú támogatásokra jogosul
tak, és differenciált aszerint is,
hogy az egyes személyeknek mi
lyen mértékű a munkaképesség
változása.
A támogatást
szabályzó
8/1983. (VI.29.) EÜM. PM együt
tes rendelet 23 évvel ezelőtt szü
letett, azóta többször módosítot
ták, és a változó társadalmi-gaz
dasági körülmények között szük
ségessé és indokolttá vált felül
vizsgálata, az uniós jogszabályok
hoz való igazítása. E rendeletet
az Unióhoz való csatlakozáskor
az EU bizottságának bejelentet
tük, így az abban foglaltak „létező
támogatásnak" minősülnek. Leg¬
újabb módosítása 2006. február
1-jétől lépett hatályba, és a ren
delet 2007. június 30-ig lesz
érvényben.
Eddig az állam nem határozta
meg, hogy a foglalkoztatáshoz
nyújtott dotációért a munkaadók¬
nak milyen kötelezettségeik van
nak, milyen feltételeknek kell
megfelelni. Éppen ezért a kor
mány olyan új jogszabály megal
kotását tűzte ki célul, amely tartal
mazza a munkaadók rehabilitáci
ós foglalkoztatással kapcsolatos
kötelezettségeit, a támogatás fo
lyósításának feltételeit.
Célja volt egyrészt, hogy szigo
rító intézkedésekkel korlátozza a
költségvetési támogatást, tervez
hetőbbé, egyértelműbbé, átlátha¬
tóbbá, igazságosabbá tegye mind
a munkáltató, mind a munkaválla
ló számára, a foglalkoztatóknak
azonos esélyt, feltételrendszert
teremtsünk.
Szándéka a fogyatékossággal,
tartós egészségkárosodással élő
munkavállalók részére a megfele
lő foglalkoztatási környezet kiala
kítása. Fő célja a személyiség fej
lődésének segítése.
Korábban csak miniszteri ren¬
delet volt érvényben, de a múlt év
végén kormányrendeleteket al
kottak, melyek végrehajtását mi
niszteri rendeletek segítik:
167/2005. (IX.2.) kormányren
delet a megváltozott munkaké
pességű munkavállalókat foglal
koztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált
munkáltatók ellenőrzésének sza
bályairól,
177/2005. (IX.2.) kormányren¬
delet a megváltozott munkaké
pességű munkavállalók foglalkoz
tatásához nyújtható költségvetési
támogatásról,

14/2005. (IX.2.) FMM rendelet
a rehabilitációs akkreditációs eljá
rás és követelményrendszer sza
bályairól,
15/2005. (IX.2.) FMM rendelet
a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támoga
tás megállapításának szabályairól
szóló előírásokat tartalmazza.
A jogszabályok megalkotásá
ban széleskörű társadalmi vita
bontakozott ki, melyben jelentős
szerepet vállaltak a civil szerveze
tek, köztük meghatározó volt a
Védett Szervezetek Országos
Szövetségének (VSZOSZ) a véle
ménye, javaslata, az illetékes mi
nisztériumok képviselőjével foly
tatott tárgyalása és több alkalom
mal a kormány tagjaival, vezető
tisztséget betöltő személyekkel
való egyeztetés.
A munkaadók és a munkaválla
lók középszintű érdekegyeztetési
fóruma, a Rehabilitációs Ágazati
Párbeszéd Bizottság (RÁPB)
egyeztetett álláspontot kialakítva
vett részt a jogszabály-előkészí
tésben. Javaslatuk egy részének
érvényesítésében a jogalkotók
kompromisszumra hajlandóak vol¬
tak, de továbbra is maradtak
olyan kérdések, melyek rendezé
sére várhatóan az új jogszabályok
alkalmazásának kezdeti tapaszta
latai után kerülhet sor.
Az eddig említett jogszabályokon
túl lényeges változást hozott a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
módosítása, mely szerint az intéz
ményen belül terápiás és fejlesztő
felkészítő foglalkoztatás biztosít
ható, amelyet az intézménynek
biztosított forrásból kell finanszí
rozni. A rehabilitációs foglalkozta¬
tást végző munkaadók intézmé¬
nyen belüli telephelyen alkalma
zott dolgozókra való tekintettel
dotációban nem részesülhetnek,
így 2006. július 1-jétől az intézmé
nyeknek azt önállóan kell megol
dani, melynek érdekében szerző
dést köthetnek más munkáltatók
kal.
A RÁPB a jogszabályok alapel
veivel egyetértett. Ugyanakkor ki¬
fejezésre juttatta, hogy a konkrét
szabályozás egyes elemei a fog
lalkoztatást hátrányosan befolyá
solják, ezért várhatóan annak
kedvezőtlen hatásai lesznek.
Az akkreditációról és az új tá
mogatási rendszerről szóló jog
szabályok 2005. november 1-jén
hatályba léptek, és 2006. január
1-jétől már igényelhetők az új tí¬
pusú támogatások. 2007. június
30-ig a jogszabályok átmeneti
időszakot biztosítanak az új rend¬
szerre való áttérésre, és addig a
régi és az új támogatási formák
egyaránt - megfelelő feltételek
mellett - igényelhetők és folyósíthatók.
2006. január 1-jétől az újonnan
alakult cégek már csak az új fel
tételek szerint igényelhetnek tá
mogatást. A célszervezetek ki
emelt dotációt 2006. május 1-jét
követően csak akkreditált védett
vagy feltételes tanúsítvánnyal
rendelkező munkáltatóként igé
nyelhetnek, az akkreditáció idő
pontjáig csak alapdotációra jogo
sultak.
Az új foglalkoztatási rendszer
egyik fő célja szétválasztani a pi

Izgalmak egy KHT. körül

aci körülmények között működő
munkaadóknál folyó rehabilitációs
célú és az intézményekben folyó
foglalkoztatást. Ezen túl minél
szélesebb körben lehetőséget
nyújtani a támogatással történő
foglalkoztatásra, ezáltal is növel
ve az integrált területen dolgozók
számát.
A régi és az új támogatási rend
szerben való foglalkoztatás fel
tételeit és a támogatás mértékét
az alábbiak mutatják be. Azokon
az akkreditáció feltételei, a tanú¬
sítvány fokozatai, érvényességé¬
nek időtartama, a tanúsítvány
megszerzését kizáró feltételek, il
letve a költségvetési támogatások
fajtái és mértéke jól nyomon kö¬
vethetők.
Az akkreditációs eljárás kére
lemre indul, melyet szakértői véle
mény alapján a Foglalkoztatási
Hivatal bírál el és adja ki a tanú
sítványt, mely az új típusú támo
gatás igénybevételére jogosít.
A jogszabály előírja azokat a
feltételeket, melyeket folyamato
san teljesíteni kell, és ezzel együtt
meghatározza azt is, hogy ha va¬
lamelyik nem teljesül, a kiadott ta
núsítvány visszavonására kerül
sor.
Az alap- és a rehabilitációs ta
núsítvány bértámogatás folyósítá
sára jogosít, míg a kiemelt tanú
sítvánnyal (illetve a feltételes ta
núsítvánnyal) rendelkező védett
foglalkoztatónak minősített mun
kaadó a bértámogatáson túl költ¬
ségkompenzációs támogatásra is
jogosult.
A bértámogatás munkábahe¬
lyezéshez, munkahelymegtartás
hoz és foglalkoztatáshoz, vala
mint a munkahelyi segítő személy
foglalkoztatásához nyújtható.
Új típusú támogatási formát is
meghonosított a jogszabály, mely
csak közhasznú társaságnak ad¬
ható, melynek alapító okirata a re
habilitációs foglalkoztatást tartal
mazza, és meghatározott létszám
alkalmazására védett szervezeti
szerződést köt. E közhasznú tár¬
saságoknak a rehabilitációs tá
mogatások igénybevételéhez akkreditációval nem kell rendelkez¬
niük.
Az akkreditált munkáltatóknál a
rehabilitációs foglalkoztatás érde
kében segítő szolgáltatásokat kell
biztosítani, valamennyi megválto
zott munkaképességű dolgozóra
személyes rehabilitációs tervet
kell készíteni.
A munkaadónak rendelkeznie
kell olyan 3 évre szóló szakmai
rehabilitációs programmal, mely
az ezzel kapcsolatos konkrét cé
lokat, fontosabb feladatokat, stra
tégiai kérdéseket fogalmazza
meg. Ennek érdekében rehabilitá
ciós megbízottat alkalmaz, és a
védett foglalkoztatók rehabilitáci¬
ós bizottságot működtetnek.
A jogszabályok a korábbi évek
től lényegesen magasabb színvo
nalú szakmai rehabilitációs mun
kát feltételeznek, melynek közép
pontjában a megváltozott munka
képességű ember személyiségé
nek fejlesztése, képzettségének
és képességeinek megfelelő
munkakörben való alkalmazása,
élet- és munkakörülményeinek a
fejlesztése áll. Ahhoz, hogy az új
típusú foglalkoztatási rendszer
teljes körűen kialakuljon, megho¬
nosodjon, ahhoz nemcsak jogi és
pénzügyi feltételrendszerre, ha
nem jelentős mértékű társadalmi
szemléletváltásra van szükség.
b. z.

koztatása - ha ez az ő számára is
elfogadható - biztosítható.
Természetesen egyéb töme¬
ges elhelyezkedésre is van lehe
tőség, de már szakmai felkészült
séget kíván, hiszen a vállalat nyír¬
egyházi cipőgyárába, nyírbátori
Mint lapunk olvasói előtt is is szen szerte a médiumokban szá¬ üzemébe szakképzett tűzőnőket
meretes, az Egyesület 1988-ban mos olyan hírt lehet hallani, ami nagy létszámban keresünk.
alapította a START Rehabilitációs elbizonytalanítja a vállalat dolgo¬
A kereslet és a kínálat nem
Vállalat és Intézményeit, és a zóit vagy azokat is, akik munka¬ mindig esik egybe.
szervezet több mint 18 éve szé¬ vállalási céllal fordulnak az Egye
A vállalat heteken belül felnőtt¬
leskörű tevékenységgel ellátja azt sület vállalatához. Ezen „aggályos képzés keretében megkezdi a
a feladatot, amit az alapítók vele izgalmakat" kell részben megerő szakmai felkészítést ezen munka
szemben támasztanak.
síteni, részben eloszlatni.
erőhiány pótlására.
Térjünk azért vissza a KHT.
Városunkban és megyénkben
Az előzmények visszanyúlnak
több ezer megváltozott munkaké 2004 májusához, amikor is Ma¬ ügyére is.
pességűt foglalkoztatnak. Mint gyarország csatlakozott az Euró¬
Meg kell tennünk annál is in¬
egy másfél évtizede képzési rend pai Unió közösségéhez. Annak kább, miután a köztudatba kerü¬
szer működik a tanköteles korú, idején számtalan módon hallot lést követően számosan jelent
fogyatékossággal vagy hátrányos tuk, hogy ez egy közösségi alkal keztek munkavállalóként az Egye
helyzettel élő fiatalok szakmai fel¬ mazkodást jelent, jogszabályi har¬ sület új alapítású szervezeténél.
készítésében, számos eredmé¬ monizációk történtek, és ennek
Jelenleg további létszámfelvé
nyes szolgáltatást ért el, és műkö keretében folyamatosan változ¬ telt a KHT. nem tud biztosítani, hi¬
dési ideje alatt már nemcsak vá¬ nak országunkban is azok a sza¬ szen ez a mai szakaszban egy
rosunk és megyénk, hanem or¬ bályozások, melyek a fogyatéko olyan kísérleti jelleg, mely az új
szágunk is együtt él vele, hiszen sok és megváltozott munkaké jogszabályi környezethez igazo¬
termékei szinte minden multinaci pességűek munkába állításával dik.
onális nagyáruház polcain és és munkában tartásával függnek
Azok a jogszabályok, amikről itt
gondoláin megtalálhatók.
össze.
folyamatosan említést teszek, a
Az Egyesület, ahogyan már ol¬
Az elmúlt év végén megjelen VOX HUMANA egyéb cikkében
vashattuk, most egy új szerveze¬ tek ezek a jogszabályok, folyama részletesen is megismerhetőek,
tet hozott létre. Látszólag nincs tosan lépnek hatályba ez év janu és ezen elvárásoknak kíván meg
jelentős különbség egy KHT. és árjától, februárjától, májusától, felelni az alapító akkor, amikor lét¬
egy egyéb jellegű gazdasági vál egészen a következő év közepéig. rehozta ezt a működési formát.
lalkozás között, de ezzel együtt a
Ebben vannak a vállalatot érin
Mire ez az újság az olvasó ke
jogszabályok mégis számos olyan tő kellemetlen meghatározások zébe kerül, addig már többet tud
eltérő szabályt állapítanak meg, is, nevezetesen a nyolc évvel ez nak a döntéshozók arról, hogy ez
ami az újságolvasók túlnyomó előtt elindított sorsjegy-értékesíté a forma hogyan illeszthető bele
többsége számára nem jelent lé si hálózat, melyet az új jogszabály az elkövetkezendő hónapok és
nyegi különbséget.
nem tekint rehabilitációs célú évek működésébe. Erről a cikk
A döntés megszületését köve munkavégzésnek. Alapvetően a szerzője a megírás időpontjában
tően rövid időn belül sor került 23 saját telephelyen lévő munkavég még nem rendelkezik elég infor
fő munkavállaló alkalmazására. zés vagy szolgáltatás tartozik az mációval. Lehet, hogy ez lesz a
Elvégeztük a cégbejegyzéssel, új támogatási rendelet hatálya jövő útja, lehet, hogy a vállalat
számlanyitással, hatóságoknál alá, melynek szomorú következ¬ működése vagy működtetése a
történő egyéb bejelentésekkel ménye, hogy ezt a tevékenységet praktikusabb, de harmadik út is
szükségszerűen együttjáró köte¬ a vállalatnak legkésőbb június 30- elképzelhető.
ig végérvényesen be kell fejeznie.
lező feladatokat.
Erről már nem ez a lap fog tá
Első ízben talán a több mint 18
Talán néhány tucat munkavál jékoztatást adni, erről aktuális idő
éve működő START Vállalat mun laló lehet abban a szerencsés pontban a megyei hírközlő szer¬
katársai hallottak az új szervezet helyzetben, hogy lakóhelye kör vek fogják Önt és Önöket tudósí¬
létrejöttéről. Mindjárt izgalom tá nyékén a vállalat rendelkezik tani.
madt: vajon mi ennek a célja, hi- üzemmel, és ott a további foglalb.z.

Február utolsó napjaiban a Kelet-Magyarország
című napilap vezető helyen tudósított arról, hogy a
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Egyesülete a megjelenést megelőző napokban
döntött arról, hogy KHT.-t alapít.

„Startos" szalagavató
A nyíregyházi Start Szakiskola és Speciális Szakiskola az idén immár a 15. tan
évet zárja. A Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei patronálta tanintézetben
ez évben három osztály végez: a bőrdíszműves - bőrtárgykészítő, a nőiruha-készí
tő és a varrómunkás csoport.

Már októberben megkezdődött
a felkészülés az osztályokban a
hagyományos
szalagavatóra.
Halmi Rita, Jakab Istvánné és
Rocska Mihályné osztályfőnökök
segítségével a diákok összeállí¬
tották a műsort, majd megkezdőd¬
tek a próbák. A táncokat Tompa
Éva, a dalokat pedig Berczi Judit
és Lőrincz Mónika tanárnők taní¬
tották be.
Elérkezett a várva várt nap:
2005. december 16. Mivel a tanin¬
tézet diákserege már rég kinőtte
az iskola auláját, ezért a szalagtű
zésnek, a műsornak és a bálnak a
Nyíregyházi Főiskola mozaikter
me, illetve étkezdéje adott helyet.
A 37 végzős diák bevonulása
után Halmi Rita tanárnő búcsúz
tatta a tanulókat, akik az Ilyenek

voltunk című dallal kezdték műso
rukat. A táncok sorát az elegáns
méltósággal előadott palotás nyi¬
totta meg. E két közös produkciót
követően az osztályok külön elő¬
adásai következtek. A nőiruha-ké¬
szítők látványos fénytáncot mu¬
tattak be, majd kivetített diaképek
segítségével idézhették fel a négy
esztendő legérdekesebb esemé
nyeit. A képek aláfestő zenéje
egy-egy találóan szellemes dal
részlet volt. A „bőrösök" a Húsz év
múlva című dallal fejezték ki ra¬
gaszkodásukat egymáshoz és
tanintézetünkhöz, majd a Zizi La¬
bor és a Veresegyházi Asszony¬
kórus számának paródiáját adták
elő fergeteges sikerrel. A szalag
avató műsor zárószáma ismét kö
zös tánc volt, még pedig a Kék

Duna-keringő. A szülők, nevelő
szülők, tanárok, meghívott vendé
gek nagy tapssal jutalmazták a
tartalmas és szép előadást. A mű
sort az iskolánkban már hagyo
mányos közös vacsora és éjfélig
tartó bál követte. A diákok, hozzá
tartozóik és tanáraik együtt ülték
körül a megterített asztalokat, be
szélgettek, felidézték az eltelt
éveket, tervezgették a jövőt. A fő¬
iskola étkezdéjében Balogh Zol
tán, a Start Rehabilitációs Vállalat
és Intézményei vezérigazgatója,
valamint Varga Józsefné, a szak
iskola igazgatója meleg szavakkal
búcsúztatta és jó tanácsokkal lát
ta el a végzősöket, akik a Múlnak
a gyermekévek című dallal mond
tak köszönetet szüleiknek és ta
náraiknak önfeláldozó törődésü¬
kért, fáradságos munkájukért. A
jelképes pezsgős koccintás mint¬
egy nagykorúvá avatott minket,
utolsó éves diákokat.
Hálás köszönettel tartozunk
szüleinknek, nevelőszüleinknek,
tanárainknak, iskolánk vezetőinek
és külön a vállalat igazgatóságá
nak, amely lehetővé tette, hogy
méltó körülmények között, a főis
kola patinás épületében tarthas
suk meg e számunkra felejthetet
len szalagavató ünnepséget.
Nádasi Erzsébet
végzős diák

START REHABILITÁCIÓS VÁLLALAT ES INTÉZMÉNYEI

STARTOLJ VELÜNK!
Iskolánkat 1992-ben alapította a Nyíregyházán műkö¬
dő START Rehabilitációs Vállalat. A cél az volt, hogy a
fejlődésben lévő vállalatot szakképzett munkaerővel
lássák el. A képzés két szakmában, 48 fiatallal indult. Az
első évben nőiruha-készítő és bőrdíszműves tanulókat
képeztünk. A pedagógiai munka irányításához és vég¬
zéséhez két szakember is elegendő volt, mert a szakmai
bázist a vállalat szakemberei jelentették, akik a szakmai
elméleti tárgyakat és a gyakorlatot oktatták. Iskolánk 14
éve működik. Az iskolarendszer változása bennünket is
érintett. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a fogyaték¬
kal élő, sajátos nevelési igényű fiatalok képzésére. A
vállalat növekedésével szélesedett az iskola szakmai kí¬
nálata is. Főleg nőiruha-készítő, bőrdíszműves, bőrtárgy¬
készítő szakmára oktatjuk fiataljainkat, de vannak sza¬
kács, pék, könyvkötő tanulóink. Korábban képeztünk
műanyag-feldolgozó, nyomdai gépmester, cipész, cuk¬
rász tanulókat. Jelenlegi tanulói létszám 170 fő. A kép
zés 3-5 évig tart attól függően, hogy a 9-10. osztályos
szakmai orientációs képzés után a fiatal milyen szak¬
mát választ, illetve melyikre alkalmas. A gyakorlati kép¬
zés a vállalat tanműhelyeiben történik. A bizonyítvány
megszerzése után a vállalat munkalehetőséget biztosít
tanulóink részére. Az iskolában integrált képzés folyik,
a sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt képezzük
azokat az egészséges fiatalokat is, akik elfogadják pe¬
dagógiai programunkat. Elsősorban mozgássérült, hal¬
lássérült fiatalok tanulnak nálunk, de egyre több a tanu
lásban akadályozott érdeklődő. Diákjaink képességé
nek fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését szakkö
rök (szalmafonás, üvegfestés, gyöngyfűzés) segítik. Az
intézményünkben aktív kulturális, sportolási tevékeny¬
ségre van lehetőség. Az iskolához bentlakásos rehabi¬
litációs intézmény (kollégium) tartozik, ahol 65 fiatal
kaphat elhelyezést, teljes ellátást. A pedagógiai munkát
a szaktanárok mellett fejlesztőpedagógus, gyógypeda¬
gógus, gyógytestnevelő, szociális munkás, ápoló, ne¬
velőtanár, pszichológus segíti. A 2006/2007-es tanév¬
ben a központi kerettantervre illetve helyi tantervre épü¬
lő könnyűipari, élelmiszeripari, vendéglátó-idegenfor¬
galmi szakmacsoportot indítunk. Mindhárom szakma¬
csoportban idegennyelvet is tanulnak fiataljaink.
Iskolánk 9. évfolyamára a jelentkezés a 8. évfolyamot
most végzőknek a központi felvételi eljárás keretében
történik. A kitöltött jelentkezési lapokat és a tanulói
adatlapot az általános iskolák továbbítják az iskola felé
2006. február 17-ig.
A szakképző évfolyamokra:
- 8. osztály elvégzése után és 16. életév betöltése után
varrómunkás, bőrtárgykészítő szakmákra,
- a 10. évfolyam elvégzése után nőiruha-készítő, bőr¬
díszműves szakmákra lehet jelentkezni folyamatosan
a tanév során 2006. június 20-ig.
A képzés 2006. szeptember 1-jén indul. Az iskolában
nappali rendszerű képzés folyik. Ha felkeltettük érdek¬
lődését, jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon:
START Szakiskola és Speciális Szakiskola
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Tel.: 42/508-659
Varga Józsefné igazgatónál
és Csépke Istvánné oktatásszervezőnél.

Az „Útravaló"
ösztöndíjprogramról
2005-ben az Oktatási Minisztérium és a Tempus
Közalapítvány pályázatot hirdetett 'Útravaló' ösztöndíjprog
ram címmel. E pályázat 'Út a szakmához' alprogramjában
sikeresen pályáztunk.
A pályázat lényege, hogy segítse a régióban a hiányszakmákra
való képzésben résztvevő hátrányos helyzetű tanulók szakmához
jutását. Ebben a programban 2 tanuló és 1 mentor (segítő tanár)
vesz részt egy éven keresztül. Kató Eszter és Szabó Csilla 10.A
osztályos mentorált tanulók eddig sikeresen teljesítették a
feltételeket. A havi 4000 Ft-os ösztöndíj kellő motivációt ad a
tanulmányi előmenetelek javítására.
Örülök, hogy részt vehetünk ezen a pályázaton, és bízunk
sikerességében.
„
Rocska Mihályné
szakoktató

Képek az intézmény életéből
2005. ősz elején pályázatot hirdettünk „ÍRÓDIÁK" címmel. Vers és prózaírásra buzdítottuk a
diákokat. Az volt a célunk, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék el. Örömünkre több vers, prózai
műfajban pedig egy levél érkezett a pályázati felhívásra.
tárgyból egyest kaptam. De
nyugi! Sikerült kijavítanom.
Mint a szélvihar, úgy múltak
a hónapok s évek, és már utol¬
só éves lettem. Ebben az évben
Szegedre látogattunk, és meg¬
néztük Ópusztaszeren a
Feszty-körképet. Ez az év a
szakmunkásvizsgára való ké¬
szülődéssel telt, és nagyon sok
gyakorlatra tettünk szert. Fo¬
lyamatosan dolgoztuk ki a té
teleket és feleltünk is belőlük.
A decemberi szalagavatón na¬
gyon meghatódtam és elgon¬
dolkodtam, hogy nemsokára
itt kell hagynom ezt a helyet,
A pályázatra próza kategóri ahol jól érzem magam.
Közel van már a szakmun¬
ában Orosz Kitti levél formá
ban mesélt egy képzeletbeli kásvizsga és szomorú vagyok,
Molnár Veronika 11. évfolya barátjának az intézményi élet¬ hogy el kell majd innen men
mos szakács tanuló. Már évek ről.
nem, ahol tanáraink figyelnek
óta verseket ír. Örömmel vett
Kitti második szakmáját ta ránk, segítenek és bíztatnak.
részt a pályázaton. Tartalmas nulja a Start Szakiskolában,
Időközben
megtudtam,
és gondolatébresztő versei most végzős bőrtárgykészítő
hogy lesz még lehetőségem
közül kettőt szeretnénk most tanuló.
továbbtanulásra. Ezzel a gon¬
közzétenni.
Íme a levél a képzeletbeli dolattal jobban érzem magam.
baráthoz:
Többet már nem is írok ne¬
ked, újabb eseményekről majd
Szia Krisztián!
a következő levelemben szá¬
Egy éve
Az utóbbi leveledben azt ír molok be.
tad, hogy mindent szeretnél
Szeretném, ha te is mindent
Egy éve történt,
rólam tudni. Most összefogla megírnál nekem, ami veled
Hogy megtörted a csönd zaját. lom neked azokat az élménye történik, hiszen olyan ritkán ta¬
imet, örömeimet, amelyek a lálkozunk!
Egy éve történt,
Start Szakiskolában és a kol
Várom a leveled: szeretettel
Hogy először hallottuk
légiumban értek engem az itt
Kitti
egymás hangját.
eltöltött négy év alatt.
Az általános iskola befeje¬
A továbbiakban egy tanuló
zése után el kellett döntenem,
Egy éve történt,
mutatkozik
be.
hogy
hol
tanuljak
tovább,
s
én
Hogy kinyitottad szívem kapuját.
Boros Péter már ötödik éve
e mellett az iskola mellett dön
Egy éve történt,
töttem. Pályaválasztási napon a Start Szakiskola tanulója, és
Hogy kiválasztottuk
szétnéztem ebben az iskolá egyben a kollégium lakója is.
a csillag sugarát.
ban, és ez tűnt a legszimpati- Péterben egy olyan megnye¬
kusabbnak. Nagyon ígéretes¬ rő, segítőkész, barátságos, in
nek találtam, és mellette dön¬ telligens, céltudatos fiatalem
Egy éve történt,
töttem. Külön öröm, hogy a bert ismertem meg, akiről azt
Hogy figyeltük a szél zúgását.
kollégiumba is felvételt nyer¬ gondolom, jó példa lehet kor¬
Egy éve történt,
társai számára.
tem.
Az elmúlt évek során érett
Hogy éreztük a tűz
Először minden és mindenki
személyiség
lett. Értékei kö¬
idegen
volt.
A
suli,
a
kollégiumi
forró lángját.
élet, a diákok, a felnőttek. Né¬ zött fontos a család, a szere¬
hány nap elteltével városnéző tet, a barátság, szorgalom és
Egy éve történt,
sétára mentünk. Már a séta a munka. Pozitív, derűs élet¬
Hogy megszerettelek.
során sok barátra találtam, és szemléletével több társán so¬
Egy éve történt,
közben megismerkedtünk a kat segített már. Olyan belső
várossal
és egymással is. Úgy értékei vannak, amit a családi
Hogy el is veszítettelek.
gondoltam,
itt jól fogom érezni háttér adott neki. Arra kértem,
Igen, egy éve történt.
magam, és ha szorgalmas le¬ hogy meséljen magáról. Az
szek, a tanulmányi eredmé¬ alábbiakban gondolatait fog¬
nyemmel sem lesz probléma. lalta össze.
Később, amikor a tanárokat is
Aprócska szerelem
jobban megismertem, meg¬
erősödött bennem, hogy jól
Szerettem volna még
döntöttem.
Beszélni veled,
Az első év amilyen hirtelen
Eszedbe juttatni egy
jött, úgy el is múlt! De közben
Régi ígéreted.
sok jó esemény is történt a jó
tanulmányi munkám mellett.
Itt szokás, hogy az új diáko
Megkérdezni tőled
kat KUKACAVATÓN avatják
Miért hazudtál,
fel. Ilyenkor az új diákok vidám
Miért mondtad azt
műsorral mutatkoznak be.
Hogy várni fogsz rám.
Más programok is vártak ránk.
Mikulásest, ügyességi és szel
lemi vetélkedők, színházláto
Nem kérdeztem semmit
Bár szeretek tanulni, de ez
gatások, disco-s estek. Egy
Eszembe sem jár már
szép szokás, hogy karácsony¬ zel gondjaim voltak, ezért a
Búcsúzás nem történt
kor a kollégista gyerekek és nyolcadik osztály elvégzése
Te érted nem is kár.
nevelőik, tanáraik együtt vesz után a Start Szakiskolába ke
nek részt egy meghitt ünnepi rültem, ahol már ötödik éve ta¬
vacsorán.
Az első tanév sike¬ nulok. Abban, hogy felvételt
Magamtól kérdezem:
res befejezése után azt gon¬ nyertem, nagyon sokat kö¬
Mi voltál te nekem,
doltam, ha ilyen lesz továbbra szönhetek Laskayné Hernádi
Erre azt felelem:
is, nem lehet gond. De sajnos Katalin tanárnőnek. 0 kezdet¬
Egy aprócska szerelem.
elbíztam magam! Három tan től fogva sokat segített nekem

minden téren. Az ő és tanáraim segítségével a 9-10. osz¬
tály után segédkönyvkötő ta¬
nuló lettem. Nagyon megsze¬
rettem ezt a szakmát. Bár
most második szakmaként
bőrtárgykészítést tanulok, de
nyomdában szeretnék majd
dolgozni.
A kollégiumban hamar beil¬
leszkedtem, hamar jól érez¬
tem magam a társaim és a fel
nőttek között is.
Balázsi Józsefné ápoló lett
a pótanyukám, aki a mai napig
is figyelemmel kíséri minden
lépésem az iskolában és a kol
légiumban egyaránt. Amikor ő
az éjszakás, mindig kiöntöm
neki a szívem, bánatom és
örömöm is.
Kulcsár István nevelő, Pista
bácsi az, aki minden diák ar
cára mosolyt csal, mindig van
egy jó vicc a tarsolyában. Így
igen jól érzem itt magam már
több mint négy éve.
Amikor a szakmunkásvizs
gán sikeresen túljutottam, le
hetőség nyílt egy másik szak¬
ma tanulásához.
Gondoltam, még fiatal va¬
gyok, és van lehetőség, tanu¬
lok, mert dolgozni lesz még
időm. Így most bőrtárgykészí
tőnek tanulok, második évfo¬
lyamos vagyok.
Kár, hogy ebben a tanévben
már el kell búcsúznom az isko¬
lától.
A tavalyi tanévben jött kö
zénk Eszlári Csaba, akivel
szobatársak és barátok let¬
tünk. Csaba csak velem érzi
igazán jól magát. Pótpapaként
néz rám, úgy is szólít, hogy
„APU". Büszke vagyok, mert
úgy érzem, sokat segítek Csa¬
bának, és neki erre szüksége
is van. Együtt pakoljuk be tás¬
kájába a könyveket, füzeteket,
felkísérem az iskolába, együtt
ebédelünk, és a tisztálkodás
ban is segítségére vagyok.
Szívesen teszem ezt.
Jó ez az iskola és a kollégi
um is. Nagyon családias itt a
légkör, mindenki ismer min
denkit.
Úgy érzem, a felnőttek ked¬
velnek, és nem vennék rossz¬
néven, ha még maradnék.
Mivel igazán a nyomdai
munkát szeretem, szívesen
maradnék is, ha a jövő tanév
ben indulna gépmesteri szak
ma. Rajtam nem múlik!
Az a tervem, hogy az életbe
kikerülve majd Budapesten
egy nyomdában dolgozhas¬
sak.
Édesapám is ott dolgozik, ő
segít nekem majd munkahe¬
lyet és lakáslehetőséget talál¬
ni.
Ha valóban lesz még lehe¬
tőségem gépmesternek tanul¬
ni, akkor tovább segíthetnék
Eszlári Csabának és nekem is
több lehetőségem lenne nyom
dában elhelyezkedni majd.
De addig még vár rám a
második szakmunkásvizsga.
Az oldalt összeállította:
Kerekesné Ráti Éva
fejlesztőpedagógus

A Sclerosis Multiplex Születésnap az SM Klubban
Klub 2005. évi munkájáÖrömteli eseménynek adott helyet a START Rehabilitációs Vállalat vezetősége az intézmény ebédlőjében. 15 éves
születésnapját ünnepelte 2005. május 17-én a Mozgáskorlátozottak Egyesületén belül működő sclerosis multiplex
betegségben szenvedő betegek klubja. Tizenöt éve alakult a klub azzal a céllal, hogy kórházon kívül is találkozzanak,
nak értékelése
Klubfoglalkozásokat havi rendszerességgel tartot
tunk. Megszerveztük a hagyománnyá vált kirán¬
dulást, szalonnasütést, termékbemutatót és az
orvosi előadásokat.
Az SM Betegek Országos Egyesülete az idén is megszervezte
az országos SM-hetet Budapesten színes, érdekes programokkal.
Klubunktól 23-an vettek részt az országos összejövetelen.
Mi Nyíregyházán az SM-napot beleillesztettük az országos ren
dezvénysorozatba. Rendhagyó klubfoglalkozás volt, a debreceni
SM klubot hívtuk meg és láttuk vendégül. A vendégeknek, majd a
klubtagjainknak is - Oláhné Katika segítségével - megszerveztük
az ingyenes hallásvizsgálatot. Olajos doktornő nagyon színvo¬
nalas előadást tartott az egészséges életmódról. Közvetlensége a
vendégeket teljesen magával ragadta. A debreceniek
köszönetképpen meghívtak bennünket egy tavaszi bográcsolásra.
2005. évben a klubunk 15 éves lett. Méltó megünneplésére a
START Rehabilitációs Vállalat ebédlőjében került sor. Meghívott
vendégeink, klubtagjaink jól érezték magukat, önfeledten ünne
peltek. A rendezvény lebonyolításához a Start Rehabilitációs
Vállalat vezetése nyújtott segítséget, melyet ezúton is köszönünk.
Óriási sikert aratott az EL-GO bemutató, melyet a Rehab-Civis
Kft. tartott. 8 klubtagunk számára segített a vásárlásban. Ebből
betegsége miatt egy sorstársunk EL-GO kocsijának átalakítása
javasolt, melynek megvalósításában is segített a Kft.
A rendezvényeinken a helyi médiák is jelen voltak, s a Kölcsey
TV részletesen bemutatta klubunkat és sorstársainkat, akik vál
lalták betegségüket és a nyilvánosságot.
A közös programok is nagyon jól sikerültek, mint a szalon
nasütés és a nyírbátori kirándulás a Reuma Klubbal.
Sikeres programok voltak, mert a két klub tagjai megismerték
egymást, és a továbbiakban a közös programoknak nem lesz
akadálya.
Több programunkat megtisztelt Elnök Asszony jelenlétével.
Pályázatkészítéseink sikerrel jártak, kisebb-nagyobb összegeket
nyertünk.
Az Országos SM Alapítványhoz nyújtottunk be pályázatot, ahol
gyógyüdüléshez kaptunk támogatást, valamint az Országos SMnapon a Budapestre történő utazáshoz a busz költségével támo¬
gatta klubunkat.
A helyi önkormányzathoz benyújtott pályázatunk is sikeres volt.
A támogatásból a karácsonyi ünnepségünket rendeztük meg az
orosi Hermann Ottó Általános Iskolában, mellyel évek óta szoros
kapcsolatot tartunk fenn.
A beszámoló a teljesség igénye nélkül készült.
Komáromi Zoltánné
klubvezető

A Sclerosis Multiplex Klub
2006. évi foglalkozási és munkaprogramja
Január: Az új év köszöntése, 2005-ben végzett munka
értékelése, és a 2006. évi program
megbeszélése
Február: A legfontosabb jogszabályok változásáról
tájékoztatás. Előadó: Balogh Zoltánné Elnök
Asszony
Március: A rehabilitációs és tornaeszközök felmérése
Április: Az SM kutatásban-gyógyításban eddig elért
eredmények, alkalmazásuk a mindennapi élet
ben és ezek gyakorlati tapasztalatai. Előadó:
Dr. Kakuk Anikó ideggyógyász főorvos
Május: Közös program a debreceni SM klubbal
(bográcsolás, szalonnasütés)
Június: Évadzáró klubfoglalkozás, kirándulás
Július-augusztus: Nyári szünet
Szeptember: Az országos SM-hét keretén belül a nyíregy¬
házi rendezvény megszervezése (orvosi
előadás)
Október: Az egészséges életmód, egészséges
táplálkozás rejtelmeibe kalauzol Dr. Olajos
Judit
November: Baráti, sorstársi beszélgetés, igény szerint
December: A hagyományokhoz híven a Fenyő ünnep
megszervezése a Herman Ottó Általános
Iskolával közösen
Állandó feladataink:
- pályázatok készítése
- kapcsolattartás orvos patrónusunkkal
- médiákon keresztül tájékoztatni a megyében élő sorstársainkat
működésünkről.
Komáromi Zoltánné
klubvezető

hogy segítsék egymást megküzdeni a betegséggel, enyhítsék a betegséggel járó bezártság megterhelő érzését.

Visszaemlékeztek a kezdeti
nehézségekre és a megtett útra,
amelyen idáig jutottak.
A klub vezetője - aki maga is
beteg - üdvözölte a vendégeket,
az önkormányzat képviselőjét, or
vos patrónust és a Mozgáskorlá
tozottak Egyesületének Elnökét.
Megköszönte, hogy meghívásu¬
kat elfogadták, személyes jelen
létükkel megtisztelték rendezvé¬
nyüket. A vendégek köszöntő
szavai után a klubvezető beszá

molt a csoport munkájáról, ho¬
gyan igyekszik a közösség ereje
elősegíteni a terhek mérséklését.
Színes programok megszerve¬
zésével és az adományok minden
lehetséges irányból történő igény
bevételével enyhíteni a betegség
okozta testi, lelki változásokat egyszóval, az egészség megrom
lását.
A havi rendszerességgel meg
tartott klubfoglalkozásnak meghí
vott vendége életmódbeli, jogi ta

nácsokkal szolgál. Gyógytornász,
aki csökkent mozgásképességü¬
ket igyekszik a torna segítségével
kompenzálni. Célirányos kirándu
lásokat szerveznek. Meghitt ha
gyománnyá vált fenyőnapi ren
dezvényüket az orosi kisdiákokkal
közösen töltik el.
Nagy létszámmal vesznek
részt az Országos SM-napokon.
Több alkalommal nyújtottak be
pályázatot. A pályázatokon nyert
pénzből tornaeszközöket, fizioterápiás eszközöket vásároltak.
Nem kevés munkával kerestek
szponzorokat, s ennek sikerét bi¬
zonyítja, hogy a most megrende¬
zett megemlékezést is ilyen szín
vonalasan tudták megszervezni.
S végül összefoglalva: úgy ér
zik, hogy az eltelt időben egy jó
közösséget hoztak létre, amely
hez a klubtagok kötődése erősö
dik, s folyamatos kapaszkodója
lesz az SM betegségben szenve¬
dőknek.
A beszámoló végén köszönetet
mondott minden segítő kéznek és
a betegeknek, akik kitartottak, hit-

tek és segítettek, hisz a segítő, tá
mogató kezek nélkül nem ért vol
na el ilyen sikereket a klub.
A délután hátralévő részében
elfújták a gyertyát az ünnepi tor
tán, és finom falatok mellett kötet
len beszélgetéssel idézték fel az
elmúlt idők emlékezetes pillanata¬
it.
Kívánunk mi is sok boldog szü
letésnapot, SM-es betegek!
Reméljük, hogy a következő
kerek évfordulón ismét találko
zunk, s a mosoly éppúgy fog ra¬
gyogni mindenki arcán, mint
most. Hitük soha ne lankadjon, s
legyen erejük, hogy legyőzik egy¬
szer a kórt, ami székhez köti őket.
Adjon nekik erőt a közösség
összetartása, a családtagok türel¬
me, kitartása és szeretete.
Kívánom, hogy ebben az elide
genedett világban még találjanak
sok olyan támogatóra, akik együtt
tudnak örülni a betegekkel és se
gítik életminőségük javulását.
Oláh Károlyné
szociális segítő

Vendégségben a Nyíregyházi SM Klubnál
Minden év szeptember első felében zajlanak az SM-heti rendezvények, melyeket mind¬
egyik SM-szervezet (egyesület, klub) a saját berkeiben megrendez. Ezek a rendezvények
számunkra nagyon fontosak, hisz ezzel kifejezésre juttatjuk összetartozásunkat, közös
gondjainkat. A média segítségével a társadalom figyelmét is igyekszünk felkelteni, segítsé¬
get, megértést, nagyobb odafigyelést várva.
Úgy gondoltam, hogy jó lenne
kicsit változtatni a megszokott for¬
gatókönyvön. Így ebben az évben
más programot szerveztünk. Fel
hívtam a Nyíregyházi SM Klub el
nökét, Komáromi Zoltánné Mar
gót, hogy mit szólna egy közös
klubtalálkozóhoz. 0 az elgondo
lást jónak tartotta, és felajánlotta e
célra a Nyíregyházi Mozgáskorlá
tozott Egyesület Körte utcai szék
házát, mely a Nyíregyházi SM
Klubnak is otthont ad. Megbeszél¬
tük, hogy az ismerkedésünk örö¬
mére csinálunk egy közös szalon
nasütést, melyhez az ennivalót a
Hajdú-Bihar megyei klub, míg az
innivalót a nyíregyháziak hozzák.
Margó felajánlotta továbbá, hogy
lehetőséget biztosítanak szá
munkra egy ingyenes hallásvizs
gálatra, továbbá a kötetlen prog
ramon kívül előadást hallhatunk
Dr. Olajos Judit doktornőtől az
egészséges életmódról. Progra¬
munk így szépen kikerekedett.
Margó közbenjárásával még ebé
det is rendeltünk, amit nagyon
kedvező feltételekkel, jutányos
áron kaptunk a START Vállalat ét¬
kezdéjében.
Programunk szeptember 6-án
fél tízkor kezdődött. Kis csapa
tunk 12 tagja kis busszal, öten,

akik számára a buszos utazás ne
hézséget jelentett, személyautó
val utaztak Nyíregyházára.
Mikor megérkeztünk, már várt
bennünket Oláh Károlyné Katika,
aki elvitte a társaságot egy kor
szerűen berendezett és felszerelt
hallásvizsgálóba ingyenes vizsgá
latra. Mint megtudtuk, ő a Nyíregy
házi SM Klub önkéntes segítője.
A hallásvizsgálat után Katika elkí¬
sért bennünket az étkezdébe,
ahol finom szabolcsi recept sze
rint készített paradicsomos töltött
káposztát ebédeltünk.
Ebéd után a Mozgáskorlátozott
Egyesület hangulatos, szépen ki
alakított, füvesített, piknikezésre
kiválóan alkalmas udvarára kala
uzoltak bennünket, ahol a nyír
egyházi klubtagok már vártak. Ár
nyas fák alatt, megterített aszta
lok mellett foglaltunk helyet. Ven
déglátóink valódi szabolcsi gyü
mölcsből készült aperitiffel fogad
tak. A kölcsönös bemutatkozások
után meghallgattuk Dr. Olajos Ju
dit szakorvos kitűnő előadását az
egészséges életmódról. Az általa
e témában készített kiskönyvvel
meg is ajándékozott bennünket.
Ezután következett progra¬
munk fénypontja, a kellemes sza
lonnasütés és a kötetlen beszél

getés. Meglepetésünkre a szalon
nasütéshez a nyíregyházi klub
tagok már mindent előkészítettek,
a szabad tűzhelyhez készített tűzi
fától kezdve a felaprózott zöldsé
gekig, italokig. Mindenki nagyon
jól érezte magát. Meglátogatott
minket a Mozgáskorlátozott Egye
sület elnök asszonya, Baloghné
Adélka is, finom sült szalonnával
őt is megkínáltuk. Nem árt néha
egy kis sült szalonna, de csak
módjával szabad fogyasztani ezt bizonyította a bennünket élet
vezetési tanácsokkal ellátó dr.
Olajos Judit doktornő is, aki szin
tén nagyon jó hangulatban szalonnázott velünk. Megígérte, hogy

legközelebb a párommal főzőversenyt rendeznek. Mindenki meg¬
sütötte a maga kis szalonnáját
(nem a pecsenyéjét). A nyíregy¬
háziak tiszteletben tartva a ven
dégjogot, átadták nekünk az el
sőbbséget. A poharaink sem ürül
hettek ki, mert állandóan kínálgat
tak bennünket hűsítő italokkal.
Még maradhattunk volna, de
menni kellett, mert az idő gyorsan
eltelt. Elhatároztuk viszont, hogy
a találkozót meg kell ismételni,
mert mindenki nagyon jól érezte
magát, és kapcsolatainkat ápolni
szeretnénk tovább. A legközeleb
bi találkozóra már mi szeretnénk
elhívni vendéglátóinkat Debre¬
cenbe. Köszönjük a kedves fo¬
gadtatást és vendéglátást. Mie
lőbb várjuk a nyíregyháziakat egy
viszontlátogatásra és meghitt be
szélgetésre.
Gyökös Mihályné
Hajdú-Bihar megyei klubelnök

„Nem jöhetett volna létre...
Komárominé Margó támogatása nélkül "
A népszerű szlogen az elmúlt 15 év eredményeire és a mai programra egyaránt vonatkozik. Mindig, mindenki munkáját ér¬
tékeljük a rendezvényeink és programjaink kapcsán, minden segítségért hálásak vagyunk, de nagyon ritkán emeljük ki klub¬
vezetőnk, Komáromi Zoltánné szervező tevékenységét, hozzáállását, segítő részvételét az SM-esek mindennapi életében.
Ennek okán gondolkodva, összevetve az ideális révész szereppel az
0 tevékenységét, arra a következtetésre jutottam, hogy alapvetően
azért nem nyilvánítunk hálát nap mint nap, mert ugyanolyan természe
tesnek veszi minden betegtárs a segítség elfogadását, mint amilyen
magától értendőnek tekinti a klubvezetőnk, hogy így kell és csak így le
het részt venni a betegtársai életében.
Sok évvel ezelőtt, amikor az SM kórképet regisztrálták orvosai, az el
ső traumából felállva nem vonult vissza, nem sajnálta, nem sajnáltatta
magát. Megkereste a sorstársakat, és aktívan kezdett tevékenykedni a
betegtársak érdekében. Ez az a szerep, amit a szakma révész szerep¬
ként emleget. Ezt a feladatot felvállaló ember a saját problémáinak

megélésén és folyamatos megoldásán keresztül sokkal nagyobb hite
lességgel tud segítő kezet nyújtani azok számára, akik igénylik, és ta
pasztalatok szerint a betegtársak nyitottabbak az elfogadásra.
Az ünnepek és évfordulók alkalmasak a számvetésre, minősítésre,
és a köszönet értékét is emeli, ha kiemelkedő ünnepen hangzik el.
Ezért láttam szükségét, hogy álljunk meg néhány pillanatra, gondol
junk Margóra hálával, és példaértékű szerepéből tanulva, Vele tovább
ra is együttműködve a következő 15 évet is a betegtársak javára töltsük
el.
Oláh Károlyné
szociális segítő

Beszámoló

Újabb alacsonypadlós buszok Nyíregyházán

Első összejövetelünkön tagjainkkal közösen döntöttünk arról,
mit szeretnénk évközben csinálni, milyen előadásokat szeretnénk
meghallgatni. Nagyon sok új és hasznos javaslat érkezett, melyek¬
ből igyekeztünk megvalósítani a lehető legtöbbet.

A már meglévő alacsonypadlós autóbuszok mellett újabb öt korszerű
környezetkímélő alacsonypadlós autóbuszt állít forgalomba a Szabolcs
Volán Zrí., amelyek bemutatására 2006. január 12-én került sor Nyíregyhá
zán, a Kossuth téren Csabai Lászlóné polgármester asszony és Ignácz
László, a Szabolcs Volán Zrt. vezérigazgatója részvételével.

a Reuma Klub 2005. évi munkájáról

- Nagy sikere volt Dr. Berecz Ilo
na adjunktusnő előadásának, mely
most is igen sok sorstársunk prob
lémájára adott válaszokat. Kiemel¬
ten kezelte egyes betegek kérdé¬
sét, személyre szabott válaszokat
kaphattak a résztvevők. Hangsú
lyozta a torna, a mozgás fontossá
gát, valamint a csontritkulás veszé
lyeire hívta fel külön a figyelmün
ket. Kaptunk szórólapokat, melyek
a helyes táplálkozásra, a kálciumbevitel napi szükségességére fi¬
gyelmeztettek.
- Hasonlóan magas színvonalú
előadást hallhattunk Dr. Herczku
Csaba kardiológustól is a mind
gyakrabban előforduló szív- és ér¬
rendszeri megbetegedésekről, a
magas vérnyomásról, a koleszte
rinszintről. Sok hasznos tanácsot
kaptunk a táplálkozásunkkal és
életvitelünkkel kapcsolatban. Ki
emelte az elhízás gyakoriságát,
annak veszélyeit, amely maga után
vonja az összes káros betegséget,
főleg a cukorbetegséget. Helyes
táplálkozással, rendszeres moz
gással karbantarthatóak, esetleg
megelőzhetőek lennének. A jelen
lévők személyes problémáikat is
megbeszélhették Főorvos Úrral.
- Vendégünk volt még az év fo
lyamán Dr. Bujdosó Erika homeo
pátiás doktornő. Megismerkedhet¬
tünk a természetes gyógyítás rej¬
telmeivel, hasznosságával. Sajnos
a Doktornő hangsúlyozta: ma még
ez a gyógyítási mód gyerekcipő
ben jár, nem igazán ismert és nép
szerű az emberek körében.
- Volt még egy igen nagy érdek
lődésre számot tartó előadás is,
amit Farkas Péter gyógyszerész
tartott tagjainknak. Nagyon sok
fontos dolgot tudhattunk meg a
szedett gyógyszerek együttes mel¬
lék- és káros hatásairól. Részletes
listát kaphattak az érdeklődők a
Sincumár nevű véralvadásgátló
tabletta egyes ételekkel való öszszeférhetetlenségéről, melyek azok,
amelyek befolyásolhatják hatását.
- Nyáron a jó időt kihasználva
közös szalonnasütést szerveztünk
az SM Klubbal közösen az Egye¬
sület udvarán. Nagyon jó hangulat¬
ban telt a délután. Este felé Adélka
is megtisztelte jelenlétével társasá¬
gunkat. Még ott a rendezvényen
meghívást kaptunk a társklubtól
egy kirándulásra Nyírbátorba,
amelyre többen jelentkeztek. Aki
elment, igen jól érezte magát, jó
hangulatban telt a nap, és még kü¬
lön meghívást kaptak egy vadas
ebédre is. Tagjaink részére folya¬
matosan volt kedvezményes szín¬
házbérlet, koncertjegy és egyéb
szórakozási lehetőség. Nyáron 1
tagunk részt vehetett egy kedvez¬
ményes alapítványi üdülésen
Beregfürdőn. Reméljük, ez évben is
kapunk az Alapítványtól erre lehe¬
tőséget. Képviseltettük magunkat
Budapesten az Esély Nap rendez¬
vényén, ahová busszal vitte az
Egyesület a résztvevő tagokat. Az
Esélyek Háza által rendezett kiállí
táson egyik igen aktív tagunk,
Fejesné Magdika képviselt ben¬
nünket munkájával. Nem csak ké¬
szíti a szebbnél szebb dolgokat,
hanem sérült gyerekeknek is segít
a kézügyességet és fantáziát

igénylő alkotások megtanításával.
Októberben a Polgármester Aszszony városnéző autóbusz-kirán¬
dulásra vitte a mozgássérülteket,
melyen több fővel mi is részt vehet¬
tünk. Megtekinthettük a városunk¬
ban történt új építkezéseket, láthat
tuk a fejlődést, ami környezetünk¬
ben végbemegy. Novemberben in¬
gyenes hajdiagnosztikai vizsgála¬
tot szerveztem a betegek számára,
ami olyan óriási érdeklődést váltott
ki, hogy decemberben meg kellett
ismételni. Az Egyesület évzárója a
Volán ebédlőjében, családias han
gulatban zajlott, mint minden évben.
A Mozgássérült Egyesület torna¬
termében a mélyizomtorna április¬
tól folyamatos, minden pénteken 9től 10,30-ig tart. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk. Külön köszöne¬
tet érdemel Törökné Ildikó, a fog
lalkozások vezetője, aki sokat tesz
azért, hogy jó egészségi állapotun¬
kat sikerüljön megőrizni.
Terveinkről:
A mellékelt terv a klubtagság ja¬
vaslatai alapján készült el. Igye¬
keztünk minél szélesebb körben
válogatni a felmerült lehetőségek
közül, illetve előtérbe helyeztük
azokat az előadókat, akik még
nem, vagy régen voltak meghívva.
Tervezzük egyéb egészségügyi
szűrőprogram megszervezését,
mint vércukor- és koleszterinszint¬
mérést; natura termékek bemuta
tását, nagyobb hangsúlyt fektetve
az egészség megőrzésére. Meghí¬
vunk belgyógyászt, idegorvost, nő
gyógyászt, reflexológust. Terve
zünk szalonnasütést, valamint egy
kirándulást a közelbe. Talán vala¬
melyik társklubbot jó lenne felke¬
resni, megismerkedni velük, kicse¬
rélni tapasztalatainkat.
A lehetőségekhez képest igyek¬
szünk pályázati forrásokra is szert
tenni, melyek által lehetővé válna
mindezek megvalósítása. Sajnos a
szponzori támogatás is igen szű¬
kös, de megteszünk minden tőlünk
telhetőt. Volt még egy sikertelen
pályázatunk, melyre dicséretet
kaptunk csak, pénzt sajnos nem.
Jövőre fürgébbek leszünk, remél¬
hetőleg időben be tudjuk adni ké¬
relmünket, illetve a pályázatunkat.
A sorstársak felvetették egy kirán¬
dulás és közös főzés megszerve¬
zésének lehetőségét is. A kirándu¬
lás útvonalára javaslatokat várunk,
majd a legnépszerűbb útirányt vá¬
lasztjuk. Ehhez is szeretnénk egy
kis pénzt szerezni, a tagokat egy
szerény ebéd erejéig vendégül látni.
Szeretnénk, ha a klub további
munkájával is meg lennének elé¬
gedve, ezért a jövőben várjuk a
jobbító szándékú véleményeket,
kritikákat, javaslatokat.
Továbbra is az a célunk, hogy a
klub keretein belül, sorstársainkkal
együtt jól érezzük magunkat, ezért
igyekszünk minél tartalmasabb
programokat szervezni, és remény
kedünk abban, hogy a fiatalabb
korosztályt is be tudjuk vonni a
munkánkba. Az idei év fő feladata a
tagok aktivizálása lesz.

A járműveket lízingkonstrukcióval nyílt közbeszerzési eljárás ke-

rétében vásárolták meg, amely- tület 140 millió forinttal járult hozhez a nyíregyházi képviselő-tes- zá.

Városnéző mozgássérültek
2005. október 8-án 9 órakor 30 mozgássérült személy fokozott érdeklődéssel várta a megyeszékhely megte
kintésére begördülő alacsonypadlós autóbuszt, amelyen 3 kerekesszékes társunk is könnyedén foglalt helyet.
Néhány éve csak ábránd lehetett számunkra egy ilyen esemény, most pedig valóság. Örömmel láttuk, hogy
utunkon Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere lesz az „idegenvezető".
Részletes tájékoztatást kap
tunk útközben városunk helyzeté
ről, láthattuk a fejlődés valóságát
(ipari park, autópálya-építés, Sós
tó), és a megoldásra váró felada¬
tokat is (borbányai út és csapa¬
dékelvezetés gondjai, Kisteleki
szőlő szűk útjai). Egy mozgáskor
látozott adottságai miatt nem lát
hatta volna így a várost, a körülte
kintő szervezéssel erre lehetőség
volt.
Köszönjük a Polgármesteri Hi
vatal, a Volán Vállalat és a Moz
gáskorlátozottak Egyesületének a
tartalmas délelőttöt.
Azzal búcsúztunk, hogy a jövő
ben is legyen ez így.
Kocsis Pál, Tóth László

Utazási lehetőségeink
A mozgássérült embereknek is van igénye arra, hogy lakóhelyüktől távolabbra eső helyekre
is eljussanak különböző okokból. Közöttük jelentős számú a nyugdíjas, akik mint közismert,
utazási kedvezményeket is igénybe vehetnek. Tekintsük át a napjainkban lehetséges utazást a
mozgáskorlátozottak szempontjából, tapasztalatainkat is felhasználva.

A MÁV jó néhány éve biztosítja a lehetőséget még a kerekes
székkel utazni kívánók számára is. Köztudott, hogy a jelentősebb
helységek vasútállomásain mechanikus üzemű raklapos emelő
szerkezet egy vasúti dolgozó segítségével biztosítja a megfelelő
szintre jutást. Gondként jelentkezik, hogy kevés szerelvényen talál¬
ható olyan vagon, amely alkalmas a kerekesszék befogadására.
Már tudjuk, hogy ezeket a menetrendben úgy kell keresni, hogy ke
rékpárszállító vagon is legyen, ezekbe lehet begurulni, az ajtó és a
belső tér tágassága lehetővé teszi. Ilyen utazást hosszabb távra
Fullajtár Andrásné nem célszerű vállalni, mert emberi szükségletek elvégzésére nem
Reuma Klub vezetőigen van lehetőség. A múlt év őszén Budapestre kellett volna utaz
nunk (2 tolókocsis utas), de akkor derült ki, hogy egyetlen vonatpár
alkalmas, a nemzetközi Tisza expressz, amely hajnalban indul és
PROGRAMTERVEZET REUMA KLUB 2006.
este későn érkezik meg. Más nincs, így az utazást másképp kellett
JANUÁR Hajdiagnosztika
megoldani a költséget megtöbbszörözve. Debreceni sorstársunk
FEBRUÁR Éves program megbeszélése
kerekesszékével felutazott Budapestre az Inter City szerelvénnyel,
MÁRCIUS Natura termékbemutató
de egyelőre ez volt az első és utolsó, ugyanis kiskocsijából ki kellett
ÁPRILIS Belgyógyász: Akupunktura, méregtelenítés
szállnia, mert nem fért el a vagon folyosóján, az utazók segítségév
MÁJUS Idegorvos: Depresszió
el tudott átülni és vissza. Amikor több kerekesszékes (minimum 5
JÚNIUS Szalonnasütés vagy bográcsolás
fő) kíván együtt utazni, akkor meg lehet rendelni a speciális vagont,
JÚLIUS Kirándulás
ami beépített emelővel van ellátva, és az egészségügyi blokk is
AUGUSZTUS Könyvbemutató, Fejesné Magdika munkáinak bemutatása
elég tágas. Mint megtudtuk, ezekből a vagonokból Magyarországon
SZEPTEMBER Nőgyógyász: Klimax, csontritkulás
2 db van és legalább 8 nappal előre kell megrendelni telefonon vagy
OKTÓBER Reflexológus: Talpmasszázs
írásban a MÁV Területi Személyszállítási Igazgatóságától. Cím:
NOVEMBER Évzáró
Debrecen, Piac u. 18. Telefon: 52/316-133
DECEMBER Karácsonyi összejövetel
A programban változás következhet be,
de jobb javaslatokat is szívesen fogadunk!

Az öt újonnan átadott Solaris
Urbino 12 típusú autóbusz ala
csony padlózata révén alkalmas
arra, hogy kerekesszékes sorstár
saink is akadálytalanul juthassa
nak fel az autóbuszra, ahol ezeket
a kerekesszékeket a biztonságos
utazás érdekében rögzíteni lehet.
Az autóbuszok közlekedéséről
a Szabolcs Volán információs
szolgálatánál kérhető tájékozta
tás, ahol meg tudják mondani,
hogy a járatok mely útvonalon és
milyen időszakban vehetők igény¬
be.
Csabai Lászlóné polgármester
asszony elmondta, hogy a jövő
ben egy diszpécserközpont kerül
kialakításra, ahol a mozgássérült
emberek számára megrendelhe
tőek lesznek ezek az alacsony
padlós autóbuszok.
A rugalmas helyi tömegközle
kedés kialakítása érdekében a
Nyíregyháza vonzáskörzetében
lévő bokortanyákon is üzemeltetni
szeretnék ezen autóbuszokat az
itt élő fogyatékos emberek segíté¬
se érdekében.

Ezzel a budapesti, májusban megrendezett Esélyegyenlőségi
Napra tudtunk eljutni. A vasúti utazási lehetőségekről megál

lapíthatjuk, hogy valami elkezdődött, de még a minimális
igényeknek is csak akadozva képes eleget tenni.
A Volán-buszok között is találunk már olyanokat, amelyek alkal¬
masak a kerekesszékes utazók szállítására, ezek az úgynevezett
alacsonypadlózatú buszok. Jelenleg csak a nagyvárosok helyi for
galmában találkozhatunk velük. Az ezekkel való utazás kényelmes,
könnyű a le- és felszállás, mindig a buszsofőr jön az alkalmas
középső ajtóhoz, kihajtja a rámpát, pillanat alatt fel és le lehet jutni.
Ezt a gyermekkocsival utazó anyukák és az idősek is igénybe
veszik, könnyebbé teszi utazásukat. Nyíregyházán még kevés van
ezekből a buszokból, emiatt előre nem tudjuk, mikor jön ilyen, de ha
egy adott vonalon csak egy van, ezt kivárva el lehet jutni a kívánt
helyre.
Most már igényelhetjük Egyesületünk Támogató Szolgálatának
mikrobuszát is utazásunkhoz, erre is könnyű felgurulni, és
eljuthatunk a kívánt úti célhoz.
Megrendelhető személyesen vagy telefonon Pancsusák Tibor
Támogató Szolgálat vezetőtől az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A.
Telefonszámok: 42/410-522, 42/504-835
Fax: 42/410-277, Zöld szám: 80/203-877, Mobil: 20/9308-713
Régebben a mozgássérült csak családi vagy baráti segítséggel
utazhatott, ma már több lehetőség is van a fejlődésnek köszön
hetően, remélhetjük, hogy lesz ez még jobb is.
Tóth László

A
Az Egyesület 2006. évi munkaterve
Egész évben végzett folyamatos tevékenységek, szolgáltatások:
- Sorstársaink tájékoztatása, felvilágosítása a mozgássérülteket
érintő rendeletekről, támogatási rendszerekről ügyfélfogadási na
pon és telefonon.
- Támogatások ügyintézése (LÁT, fogyatékossági támogatás, gép¬
kocsiszerzési támogatás, „Telefonnal a rászorultakért" Alapítvány
pályázatai stb.).
- Támogató Szolgálat működtetése folyamatosan.
- Pályázatok elszámolása, új pályázatok készítése folyamatosan.
- Vox Humana újsághoz adatgyűjtés.
- Ingyenes gyógyászati segédeszköz-kölcsönzés.
- Igény szerint gyógytorna, fizikoterápiás, gyógymasszázs kezelések
biztosítása.
- Úszásoktatás fiatalok számára.
- Rendezvények, szabadidős programok szervezése.
- A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar szociális mun
kásai részére nagygyakorlat és terepgyakorlat biztosítása.
- A jogszabályváltozások figyelemmel kísérése.
- Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel.
- Megyei szinten az akadálymentesítés figyelemmel kísérése.
- Egyesület központi irodájának költözése az Esély Centrumba
(Nyíregyháza, Tiszavasvári út) várhatóan augusztus hónapban.

Az Egyesület éves programja a MEOSZ
rendezvényekhez igazodik.
Január:
Július:
- 2006. 07. 03 - 07. 07. szabad¬
- 2006. 01. 18.: elnökségi ülés
idős programokkal egybekötött
- 2005. évi beszámoló, valamint
nyári gyermekfelügyelet: I. tur¬
közhasznú jelentés előkészíté¬
nus
se
- 2006. évi munkaprogram elké¬ - Nyírségi Sakkversenyen való
szítése
részvétel; helyszín: Inczédy
- 2006. évi Vox Humana újság
György Szakközépiskola és
előkészítése, adatgyűjtés.
Szakiskola Nyíregyháza
- Fogyatékosok Megyei Sportta¬
Február:
lálkozójának szervezése, elő¬
- 2006. 02. 06-tól 05. 18-ig: in készítése
tenzív terepgyakorlat III. éves - sikeres pályázat esetén gyer¬
nappali tagozatos szociális
mektábor megrendezése.
munkás hallgatók részére
- Vox Humana újság szerkesz¬ Augusztus:
tése
- elnökségi ülés
- csoportgyűlések időpontjának - pályázati forrás esetén nyári
egyeztetése.
sport- és szabadidőtábor meg¬
szervezése hátrányos helyze
Március:
tű mozgáskorlátozott fiatalok
- helyi csoportgyűlések megtar
számára
tása folyamatosan április végé¬ - 2006. 08. 07. - 08. 11. szabad
ig
idős programokkal egybekötött
- Vox Humana újság elkészíté
nyári gyermekfelügyelet: II. tur¬
se, terjesztése
nus
- pályázatok figyelése, benyújtá¬ - a Mozgáskorlátozottak Szasa
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
- 2006. 03. 26.: MEOSZ OTTI ve Egyesülete megalakulásának
zetőképző Kelet-Magyarország
25. évfordulója alkalmából ün
- helyi csoportvezetők tovább
nepi megemlékezés. Helyszín:
képzése, majd a nyíregyházi
Esély Centrum (Egyesület új
Móricz Zsigmond Megyei
székháza)
Könyvtár bemutatása látoga - Fogyatékosok Megyei Sportta¬
tással egybekötve.
lálkozója a nyíregyházi Városi
Stadionban. Szervező a Nyír¬
Április:
suli KHT. és a Megyei Egyesü
- elnökségi ülés
let.
- gyermeknap előkészítése
- nyári szünet.
- a közoktatásban résztvevő moz¬
gássérült gyermekek, fiatalok Szeptember:
részére úszófesztivál megren - egyesületi tisztségviselők szak¬
mai továbbképzése
dezése Nyíregyházán a Júlia
- csoportvezetők továbbképzése
Fürdőben.
- sikeres pályázat esetén terápi
Május:
ás célú úszásoktatás a közok¬
- 2006. 05. 06. REHA HUNGA¬
tatásban résztvevő fogyatékos
RY 2006. rendezvénysorozat
fiatalok számára 2006/2007.
- 2006. 05. 06. MEOSZ Küldött
tanévre. Az oktatás helyszíne:
közgyűlés Budapest: 25 éves
Nyíregyháza, Júlia Fürdő.
a MEOSZ, ünnepi megemléke¬ - elnökségi ülés.
zés
- 2005. évi közhasznú jelentés Október:
elkészítése, megtárgyalása és - aktualitások
a közgyűlés elé terjesztése
- karácsonyi ünnepség előké
- elnökségi ülés: közgyűlés elő
szítése, adomány gyűjtése
készítése, beszámoló megkül - VII. Mozgáskorlátozottak Nem¬
dése a küldötteknek
zetközi Sakkversenye: Cseh¬
- 2006. 05. 29.: Megyei Egyesü
ország - Hadonin
let közgyűlése.
November:
Június:
- elnökségi ülés
- elnökségi ülés
- karácsonyi ünnepség előké¬
- 2006. 06. 03.: Moravecz Fe szítése, szervezése.
renc Sakk Emlékverseny az
Egyesület és a hozzátartozók December:
szervezésében
- elnökségi ülés
- 2006. 06. 16.: Gyermeknap meg - 2007. évi munkaterv előkészí¬
rendezése az Egyesület szék
tése
házában; lehetőség szerint ha - Fogyatékkal Élők III. Megyei
jókirándulás Tokajban
Sportkavalkádja
- sikeres pályázat esetén sport¬ - 2006. 12. 15.: karácsonyi ün¬
nap megrendezése az Egye¬
nepség megrendezése.
sület székházában.
az Egyesület elnöksége

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesületének tisztségviselői, ügyfélfogadási rendje

Az elnökség tagjai:
Balogh Zoltánné elnök, tel.: 06-20/3260-485
Kovács István elnökhelyettes, tel.: 06-20/3394-886
Kelenföldi Lászlóné titkár, tel.: 06-20/9308-737
Szilágyi Éva elnökségi tag, tel.: 06-20/9308-728
Pancsusák Tibor elnökségi tag, tel.: 06-20/9308-713
Felügyelő Bizottság tagjai:
Tóth László FB elnök, tel.: 06-20/9308-716
Hanyicska Józsefné FB tag, mh. tel.: 06-42/444-474, 06-20/529-1640
Csoma József FB tag, tel.: 06-42/372-088, 06-30/416-2813
Ügyfélfogadás az Egyesület központi irodájában:
minden szerdán 8.00-12.00-ig és 13.30-16.00-ig
Nyíregyháza, Körte u. 41/a.
Egyesületi telefonszámok, e-mail címek:
Központi iroda: 06-42/410-522, Telefon: 06-42/504-835
Telefon/fax: 06-42/410-277
Zöld szám: 06-80/203-877
Mobil: 06-20/9308-722
Autóstelefon: 06-30/635-5075
postmaster@szszbmegy.t-online.hu; szszbegy@meoszinfo.hu
Támogató Szolgálat:
Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Támogató Szolgálat vezető: Pancsusák Tibor
Telefon: 06-20/9308-713
A Támogató Szolgálat szolgáltatásairól tájékoztatást kaphatnak sorstársaink:
- személyesen az Egyesület székhelyén
- telefonon: 06-42/410-522, 06-42/410-277, 06-42/504-835
zöld számon: 06-80/203-877
az alábbi időpontokban: hétfőtől csütörtökig8-16 óráig, pénteken
8-12 óráig.

Helyi csoportok:
Csenger és térsége
Csoportvezető: Csernyi Bertalanné
Tel.: 06-44/342-431, 06-20/9308-734
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 13-16 óráig a START Rehabilitáci
ós Vállalat üzemében: Csenger, Kossuth u. 26. sz. alatt.

Tiszavasvári és térsége:
Csoportvezető: Gazdag István
Tiszavasvári, Zrínyi u. 17., tel.: 42/374-240
Ügyfélfogadás: minden páros héten szerdán 16-18 óráig a lakásán.
Újfehértó és térsége:
Csoportvezető: Bige Lászlóné
Tel.: 42/290-801, 06-20/9308-723
Ügyfélfogadás:
Újfehértó: minden hétfőn 13-15 óráig a Civil Házban, Újfehértó, Petőfi út.
Érpatak: minden hónap első kedden 13-15 óráig Érpatakon a Polgár
mesteri Hivatalban.
Vásárosnamény és térsége:
Csoportvezető: Miklovich 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:
Gemzse: minden hónap második csütörtökén 14 órai kezdettel a Start
Vállalat üzemében: Gemzse, Kossuth u. 95-97. sz. alatt. Tel: 45/704-425
Vásárosnamény: minden hónap utolsó csütörtökön 14 órai kezdettel a
Humán Szolgáltató és Családsegítő Központban Vásárosnamény, Rá
kóczi u. 32. szám alatt. Tel: 45/570-213

Rendszeres klubfoglalkozások
SM Klub
^Klubvezető: Komáromi Zoltánné
Munkahelyi telefon: 42/411-433, 06-20/9308-712
Klubfoglalkozás: minden hónap második kedden 14-16 óráig az Egye
sület székházában, Nyíregyháza, Körte u. 41/a.

ReumaJKubj
Klubvezető: Fullajtár Andrásné
Tel.: 06-70/537-3802
Helyettes: Fejes Istvánné
Tel.: 42/433-609
Fehérgyarmat és térsége
Klubfoglalkozás: minden hónap első hétfőn 15 órától az Egyesület
Csoportvezető: Varga Béláné
székházában, Nyíregyháza, Körte u. 41/a.
Tel.: 06-44/362-792, 06-20/553-8730
Családi Klub:
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 9-12 óráig Fehérgyarmat, Kossuth tér Klubvezető: Kéningerné Dr.Vincze Gizella
38. szám alatt, a volt Tűzoltó Parancsnokság épületében, a Városi Tel.: 42/456-618
Könyvtár mögött.
Klubfoglalkozás: minden hónap harmadik kedden 14 órától az Egyesü
Gávavencsellő és térsége
let székházában, Nyíregyháza, Körte u. 41/a.
Csoportvezető: Mártonné Várdai Erzsébet
Sakk-kör:
Gávavencsellő, Táncsics u. 27.
Vezetőedző: Tóth László
Tel.: 06-42/206-552, 06-20/9308-7 M
Tel.: 42/431-634, 06-20/9308-716
Ügyfélfogadás: minden kedden 9-15 óráig a lakásán.
Foglalkozás: minden csütörtökön 15-19 óráig az Egyesület székházá¬
Ibrány és térsége
ban, Nyíregyháza, Körte u. 41/a.
Csoportvezető: Kovács Béláné
Úszásoktatás:
Ibrány, Szőlő köz 16., tel.: 42/200-492, 06-20/515-0257
Oktatásszervező: Miló András
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 9-12 óráig a lakásán.
Tel.: 42/409-650, 06-70/509-5989
Helyettes: Kovács László
Oktatás: minden kedden 19 órai kezdettel a kezdők, a még úszni nem
Nagyhalász, Kiss E. u. 4., tel.: 06-42/202-140
tudók és a búvárok részére. Minden csütörtökön 13 órai kezdettel a már
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 15-17 óráig a lakásán.
jól úszók részére gyakorlás, edzés.
Záhony és térsége
w
Oktatás helyszíne: Júlia Fürdő Nyíregyháza, Malom u.16.
Záhony és térségében jelenleg a mozgássérültek képviseletét Vedres Speciális gyógytorna, gyógymasszázs:
Józsefné, a kisvárdai helyi csoport vezetője látja el.
Előzetes igénybejelentés alapján az Egyesület székházában. Bővebb
Kisvárda és térsége
felvilágosítás az Egyesület központi telefonszámán.
Csoportvezető: Vedres Józsefné
Tel.: 06-45/555-016, 06-20/9308-729 M
Ügyfélfogadás: minden szerdán 9-16 óráig a Start Rehabilitációs Vál
lalat épületében Ajakon, a Rákóczi u. 64-66. szám alatt.
Kölcse és térsége
a súlyosan mozgáskorlátozott emberek
Csoportvezető: Gellén Pál
• érdekképviseletét,
Kölcse, Hunyadi u. 28., tel.: 06-44/377-490
• életkörülményeinek javítását,
Ügyfélfogadás: minden pénteken 8-11 óráig a lakásán.
• önálló életvitelét,
Mátészalka és térsége
ha a Személyi Jövedelemadójának
Csoportvezető: Katona Ferencné, tel.: 06-20/9308-718
1 % - á t
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10-12 óráig Mátészalka, Kölcsey tér
a
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
4. szám alatt.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
Csoportfoglalkozás minden hónap harmadik csütörtökön du. 14 órától
M E G Y E I EGYESÜLETÉNEK
Mátészalka, Kisfaludy u. 2. szám alatt a ROTARY Klubban.
ajánlja fel.
Nyírbátor és térsége

SEGÍTHETI

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, új Művelődési
Központ 1/116. (lift és parkolóhely biztosítva van)
Nyíregyháza
Nyíregyházán jelenleg az ügyfélfogadást az Egyesület látja el a szék¬
házában.
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, tel.: 42/722-762, 06-20/9670-931
Ügyfélfogadás: minden munkanap 9-12 óráig Tiszadob Polgármesteri
Hivatalban.
Tiszaeszlár és térsége:
Csoportvezető: Bakó Tamás
Tiszaeszlár, Rákóczi u. 61., tel.: 06-70/775-1497
Ügyfélfogadás: minden hónap első és harmadik hétfőjén 8-12 óráig a
lakásán.

Kérjük, hogy az itt található RENDELKEZŐ NYILATKO
ZATOT szíveskedjen kivágni, majd egy kisméretű szabványbo
rítékba beletenni.
A borítékra kérjük írja rá a nevét, adóazonosító számát
(APEH kártyáról) és a lakcímét. Aborítékot 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 KÖSZÖNJÜK
_<^_ŰTT KIVÁGANDÓ}

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ E G Y SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
19392758-1-15
A kedvezményezett szervezet neve:
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE
4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/A.

Segítő Önkormányzatok

Köszönet azon Polgármesteri Hivataloknak,
akik támogatták az Egyesületet, valamint
területi csoportjainkat, klubjainkat!
Ajak Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
Balsa Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellól csoport támogatása
Döge Polgármesteri Hivatal

30 000 Ft
5 000 Ft

Kisvárdai csoport támogatása
Érpatak Polgármesteri Hivatal

10 000 Ft

Újfehértói csoport támogatása
Fehérgyarmat Polgármesteri Hivatal

20 000 Ft

Fehérgyarmati csoport támogatása, pályázat 100 000 Ft
Fülpösdaróc Polgármesteri Hivatal
Mátészalkai csoport támogatása
Gávavencsellő Polgármesteri Hivatal

10 000 Ft

Gávavencsellói csoport támogatása
Gyulaháza Polgármesteri Hivatal

30 000 Ft

Kisvárdai csoport támogatása
Jéke Polgármesteri Hivatal

10 000 Ft

Kisvárdai csoport támogatása
Kékcse Polgármesteri Hivatal

10 000 Ft

Kisvárdai csoport támogatása
Kisvárda Polgármesteri Hivatal

20 000 Ft

Kisvárdai csoport támogatása
Lónya Polgármesteri Hivatal

20 000 Ft

Vásárosnaményi csoport támogatása
Lövőpetri Polgármesteri Hivatal

30 000 Ft

Kisvárdai csoport támogatása
Máriapócs Polgármesteri Hivatal

15 000 Ft

Nyírbátori csoport támogatása
Mátészalka Polgármesteri Hivatal

10 000 Ft
30 000 Ft

Mezőladány Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
Nyírbogát Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása
Nyírgyulaj Polgármesteri Hivatal

50 000 Ft

Nyírbátori csoport támogatása
Nyírlövő Polgármesteri Hivatal

10 000 Ft

Kisvárdai csoport támogatása
Nyírvasvári Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása
Pócspetri Polgármesteri Hivatal

20 000 Ft

Nyírbátori csoport támogatása

20 000 Ft

2005. évi nyertes pályázatok
Pályáztató szervezet / Támogatott cél
NCA Észak-alföldi Regionális Kollégium
Működési támogatás

Kapott támogatás
3 000 000 Ft

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (Nyíregyháza)
Kiadványok készítése és terjesztése (Vox Humana)
80 000 Ft
Oktatási, Kulturális és Sport Iroda (Nyíregyháza)
Fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok szabadidős
sportrendezvénye
100 000 Ft
Sportszövetségek Sz.-Sz.-B. Megyei Egyesülete
Fogyatékossággal élők szabadidős sportrendezvénye
100 000 Ft
MEOSZ (Budapest) „Akadálymentesítés, esélyegyenlőség" című
regionális konferencia megrendezése
200 000 Ft
MEOSZ (Budapest) Mikulás Kupa regionális úszóverseny
megrendezése
300 000 Ft
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (Nyíregyháza)
Karácsonyi ünnepség megrendezése
150 000 Ft
T-Com
Ingyenesen hívható zöld szám támogatása 2005. évre
220 000 Ft
Magyar SM Alapítvány (Gyula)
SM Klub működési támogatása
170 000 Ft
Magyar SM Alapítvány (Gyula)
Gyógyüdülés, rendezvény támogatása
140 000 Ft
Magyar SM Alapítvány (Gyula)
Rehabilitációs eszközök vásárlása, otthonápolás
400 000 Ft
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (Nyíregyháza)
Karácsonyi ünnepség megrendezése
50 000 Ft

Az Egyesület 2005. évi közhasznú beszámolójának
eredménykimutatása
BEVÉTELEK
- Központi költségvetésből
- Helyi önkormányzatok
- Adó 1%
- Egyéb
- Pályázati úton nyert támogatás
- Közhasznú tevékenység bevétele
- Tagdíj bevétel
- Egyéb bevétel
- Pénzmaradvány
Bevételek összesen

69 917 E Ft
980 E Ft
965 E Ft
1 995 E Ft
2 680 E Ft
50 E Ft
9 960 E Ft
1 670 E Ft
8 826 E Ft
97 043 E Ft

KIADÁSOK
- Személyi jellegű kiadások
- Intézeti kiadás
- Pénzügyi műveletek
- Anyagi jellegű ráfordítás
- Beruházás

11 907 E
57 044 E
758 E
17 180 E
6 751 E

Közhasznú tevékenység ráfordítása

93 640 E Ft

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Kovács István
elnökhelyettes, gazdasági vezető

TÁJÉKOZTATÁS
a 2005. évi támogatásokról

Beszámoló a Támogató Szolgálat
2005. évi tevékenységéről

„Telefonnal a rászorultakért" Alapítvány
A Magyar Telecom Rt. „Telefonnal a rászorultakért" Alapítványának
Kuratóriuma 2005. évben ismét pályázati lehetőséget biztosított súlyo
san mozgáskorlátozott tagtársaink számára telefonbeszélgetés költsé
gének hozzájárulásához.

A Támogató Szolgálat a személyes gondoskodást nyújtó szoci¬
ális intézmények és a falugondnoki szolgálat működésének enge
délyezéséről szóló 188/1999. évi kormányrendelet, az 1/2000
SZCSM rendelet, valamint az 1993. évi III. törvény értelmében a
speciális szociális alapellátás keretében az alábbi szolgáltatásokat
biztosította kliensei számára:

Az Alapítvány Kuratóriuma a pályázókat
az alábbiak szerint támogatta:
Pályázatot nyújtott be összesen: 52 fő
Telefonbeszélgetéshez
támogatásban részesült:
51 fő 1 202 400 Ft összegben
Támogatásban nem részesült:
1 fő

- személyi segítségnyújtás
- speciális személyszállítás
- információnyújtás.
A 2005-ös évben 52 fő vette igénybe szolgáltatásainkat. Fogyatékos
ság jellegét tekintve elsősorban mozgáskorlátozott személyek, illetve
halmozottan fogyatékos emberek kérték segítségünket.
Az igénybevétel gyakoriságát tekintve ügyfeleink jelentős része rend
szeresen (napi rendszerességgel), illetve eseti jelleggel (heti egy-két al
mom - felmerülő igény szerint) igényelték szolgáltatásainkat.
- Személyi segítségnyújtás: ezen szolgáltatásunkat 6 fő vette rendsze
resen igénybe, mely elsősorban lakókörnyezetben történő segítség
nyújtást, illetve személyes szükségletek kielégítését, ügyintézés se
gítését jelenti.
- Speciális személyszállítás: szolgáltatások - közszolgáltatások aka
dálymentes elérésének, igénybevételének segítése.

Lakás-akadálymentesítési támogatás
A 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet szabályozza a vissza nem téríten
dő lakás-akadálymentesítési támogatás (LÁT) igénylésének feltételeit.!
Egyesületünkön keresztül 2005. évben 225 fő súlyosan mozgáskor
látozott sorstársunk igényelte a lakás-akadálymentesítési támogatást
(LÁT), melyből 82 fő támogatási igényét visszamondta, 86 fő kérelmé
nek ügyintézése pedig folyamatban van.
A támogatás szigorú feltételeit figyelembe véve 2005. évben 57 fő
súlyosan mozgássérült sorstársunk kérelmét továbbítottuk a MEOSZ
LÁT Csoport felé jóváhagyásra. 8 fő kérelmének elbírálása 2006. évben
várható.
Egyesületünk közreműködésével 2005. évben 49 fő súlyosan moz A speciális személyszállítás az alábbi
gásfogyatékos személy összesen 7 350 000 Ft vissza nem térítendő ál tevékenységek köré szerveződött:
lami támogatásban részesült lakása speciális akadálymentesítésére, - munkahelyre történő szállítás: munkarehabilitáció keretében foglal¬
koztatottak esetében
mely a mindennapi életvitelt könnyíti meg.
Ezen szolgáltatásunkat napi rendszerességgel 12 fő vette igénybe.
- terápiás célú úszásoktatásra szállítás: tanköteles korú fogyatékos fi
LÁT TÁMOGATÁS CSOPORTOK SZERINT
atalok számára
Csenger és térsége
6 fő vette igénybe (az úszásoktatás alkalmainak megfelelően)
Fehérgyarmat és térsége
2 fó
300 000 Ft
- gyakorlati oktatásra történő szállítás: 17 fő napi rendszerességgel (a
Gávavencselló és térsége
3 fó
450 000 Ft
gyakorlati oktatások alkalmának megfelelően)
Ibrány és térsége
- egészségügyi kezelésekre történő szállítás: 8 fő vette eseti jelleggel
Kisvárda-Záhony és térsége
11 fó
1 550 000 Ft
igénybe
Kölcse és térsége
- egyéb jellegű szállítások: 5 fő eseti jelleggel (munkafelvétel, család
Mátészalka és térsége
9 fó
1 350 000 Ft
Nyírbátor és térsége
látogatás, iskolába szállítás).
2 fó
300 000 Ft
Nyíregyháza és térsége
Pancsusák Tibor
8 fó
1 300 000 Ft
Rakamaz és térsége
Támogató
VTám
o g a t Szolgálat vezető
----Tiszadob és térsége
----Tiszaeszlár és térsége
| K IMUTATÁ S
Tiszavasvári és térsége
2005. januártól decemberig mozgássérült gyermekek
5 fó
750 000 Ft
Újfehértó és térsége
Vásárosnamény és térsége
3 fó
450 000 Ft
és felnőttek részére kölcsönzésre kiadott segédesz¬
Csoporton kívüli települések
6 fó
900 000 Ft
közökről
LÁT TÁMOGATÁS VÁROSOK,, KÖZSÉGEK
SZERINT
KÖZS
Anarcs
1 fó
1 fó
Apagy
2 fó
Bököny
1 fó
fó
Buj
2 fó
Gávavencselló
1 fó
Jármi
2 fó
Kállósemjén
1 fó
Kisvárda
2 fó
Kocsord
1 fó
Kótaj
1 fó
Laskod
Levelek
1 fó
Mándok
2 fó
Mátészalka
1 fó
Nagykálló
3 fó
Nyírbéltek
1 fó
Nyírcsaholy
1 fó
Nyíregyháza
1 fó
Nyírmada
1 fó
Nyírparasznya
2 fó
Pap
1 fó
1 fó
Pátroha
Piricse
1 fó
Rápolt
1 fó
Sényó
1 fó
Szabolcs
1 fó
Szabolcsveresmart
1 fó
Szamosújlak
1 fó
Tiszaszentmárton
1 fó
Tiszatelek
1 fó
Tornyospálca
1 fó
Tunyogmatolcs
1 fó
Tuzsér
1 fó
Újfehértó
5 fó
Vállaj
1 fó
Vásárosnamény
2 fó

150 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
150 000 Ft
450 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
250 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
750 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft

A kölcsönzési idő egy hónap, amely indokolt esetben meghosszab¬
bítható.
Tolókocsi 32
Járókeret 15
Szoba-WC 11
Mankó 10
Bevásárlókocsi 12
Vérnyomásmérő 5
Támbot 7
Tens készülék 3
Infralámpa 4
Szobakerékpár 2

Babakocsi (speciális) 3
Ágykapaszkodó 4
Cukormérő 4
Kádlift 5
Speciális ágy 4
Antidekubitus matrac 5
Betegállító 1
Speciális szék 1
WC-magasító 4

K Ö S Z Ö N E T E T mond
az E g y e s ü l e t E l n ö k s é g e
mindazoknak, akik a személyi jövedelemadó 1%-át Egyesü
letünknek, a súlyosan mozgáskorlátozott emberek segítsé
gére aj ánlották fel.
A személyi jövedelemadó meghatározott (1%) részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján Egyesületünk 2005. évben 964 684
forintot kapott.
Az összeg az alapszabálynak megfelelően került felhasz
nálásra.
> Ismeretterjesztés, tájékoztatás
522 220 Ft
(Vox Humana újság)
> Kulturális tevékenység
153 464 Ft
> Gyermek- és ifjúságvédelem
100 000 Ft
> Sporttámogatás
189 000 Ft
Továbbra is várjuk támogatásukat, felajánlásaikat.
Adószámunk: 19392758-1-15
Kovács István gazdasági vezető

JOGSZABÁLYOK
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A CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA
Változások 2006. január 1-jétől a családtámogatás és gyermekek után járó ellátások rendszerében
Gyermekek után
járó ellátások:
Gyermekgondozási segély:
A gyermekgondozási segély öszszege azonos az öregségi nyugdíj
legkisebb összegével.
2005- ben: 24 700 Ft, ikergyermek
esetén ennek 200%-a: 49 400 Ft
2006- ban: 25 800 Ft, ikergyermek
esetén ennek 200%-a: 51 600 Ft
Egyéb változások:
bővül a jogosultak köre:
- gyermekgondozási segélyre jo
gosult az a személy is, aki a saját
háztartásában nevelt gyermeket
örökbe kívánja fogadni, és az erre
irányuló eljárás már folyamatban
van,
- a 16. életévét betöltött kiskorú
szülő, ha a saját háztartásban ne
velt gyermekének gyámjával nem
él egy háztartásban, feltéve, hogy
a gyámhivatal a kiskorú részére
engedélyezte a szülői ház elha¬
gyását,
- kérheti a gyermekgondozási se¬
gély megállapítását az a személy
is, aki rokkantsági járadékban, át
meneti járadékban, rendszeres
szociális járadékban, vagy a bá
nyász dolgozók egészségkároso
dási járadékában részesül (2005.
december 31-ig csak a saját jogú
- öregségi, rokkantsági - nyugel
látásban részesülő szülő, nagy-i
szülő kaphatott gyermekgondozá
si segélyt).

M

FONTOS TUDNI!
Bővül a GYES melletti munka¬
végzés lehetősége
2006. január 1 -jétől a szülő a gyer¬
mek egy éves koráig továbbra
sem folytathat kereső tevékenysé
get (kivéve a kiskorú szülő gyer
mekének gyámját). A gyermek
egy éves kora után azonban akár
napi 8 órában is dolgozhat.
•
A gyermek elhelyezésében is
változások történnek:
- a gyermek egy éves kora után
időbeli korlátozás nélkül elhelyez
hető a gyermekek napközbeni el
látását biztosító intézményben,
- ha a nagyszülő részére folyósít
ják az ellátást, a gyermek három
éves kora után napi 5 órában he¬
lyezhető el intézményben.
Anyasági támogatás:
Összege a gyermek születésének
időpontjában érvényes öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 225%-ával, ikergyer
mekek esetén 300%-ával azonos.
2005- ben: 55 575 Ft, ikergyerme¬
kek esetén: 74 100 Ft/gyermek,
2006- ban: 58 050 Ft, ikergyerme¬
kek esetén: 77 400 Ft/gyermek.
Gyermeknevelési támogatás:
Összege azonos az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegével.
2005- ben 24 700 Ft,
2006- ban 25 800 Ft.
További változás:
- a támogatás folyósítása alatt a
szülő napi 5 órában helyezheti
el gyermekét a gyermekek nap
közbeni ellátását biztosító in¬
tézményben (2005-ben csak
napi 4 órát lehetett elhelyezni),
- a támogatás folyósítása alatt
szombat-vasárnap is lehet dol
gozni, feltéve, hogy a heti mun
kaidő nem haladja meg a 20
órát.
Családi pótlék:
Az átalakítás lényege, hogy a
családi pótlék, a települési önkor
mányzatok által folyósított rend

szeres gyermekvédelmi támoga
tás, valamint a családi adóked
vezmény címén rendelkezésre ál
ló források összevonásával egy
új, egységes családi pótlék-rend
szer jön létre.

támogatás legfeljebb 2006.
március 31-ig lesz folyósítható,
feltéve, ha ezt 2006. január 10ig kéri a jogosult a Magyar Ál
lamkincstár illetékes Igazgató
ságától. Ez a határidő jogvesz¬
tő. Ezt követően a régi rend¬
szer szerinti támogatást nem
Bővül a családi pótlékra jogo¬
lehet folyósítani.
sultak köre: 2006. 01. 01-jétől
jogosult az ellátásra:
- Kivételt képeznek e szabály
alól azok a nagykorú szemé
- aki a saját háztartásában ne
lyek, akik a nappali oktatás
velt gyermeket örökbe kívánja
munkarendje szerint tanulmá
fogadni, és az erre irányuló el
nyokat folytatnak, illetve felső
járás már folyamatban van,
fokú iskola nappali tagozatán
- az a személy, akihez a gyámhi
tanulnak. Amennyiben részük¬
vatal a gyermeket ideiglenes
re 2005. december 31-én rend¬
hatállyal elhelyezte,
szeres gyermekvédelmi támo
- a 16. életévét betöltött kiskorú
gatást folyósítanak, vagy az er
szülő, ha a saját háztartásban
re irányuló kérelmet 2005. de
nevelt gyermekének gyámjával
cember 31-éig előterjesztik és
- a szülő hozzájárulásával a jogosultsági feltételek fenn
nem él egy háztartásban, és a
állnak, a települési önkormány
gyámhivatal a kiskorú szülő ré
zat képviselőtestülete legfel
szére engedélyezte a szülői
jebb 2006. augusztus 31-ig to
ház elhagyását.
vább folyósítja vagy megálla
pítja a rendszeres gyermekvé
SOKAN NEM TUDJÁK!
delmi támogatást.
Ha valakinek a gyermeke iskolá
ba jár, a családi pótlék a 18. élet
év betöltése után is jár. Az a 18. 2006. január 1-jétől új jogosultság
életévét már betöltött fogyatékos nem állapítható meg, az beépül a
személy, aki már nem iskolás, ám családi pótlékba.
munkát sem tud végezni, a fogya
tékossági támogatás mellett rok A rendszeres gyermekvédelmi tá
mogatás nem csak pénzbeli ellá
kantsági járadékra is jogosult.
tás volt, hanem egyéb ellátások
Változik a családi pótlék össze¬ igénybevételére is feljogosított. A
ge is az alábbiak szerint:
támogatás megszűnése indokolta
2006. január 1-jétől a családi pót a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény bevezetését, ame¬
lék havi összege:
- egygyermekes család esetén lyet a települési önkormányzat
11 000 Ft (2005-ben 5 100 Ft), jegyzője határozattal állapít meg:
- egy gyermeket nevelő egyedül azokat, akiknek 2005. december
álló esetén 12 000 Ft (2005- 31-én rendszeres gyermekvédelben 6 000 Ft),
•ani támogatást folyósítanak, vagy
- kétgyermekes család esetén eddig ilyen kérelmet nyújtottak be
(gyermekenként) 12 000 Ft - a feltételek megléte esetén - ,
(2005-ben 6 200 Ft),
2006. június 30-áig rendszeres
- két gyermeket nevelő egyedül kedvezményre jogosultnak kell te¬
álló esetén (gyermekenként) kinteni. Ezt követően azonban
13 000 Ft (2005-ben 7 200 Ft) kérni kell a kedvezmény további
- három- vagy többgyermekes megállapítását.
család esetén (gyermekenként)
14 000 Ft (2005-ben 7 800 Ft) A rendszeres gyermekvédelmi
- három vagy több gyermeket ne¬ kedvezményre való jogosultság
velő egyedülálló esetén (gyer megállapításának célja annak
mekenként) 15 000 Ft (2005- igazolása, hogy a gyermek szoci
ben 8 400 Ft)
ális helyzete alapján jogosult
- tartósan beteg, illetve súlyosan - a gyermekétkeztetés normatív
fogyatékos kiskorú gyermek
kedvezményének,
esetén 21 000 Ft (2005-ben 13 - az évi egyszeri támogatásnak,
900 Ft)
- az ingyenes tankönyv- és
- tartósan beteg, illetve súlyosarr
egyéb kedvezményeknek az
fogyatékos gyermeket egyedül
igénybevételére.
nevelő esetén 23 000 Ft (2005ben 15 700 Ft),
A rendszeres gyermekvédelmi
- gyermekotthonban, javítóinté¬ kedvezmény feltételei is változ¬
zetben vagy büntetés-végre¬ nak abban az esetben, ha
hajtási intézetben lévő, gyer - a gyermeket egyedülálló szülő
mekvédelmi gondoskodás alatt
(más törvényes képviselő) gon¬
dozza, vagy
álló, valamint szociális intéz
ményben élő, nevelőszülőnél/hi - a gyermek tartósan beteg, sú¬
vatásos nevelőszülőnél elhelye¬
lyosan fogyatékos, vagy
zett gyermek esetén 13 000 Ft - a nappali oktatás munkarendje
(2005-ben 7 200 Ft).
szerint tanulmányokat folytató,
illetve felsőfokú iskola nappali
tagozatán tanuló nagykorú a
Szociális rászorultságtól
gyermek.
függő, gyermek után járó
ellátások:
Ezeknél a gyermekeknél az egy
Rendszeres gyermekvédelmi főre jutó jövedelem összege az
támogatás, illetve rendszeres öregségi nyugdíjminimum 110%át nem haladhatja meg. Más eset
gyermekvédelmi kedvezmény:
- 2005. december 31-ig a helyi ben változatlanul marad az öreg
önkormányzat rendszeres gyer¬ ségi nyugdíjminimum.
mekvédelmi támogatást állapít
meg az után a gyermek után, Aki a tárgyév július 1-jén rendsze
akinek családjában az egy főre res gyermekvédelmi kedvez
jutó jövedelem nem haladja ményre jogosult, annak részére a
meg az öregségi nyugdíj min tárgyév július hónapjában egy
denkori legkisebb összegét szeri támogatást folyósítanak,
(2005-ben 24 700 Ft). A támo¬ melynek összege 2006-ban gyer¬
gatás összege gyermekenként mekenként 5000 forint.
5 434 Ft.
- Ha a szülő kéri a régi összegű Étkezési térítési díjkedvezmény:
családi pótlék folyósítását, a 2006. január 1-jétől gyermekét
régi összegű családi pótlék és keztetés esetén nem csak a böla rendszeres gyermekvédelmi csődés és az óvodás korú, hanem

az 1-4. évfolyamon nappali rend
szerű iskolai oktatásban résztve
vő és rendszeres gyermekvédel
mi kedvezményben részesülő
gyermek után is az intézményi té
rítési díj 100%-a jár normatív ked¬
vezményként.
Minden megszülető élet érték babakötvény Magyarországon

- Minden januártól születendő
gyermeknek 40 000 Ft-ot utal
az állam egy elkülönített Start
számlára.
- A legrosszabb helyzetben le¬
vők 7 és 14 éves korukban to¬
vábbi 42-42 000 Ft-ot kapnak.
- A lekötött összeghez csak a 18.
évét betöltött fiatal juthat hoz¬
zá.

Életkezdést segítő program 100
lépésben - a babakötvény
Cél: a gyermekvállalási kedv ösz¬
tönzése:

A babakötvény pénzügyi ked¬
vezményei
A számlán levő összeg adótól, il
letéktől és járuléktól mentes. A

szülői hozzájárulást a megtakarí¬
tás összegéhez igazodó közvet¬
len támogatás ösztönzi: ez a
gyermek számlájára befizetett
összeg 10%-a (legfeljebb évi
6 000 Ft), az RGYK-ban részesü¬
lők esetében a szülői befizetés
20%-a (legfeljebb évi 12 000 Ft).
Az állami gondozásban lévő gye¬
rekek számára évi 12 000 Ft az
állami befizetés.
(Forrás:
ICSSZEM honlap,
www.icsszem.hu)

A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÉS
NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK
Változások 2006. január 1-jétől
a szociális ellátások és a nyug¬
díjszerű rendszeres pénzellá¬
tások területén
Azok az ellátások, melyeknek
összege az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegéhez kö
tődik, automatikusan változnak,
ha változik a nyugdíjminimum
összege. Az öregségi nyugdíj leg¬
kisebb összege 2005-ben 24 700
Ft, 2006-ban 25 800 Ft.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

összegének megállapítási módja Átmeneti járadék:
is.
Összege a várható öregségi
nyugdíj 75%-a (4,3%-kal emelke¬
dik).
Ápolási díj:
A tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos kiskorút, illetőleg a sú Rendszeres szociális járadék:
lyosan fogyatékos nagykorút ápo A 2006. december 31-ig a 62.
ló személyek ellátásának össze¬ életévüket betöltő személyek ese¬
ge azonos az öregségi nyugdíj tén:
mindenkori legkisebb összegével. 2005- ben 25 810 Ft,
2005- ben: 24 700 Ft, 2006-ban: 2006- ban: 26 910 Ft,
25 800 Ft.
egyéb esetben:
A súlyosan fogyatékos, fokozott 2005- ben: 22 110 Ft,
ápolást igénylő személyek után 2006- ban: 23 060 Ft.
járó ápolási díj összege azonos
az öregségi nyugdíj mindenkori Házastársi pótlék és házastársi
legkisebb összegének 130%- pótlékhoz járó kiegészítés:
ával. 2005-ben: 32 110 Ft, 2006- 2005- ben: 16 640 Ft,
ban: 33 540 Ft.
2006- ban: 17 360 Ft.
A súlyos fogyatékos ápolási
díját külön igényelni kell!
Házastárs utáni jövedelempót¬
lék:
A 18 éven felüli tartósan beteg 2005- ben: 11 530 Ft,
személyt ápolók ellátásának ösz- 2006- ban: 11 970 Ft.
szege azonos az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének Egészségkárosodási járadék:
80%-ával. 2005-ben: 19 760 Ft, 2005- ben: havi 74 100 Ft,
2006- ban: 20 640 Ft.
2006- ban: havi 77 400 Ft.

Időskorúak járadéka:
Emelt összegű támogatás a
legalacsonyabb jövedelmű 75
év feletti egyedülállóknak.
2006. január 1-jétől az érintettek ha jövedelmük nem éri el a nyug
díjminimum 130%-át (2006-ban:
havi 33 540 Ft) - időskorúak jára
dékára szerezhetnek jogosultsá
got, amely a jövedelmüket erre a
szintre egészíti ki.
Az érintettek száma: 40-45000 fő
Az új ellátás átlagosan havi 9 000
Ft-tal egészíti ki az idősek jöve
delmét. Ennek költsége 2006- 2006. január 1-jétől azok, akik már
ban: 5,2 milliárd forint.
10 éve végzik fogyatékos hozzá
tartozójuk otthoni ápolását, és sa
Emelkedik a 75 év alattiak jára¬ ját jogú nyugdíjra lesznek jogosul
tak, a nyugdíj mellett továbbra is
dékösszege is:
- a 62. életévét, illetőleg a reá igénybe vehetik az ápolási díjat.
irányadó nyugdíjkorhatárt be
töltött személy esetén az öreg 2006. szeptember 1-jétől a foko
ségi nyugdíj mindenkori legki¬ zott ápolást végző személyek
sebb összegének 80%-a, 20 ápolási díja a nyugdíjminimum
640 Ft (2005-ben 19 760 Ft), 150%-ára emelkedik.
- az egyedülálló, 62. életévét, il
letőleg a reá irányadó nyugdíj
korhatárt betöltött, de 75 éves
EGYÉB ELLÁTÁSOK
nél fiatalabb személy esetén
(2006. január 1 -jétől) az öreg Fogyatékossági támogatás:
ségi nyugdíj mindenkori legki¬ Összege azonos az öregségi
sebb összegének 95%-a, 24 nyugdíj mindenkori legkisebb ösz510 Ft (2005-ben 23 465 Ft). szegének 65, illetve 80%-ával.
2005-ben 2006-ban
Ha a jogosult saját ellátással is 65% esetén 16 055 Ft 16 770 Ft
rendelkezik, a két összeg közötti 80% esetén 19 760 Ft 20 640 Ft
különbözetet folyósítják.
Rendszeres szociális segély:
Egészségkárosodott személyek
esetén összege azonos az öreg¬
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-ával.
2005-ben: 19 760 Ft, 2006-ban:
20 640 Ft.

Nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

A NYUGDÍJAK
VÁLTOZÁSAIRÓL
2006-BAN
1) 2006. január 1-jétől 4,3%-kal
emelkednek a nyugdíjak. Ez az
érintettek számára 84 milliárd
forint többletjövedelmet nyújt.
Mintegy 2,7 millió nyugdíjas átla
gosan havi 2 600 Ft-tal kap több
nyugdíjat.
A nyugdíjak vásárlóértéke ezzel
2,2%-kal emelkedik.
Az öregségi nyugdíjminimum
25800 Ft lesz (1100 Ft-tal maga
sabb az előző évinél).
Januártól 10%-kal emelkedik az
50%-os özvegyi nyugdíj mértéke.
A már ilyen özvegyi nyugdíjban
részesülők ellátása is 10%-kal, át
lagosan 3.600 Ft-tal lesz több.
2) Az 56. heti nyugdíjnövekménynyel teljessé válik a 13. havi nyug¬
díj kifizetése.
Ez 2%-os nyugdíjnövekedést je¬
lent (összesen 6,3%-os növeke¬
dés).
Ezzel a nyugdíjak reálérték-növe
kedése várhatóan 4,2% lesz (ez
megegyezik az átlagkeresetek
vásárlóérték-növekedésével).

A nyugdíjszerű rendszeres szoci¬
ális ellátások a nyugdíjakhoz ha
sonlóan 2006. január 1-jével
4,3%-kal, illetve ezzel arányos
összeggel emelkednek. A közel
Nem foglalkoztatott személyek 500 ezer nyugdíjszerű rendszeres
esetén összege azonos az öreg¬ szociális ellátásban részesülő át
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb lagban mintegy havi 920 Ft-tal
kap többet (4,5 milliárd forint).
összegének 70%-ával.
3) A méltányossági nyugdíjeme
2005-ben: 17 290 Ft, 2006-ban:
lésre vonatkozó várakozási idő 3
Vakok személyi járadéka:
évre csökken. Egyszeri, rendkívü¬
18 060 Ft.
2005- ben: 12 440 Ft,
li segélyre lesz lehetőség.
2006- ban: 12 970 Ft.
A rendszeres szociális segélye
zés 2006. július 1-jétől család Rokkantsági járadék:
(Forrás:
nagyságtól függő segélyezéssé 2005- ben: 27 450 Ft,
ICSSZEM honlap,
alakul át. Megváltozik az ellátás 2006- ban: 28 630 Ft.
www.icsszem.hu)

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

1993. évi III. törvény 37/A.§ összeg meghatározásánál is ezt
veszik figyelembe.
2006. július 1-jétől azoknak az
egészségkárosodott vagy nem Jogosultság:
foglalkoztatott személyeknek le a. / az egészségkárosodott sze¬
het a rendszeres szociális segélyt mély, ha a havi jövedelme, vala
megállapítani, akiknek a családjá¬ mint családjában az egy főre jutó
ban az egy fogyasztási egységre havi jövedelem nem haladja meg
jutó havi jövedelme nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori
meg az öregségi nyugdíj minden¬ legkisebb összegének 80%-át
kori legkisebb összegének 90%- (20 640 Ft-ot),
át (2006-ban 23 220 Ft), és va¬ b. / a nem foglalkoztatott, ha a ha
vi jövedelme nem haladja meg
gyonuk nincs.
az öregségi nyugdíj mindenkori
A családi jövedelem számítása legkisebb összegének 70%-át
során új fogalom, a fogyasztási (18 060 Ft), és családjában az egy
egység kerül bevezetésre. A fo¬ főre jutó havi jövedelem nem ha
gyasztási egységre vetített jöve¬ ladja meg az öregségi nyugdíj
delem alapján történik a jogosult mindenkori legkisebb összegének
ság megállapítása, és a segély 80%-át (20 640 Ft-ot).

Ki állapíthatja meg?
A helyi önkormányzat képviselő
testülete.

ÁPOLÁSI DÍJ
1993. évi III. törvény 40.§

- súlyosan fogyatékos vagy
Nem jogosult a díjra a hozzátar¬
- tartósan beteg,
tozó, ha
Az
ápolási
díj
a
tartósan
gondo
és
arra
vonatkozó
szakvéle
•
az ápolt személy két hónapot
Forrás:
zásra
szoruló
személy
otthoni
meghaladóan
fekvőbeteg-gyógy
ményét,
hogy
az
ápolt
állandó
Az önkormányzat költségvetése,
ápolását ellátó nagykorú személy
intézeti, valamint nappali ellátást
és tartós gondozásra szorul.
melyhez a központi költségvetés
részére biztosított anyagi hozzá¬
nyújtó vagy bentlakásos szociális
hozzájárul.
járulás.
A háziorvos az igazolást arról, intézményi ellátásban, illetőleg
Forma/összeg:
hogy az ápolt tartósan beteg vagy óvodai, gyermekvédelmi szakellá
- a jövedelemmel nem rendelke Ápolási díjra jogosult - a je¬ súlyosan fogyatékos személy,
tást nyújtó bentlakásos intézmé
ző személy esetén érje el,
gyes kivételével - az a hozzá¬ - az Országos Orvosszakértői nyi elhelyezésben részesül, vagy
- jövedelemmel rendelkező ese tartozó, aki önmaga ellátására
Intézet orvosi bizottságának közoktatási intézmény tanulója, il
tén az egyéb jövedelmekkel
letőleg felsőoktatási intézmény
szakvéleménye vagy
képtelen, állandó és tartós fel
együtt érje el az öregségi nyug
nappali tagozatos hallgatója kivé¬
a
megyei
gyermek-szakfőorvos
ügyeletre
szoruló
díj mindenkori legkisebb öszve, ha
igazolása
vagy
súlyosan
fogyatékos
(korhatár
szegének 80%-át (20 640 Ftnélkül), vagy
- a fekvőbeteg-szakellátást nyúj - a közoktatási intézményben el
ot),
tó intézmény vagy területileg il
tartósan
beteg
18
év
alatti
töltött idő a kötelező tanórai
- aktív korú nem foglalkoztatott
letékes szakrendelő intézet
gyermek gondozását, ápolását
foglalkozások időtartamát nem
esetén 70%-át (18 060 Ft-ot).
szakorvosa által kiadott záróje
végzi. Az ápolási díj összege
haladja meg, vagy
lentés, igazolás alapján állítja - az óvoda, a nappali ellátást
nem lehet kevesebb, mint az
öregségi nyugdíj mindenkori
ki.
nyújtó szociális intézmény
legkisebb összege (2006-ban
igénybevételének, illetőleg a
A jelenlegi rendszer működése
felsőoktatási intézmény látoga
25 800 Ft).
A háziorvos a súlyos fogyatékos
A közgyógyellátási rendszer feladata - többek között - a szociális helyzetük és egészségi állapotuk miatt
tási kötelezettségének időtarta
ság tényéről szóló igazolást a Ta
rászorulók kiadásainak kompenzálása azáltal, hogy az alapvető gyógyszerek és más térítésköteles ellátások
ma átlagosan a napi 5 órát
Az ápolási díjat az ápolást végző nulási Képességet Vizsgáló Szak
esetében térítésmentességet biztosít. A közgyógyellátott nemcsak a társadalombiztosítás által támogatott
nem haladja meg, vagy
személy lakóhelye szerint illeté értő Bizottság szakvéleménye
egyes gyógyszerekhez juthat hozzá térítésmentesen, hanem gyógyászati segédeszközökhöz és más meg¬
kes települési önkormányzat álla¬ alapján is kiállíthatja.
- az óvoda, a közoktatási, illető
határozott szolgáltatásokhoz is.
pítja meg.
leg a felsőoktatási intézmény
A
települési
önkormányzat
képvi
Tartósan
betegnek
minősül
az
a
látogatása, vagy a nappali ellá
A közgyógyellátás rendszere számos problémával küzd:
selő-testületének
rendeletében
tást
nyújtó szociális intézmény
személy,
aki
előreláthatólag
há
Sok esetben nem esik egybe az egészségügyi és a szociális rászorultság.
meghatározott
feltételek
esetén
igénybevétele
csak az ápolást
rom
hónapnál
hosszabb
időtar
A közgyógyellátás keretein belül igénybe vehető, amúgy is nagyon korlátozott számú gyógyszer (kb. 700
végző személy rendszeres
készítmény) közül sok már nem korszerű, ezért ha az orvos olyan gyógyszert ír fel, amely a közgyógyellátási ápolási díjat állapíthat meg annak tamban állandó ápolást, gondo
a hozzátartozónak is, aki 18. élet zást igényel.
közreműködésével valósítható
listán nem szerepel, a betegnek az általános szabályok szerint kell fizetnie.
meg,
A jelenlegi szabályozás „pazarló", hiszen a közgyógyellátási listán szereplő készítmények korlátlan meny- évét betöltött, tartósan beteg sze
mély gondozását végzi.
nyiségben igénybe vehetők.
Súlyosan fogyatékos személy¬
Az ellenőrzés nem megfelelő, amely visszaélésekre adhat alapot, ugyanakkor a visszaélések szankcioná A díj összege nem lehet keve¬ nek minősül az, akinek
• az ápoló
lása is megoldatlan.
sebb, mint az öregségi nyugdíj - segédeszközzel vagy műtéti - rendszeres pénzellátásban ré
mindenkori legkisebb összegének
úton nem korrigálható módon
szesül, és annak összege
A közgyógyellátási rendszer átalakításának irányai
látóképessége teljesen hiány
meghaladja az ápolási díj ösz80%-a (2006-ban 20 640 Ft).
Az átalakítás célja, hogy a közgyógyellátás keretében igénybe vehető szolgáltatások jobban igazodjanak
zik, vagy aliglátóként minimális
szegét, ide nem értve azt a táp
az érintettek szükségleteihez, a támogatás rendszere áttekinthetőbb és igazságosabb legyen. A változtatás
látásmaradvánnyal rendelke
pénzt, amelyet az ápolási díj
A települési önkormányzat a foko
eredményeképpen a támogatás váljon célzottabbá, fokozottabban érvényesüljön a rászorultsági elv.
zik, és ezért kizárólag tapintó
folyósításának időtartama alatt
zott ápolást igénylő súlyosan fo
A közgyógyellátás igénybevételének fokozottabb ellenőrzése és a visszaélések szankcionálása igazságo
halló életmód folytatására ké¬
végzett keresőtevékenységé¬
gyatékos személy gondozását,
sabb elosztást eredményezhet, mivel a jogosulatlan gyógyszerkiváltáshoz kapcsolódó kifizetések, a „pazar
pes,
ből adódó biztosítási jogvi
ápolását végző személy kérelmé
ló" gyógyszerkiváltások rendszerből történő kiszűrésével egyidejűleg felszabaduló források révén lehetővé
szony alapján - keresőképte
re
emelt
összegű
ápolási
díjat
áW
hallásvesztesége
oly
mértékű,
válik egy korszerűbb, szélesebb körű ellátás.
lenné válása esetén - folyósí¬
lapít
meg,
mely
azonos
az
öreg
hogy
a
beszédnek
hallás
útján
Az új rendszerben a jogosultsági feltételek és a nyújtott szolgáltatások köre lényegében változatlan marad.
történő megértésére és spon¬ tanak,
Eddig korlátlan mennyiségű, de mégis kevés fajtájú, sokszor korszerűtlen gyógyszert írathattak föl a betegek ségi nyugdíj mindenkori legkisebb
tán elsajátítására segédesz - szakiskola, középiskola, illetve
ily módon (az egyik leggyakrabban felírt gyógyszer egyszerű fájdalomcsillapító volt). Mostantól az egyén kró összegének 130%-val (2006-ban
közzel sem képes, és halláská¬
nikus betegségeihez igazodva szélesebb körű ellátást lehet biztosítani.
33 540 Ft).
felsőoktatási intézmény nappali
rosodása miatt a hangzó be¬
tagozatos tanulója, hallgatója,
A közgyógyellátási rendszer keretében a betegek számára krónikus betegségeikre egyéni gyógyszerkere
tet állapítanak meg. Az egyéni keret mértékéig térítésmentesen válthatnak ki bármilyen járóbeteg-ellátás ke
- keresőtevékenységet folytat és
Fokozott ápolást igénylő az a széd érthető ejtése elmarad,
retein belül kiadható, társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert. Az egyéni gyógyszerkeret bevezeté
munkaideje - az otthon történő
személy, aki mások személyes - értelmi akadályozottsága ge
sével az új rendszer a jelenlegi, igen korlátozott gyógyszerlista helyett nagyobb „választékot" biztosít. (Jelen
munkavégzés kivételével - a
segítsége nélkül önállóan nem
netikai, illetőleg magzati káro
leg az alkalmazható mintegy 1300-1400 hatóanyagból összesen 240 szerepel a közgyógyellátási listán.) Az képes
napi 4 órát meghaladja.
sodás vagy szülési trauma kö¬
új rendszer teljes támogatást nyújt a közgyógyellátottak krónikus betegségeihez kapcsolódó gyógyszerekhez.
vetkeztében, továbbá tizenne¬
- étkezni vagy
Ezek a szakmai szabályok szerint elsőként választandó, lehetőleg generikus, legalacsonyabb napi terápiás
gyedik életévet megelőzően Meg kell szüntetni az ápolási díj
- tisztálkodni vagy
költségű gyógyszerkészítmények.
bekövetkező súlyos betegség folyósítását, ha
- öltözködni vagy
- illemhelyet használni vagy miatt középsúlyos vagy annál - az ápolt személy állapota az ál
Ennél drágábbat rendelhet ugyan az orvos, ha erről a beteggel előzőleg megegyezett, de a közgyógyel
nagyobb mértékű, továbbá aki
- lakáson belül - segédeszköz
landó ápolást már nem teszi
látás csak a megszabott határig térít, a különbséget a betegnek kell fizetnie.
IQ értékétől függetlenül a sze
igénybevételével sem - köz¬
szükségessé,
mélyiség egészét érintő (per- - az ápolást végző személy a kö
lekedni,
A törvénymódosítás 2006. július elsején lép életbe.
vezív)
fejlődési zavarban szen¬
feltéve, hogy esetében a fentiek
telezettségét nem teljesíti,
ved,
és
az autonómiai tesztek - az ápolt személy meghal,
közül legalább három egyidejű¬
A közgyógyellátás keretében biztosított gyógyszer igénybevételének legfontosabb elemei:
alapján állapota súlyosnak - az ápolást végző vagy az ápolt
leg fennáll.
- Az egyéni gyógyszerkeret havi maximuma 12 000 Ft.
vagy
középsúlyosnak minősít
személy tartózkodási engedé
- A jogosult személy - a betegségei alapján megállapított - havi keretösszeget bármely, a járóbeteg-ellátás
keretein belül kiadható, társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerkészítményre „költheti".
lyének érvényességi ideje
A települési önkormányzat a fenti hető (BNO szerinti besorolása:
- A krónikus betegséghez megállapított egyéni gyógyszerkereten túl évi 6000 Ft eseti keret jár az esetleg feltételek fennállásáról az ápolt
meghosszabbítás nélkül lejárt,
F84.0-F84.9),
akutan fellépő betegségek gyógyítását szolgáló gyógyszerek megvásárlásának támogatására.
illetve az engedélyt visszavon¬
személy tartózkodási helye sze - mozgásszervi károsodása, ille
- Az új rendszer szükség esetén lehetőséget ad az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára, ha
ták,
rint illetékes megyei, fővárosi szo tőleg funkciózavara olyan mér
pl. új betegség lép fel, más terápia válik szükségessé.
tékű, hogy helyváltoztatása a - a jogosultságot kizáró körül¬
ciális módszertani intézmény
külön jogszabályban - 141/2000.
mény következett be.
szakvéleménye alapján dönt.
Az új közgyógyellátási rendszer működése
(VIII.9.) kormányrendelet - meg
Az igényt a jegyzőnél kell benyújtani. Mellékelni kell hozzá a háziorvos igazolását a krónikus betegségek
határozott segédeszköz állan Az ápolt személy halála esetén a
Az ápolási díj havi összege a más
ről és a gyógyítást szolgáló terápiáról (gyógyszerek esetében hatóanyag és mennyiség megjelölésével). A
dó és szükségszerű használa halál időpontját követő második
rendszeres pénzellátásban része
jegyző megvizsgálja a jogosultsági feltételeket (pl. jövedelemhez kötött jogcím esetén a jövedelmet, vagy ala
tát igényli, vagy állapota miatt hónap első napjától szüntetik meg
nyi jogcím esetén az ellátásra való jogosultságot), a háziorvos igazolását megküldi az illetékes megyei egész sülő jogosult esetén a fenti össze
helyváltoztatásra még segéd az ellátás folyósítását.
gek és a jogosult részére folyósí
ségbiztosítási pénztárnak, amely nyilatkozik az elismert gyógyszerköltségről. A jegyző ezután elbírálja a közeszközzel
sem képes, vagy
tott
más
rendszeres
pénzellátás
gyógyellátásra való jogosultságot, meghatározza annak kezdő időpontját, az egyéni és eseti gyógyszerkere
végtaghiány
miatt önmaga ellá 2006. január 1-jétől, ha súlyo¬
havi
összegének
a
különbözete.
tet. Ha a kérelmezőnek nincs krónikus betegsége, illetőleg nincs jelentős - havi 1000 Ft-ot meghaladó - rend
tására nem képes és állandó san fogyatékos beteget ápoló
Ha a különbözet az ezer forintot
szeres gyógyszerköltsége, akkor külön igazolásra, elismert gyógyszerköltség-megállapítására nincs szük
ápolásra, gondozásra szorul.
nem éri el, a jogosult részére ezer
ség. Ekkor a gyógyszerkeret az eseti keretösszeg, azaz évi 6000 Ft. A jegyző döntése alapján a MEP kiállít
személy részére saját jogú
ja és eljuttatja a jogosult részére az egy évig érvényes közgyógyellátási igazolványt. Az Országos Egészség
forint összegű ápolási díjat kell
nyugdíjnak minősülő ellátást
biztosítási Pénztár ezután nyilvántartásában napra készen vezeti a jogosult gyógyszerkeretét. Az eseti megállapítani.
Ha az ápolást végző hozzátar¬ (öregségi nyugdíj, rokkantsági
gyógyszerkeretet a jogosultság kezdetén egy összegben, az egyéni gyógyszerkeretet 3 havonta állapítják
tozó nem ért egyet a háziorvos nyugdíj) állapítanak meg, to¬
meg a betegnél.
vábbra is jogosult az ápolási
Az ápolási díj folyósításának idő szakvéleményével,
A patika és az OEP között elektronikus adatkapcsolat lesz. A gyógyszer kiváltásakor a patika elekt^mk^ tartama nyugdíjszerző szolgálati a szakvélemény felülvizsgálatát díjra, feltéve, hogy az ápolási
san kapcsolatba lép az OEP nyilvántartásával, és a jogosult gyógyszerkeretének erejéig térítésmentesen ki
időnek minősül, mivel a folyósított kérheti az Állami Népegészség díjat a nyugdíj megállapítása
adja a gyógyszert. Ha az adott háromhavi gyógyszerkeret elfogy, akkor a következő 3 havi keret megnyitá
összegből 8,5% nyugdíjjárulékot ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat te időpontjában több mint tíz éve
sáig a közgyógyellátott az általános térítési díjszabályok szerint válthatja ki gyógyszerét. Ha a három hónap
vonnak.
rületileg illetékes városi intézeté folyósítják.
leteltével a jogosultnak maradványa van a keretből, az nem vész el, hanem a következő 3 havi keret össze
nek tisztifőorvosa által kijelölt, az
géhez hozzáadódik. A gyógyszer kiváltásakor a patika mindig tájékoztatja a beteget az aktuális gyógyszer
Az ápolási díj megállapítása ápolást indokoló diagnózis szerin
(Forrás:
keretéről. A gyógyszertárak és az OEP közötti elektronikus kapcsolat kiépítésére a közeljövőben sor kerül,
iránti kérelemhez mellékelni ti szakorvostól vagy szervtől. (Ez
ICSSZEM -Tájékoztató
melynek költségeit az állam vállalja magára.
kell a háziorvos igazolását arról, a lehetőség az önkormányzatot is
a szociális ellátásokról 2006)
megilleti.)
(Forrás: ICSSZEM honlap, www.icsszm.hu) hogy az ápolt

A közgyógyellátás átalakításáról

A LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK NEM VÁLTOZTAK
164/1995. (XII. 27.) korm.rendelet: A személygépkocsi-szerzési
támogatásról, a személygépkocsi-átalakítási támogatásról, a
közlekedési támogatásról, valamint a parkolási engedélyről
Személygépkocsi-szerzési támogatás
Azok a személyek nyújthatnak be szerzési támogatásra igényt,
akik:
• súlyosan mozgáskorlátozottak, és ezt a tényt a háziorvos által kibo
csátott, 7 pontot elérő vagy azt meghaladó szakértői bizonyítvánnyal
igazolják, és
• a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori
legalacsonyabb öregségi nyugdíj összegének két és félszeresét
(2006-ban 64 500 forintot). Figyelem! Az egy főre jutó jövedelem
kiszámítása mindenkor az előző év nettó jövedelme alapján történik.
• hét éven belül nem részesültek még ilyen támogatásban
• saját maguk rendelkeznek vezetői engedéllyel, vagy alkalmasak
vezetői engedély megszerzésére, illetve ha nem alkalmasak, de
velük együtt élő házastársuknak (legalább egy éve együtt élő élet
társuknak) van vezetői engedélye, és külön nyilatkozatban vállalja a
szállítást, vagy
• méltányossági kérelem alapján, ha a súlyosan mozgássérült személy
nem rendelkezik vezetői engedéllyel, annak megszerzésére nem is
alkalmas, de nappali tanulmányokat folytat vagy munkaviszonyban
áll, és szállítását a vele legalább egy éve együtt élő nagykorú gyer
meke, testvére írásbeli nyilatkozattal vállalja. Más jogcímen szerzési
támogatásra vonatkozó kérelem nem nyújtható be, tehát nem vállal
hatja a vezetést más rokon - például unoka, vő, sógor és így tovább.
• az a szülő, aki a 3. életévét betöltött, súlyosan mozgáskorlátozott
kiskorú gyermek személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyi
latkozatban vállalja, ha a szállítás a gyermek rendszeres intézményi
ellátása, gyógykezelése vagy tanulói jogviszonya miatt indokolt.
A szerzési támogatás a belföldi kereskedelmi forgalomban lévő, 3 mil
lió forintot meg nem haladó fogyasztói árú, maximum 1610 cm löket
térfogatú benzinüzemű, illetve maximum 2000 cm lökettérfogatú
dízelüzemű személygépkocsi vásárlására használható fel. A vételárhoz
szerzési támogatás nyújtható - a megyei rehabilitációs főorvos javasla
ta alapján - 3 vagy 4 kerekű segédmotoros rokkantkocsi, illetőleg gépi
hajtású kerekesszék vásárlása esetén is.
A szerzési támogatás mértéke a vételár, illetve a vám és általános for
galmi adó együttes költségének 60 százaléka, legfeljebb azonban 300
ezer forint.
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A szerzési támogatás ugyanazon személynek hétévenként egy ízben
adható. A szerzési támogatás megállapítására irányuló kérelmet az
állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes polgármesteri
hivatalnál kell benyújtani. A kérelem benyújtásának határideje az
adott év április 30. napja. Ez az időpont jogvesztő határidő, mert azt
követően a kérelmező részére az adott évben szerzési támogatásra
való jogosultság nem állapítható meg.
A szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozat
érvényességi ideje egy év. A jegyző - kérelemre - a határozat
érvényességi idejét évenként meghosszabbíthatja, amennyiben a jogo¬
sultsági feltételeknek a kérelmező megfelel. A jogosultsági feltételek
közül a súlyos mozgáskorlátozottság tényét nem kell évente új iga
zolással 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 vizsgála
tot végző szakértők által előírt és a jogosítvány mellékletében feltün
tetett segédberendezések felszereléséhez, a gépkocsi áta
lakításához vagy automata sebességváltóval felszerelt személygép
kocsi vásárlásához,
• továbbá a személygépkocsi olyan átalakításához, mely lehetővé
teszi a súlyos mozgáskorlátozott személyek szállítását.

Ezenkívül a bizottságok általában figyelembe veszik a jogosult
mozgássérültségének súlyosságát, illetve azt, hogy az igénylő és
családja rendelkezik-e már gépkocsival vagy sem. Az igények
elbírálása során a kérelmek határidőn belül történő beadási sorrendje a
döntést nem befolyásolja.
Közlekedési támogatás
Az alapfeltételek azonosak a szerzési támogatás 1. és 2. pontjában írt
alapfeltételekkel.
A támogatás mértékének alapösszege évenként 7 ezer forint. A fo
gyatékossági támogatásban részesülő személyek közlekedési támo
gatásra nem jogosultak.

a háziorvos által kiállított igazolást, amely az önellátási és az önkiszol
gálási képességre vonatkozó adatokat tartalmazza.
A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló eljárás igénybe
jelentésre indul. A fogyatékossági támogatás megállapítása első fokon
a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi
Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8. Pf: 140)
hatáskörébe tartozik. Az igazgatóság határozata ellen benyújtott
fellebbezést a Magyar Államkincstár bírálja el.
12/2001. (II.31.) kormányrendelet:
Lakáscélú állami támogatásokról
Akadálymentesítési támogatás

A támogatás évi mértéke:
• ha a súlyosan mozgáskorlátozott személy 1 -62 éves korú, és tanulói
jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll: 24 500 forint
• ha a súlyosan mozgáskorlátozott személy a 62. évét betöltötte: 7
ezer forint
• ha a súlyosan mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról gon
doskodik, részére a fent feltüntetett támogatás mértékén kívül plusz
3500 forint támogatás állapítható meg.

Az igénylés feltételeiről a MEOSZ - lakóhely szerint legközelebb eső területi tagegyesületeiben kaphatnak részletes és a kérelmező
körülményei szerinti konkrét felvilágosítást. A vonatkozó jogszabály
alapvetően nem változott, csupán a Kormány 51/2003. (IV.9.) ren
deletének 9. § (4) bekezdése pontosította azt a szabályt, hogy ugyan
arra az ingatlanra akadálymentesítési támogatás több alkalommal
akkor igényelhető, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadály
mentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy akadály
mentes lakáshasználatát. A támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott
személy számára eredményezhet használati előnyt, de nem szolgál
hatja a lakás forgalmi értékének növekedését.

A közlekedési támogatás megállapítására irányuló kérelmet az
állandó lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes pol¬
gármesteri hivatal jegyzőjénél 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 Egy mozgássérült személy azonban csak egy alkalommal részesülhet
mozgáskorlátozottság ténye év közben következik be, úgy a kérelem lakás-akadálymentesítési támogatásban (maximum: 150 ezer forint
fenti határidőt követően is benyújtható. Ebben az esetben a támogatás összegben), akkor is, ha időközben a korábban akadálymentesített
mértékét időarányosan állapítják meg.
lakását eladta, vagy állapotváltozása miatt más átalakításra is szük
sége lenne. Új építésű akadálymentes lakásra 250 ezer forint támo
Nem állapítható meg közlekedési támogatás annak a személynek, gatás vehető igénybe. A MEOSZ számítógépes nyilvántartási rend
szere kizárja a többszöri igénybevétel lehetőségét, ezért kérjük, hogy
aki:
• az I. fokú orvosi szakvélemény alapján nem súlyosan mozgáskorlá¬ hamis nyilatkozattal ne kíséreljék meg a második támogatás
igénylését. A támogatás kizárólag a dokumentációban meghatározott
tozott
• ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézményi ellátásban célra használható fel, a felhasználásról írásos beszámolót kell benyúj¬
tani.
részesül
• életvitelszerűen ágyhoz kötött fekvőbeteg, és szállítása csak men
tőjárművel biztosítható
Fogyatékos személyek
adókedvezménye
F a kérelem benyújtásakor a család egy főre jutó jövedelme megha
ladja - az előző éves nettó jövedelmek alapján - a 64 500 forintot.
A súlyos fogyatékosság esetén orvosi igazolás alapján havi 3125 forint
Súlyosan mozgáskorlátozott személynek számít az, aki:
tal lehet csökkenteni az adót mindazokra a hónapokra, amelyekben a
• önerőből tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes, mert fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt. Az adóévben legfeljebb
k a tömegközlekedési eszközök megállóhelyének megközelítése, a 37 500 forinttal lehet csökkenteni az adó mértékét.
járműre történő fel- és leszállás, a szokásos méretű kézipoggyász 2006. január 1-jétől a havonta leírható adókedvezmény mértéke a
vitele, a lépcsőn szokásos módon történő fel- és lelépkedés számára minimálbér 5%-a, 3125 forint. Éves szinten legfeljebb 37 500 forint
rendkívüli nehézséget vagy megoldhatatlan feladatot jelent, továb¬ adókedvezmény vehető igénybe.
bá/vagy
Az orvosi igazolást nem kell csatolni, csak megőrizni. Akinek az állapota
végleges, és korábban már kiadták az erről szóló igazolást, nem kell új
• tartós állásra, fogódzkodásra, kapaszkodásra nem képes, illetve
• test közeli és test távoli segédeszközök (például kerekesszék, lép igazolást kérnie.
csőlift, lépcsőmászó szerkezet, személyemelő, kádbeemelő, művég A kedvezményt a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély a
tag, járógép, két mankó vagy bot, gördülő járóka vagy járókeret és saját összevonás alá eső jövedelme utáni adóból vonhatja le.
a többi) állandó, szükségszerű használatára rászorul.
Súlyosan fogyatékosnak az a személy tekinthető az adózás
szempontjából, aki súlyos egészségkárosodással összefüggő jogo
83/1987. (XII.27.) MT rendelet: A rokkantsági járadékról
sultságról szóló, jogszabályban meghatározott betegségben szenved,
Az a fogyatékossággal élő személy kaphatja meg, aki tizennyolcadik vagy rokkantsági járadékban vagy közlekedési támogatásban
életélvét betöltötte, rokkantnyugdíjra nem jogosult, és huszonötödik részesül.
életévének betöltése előtt munkaképességét 100 százalékos mérték
ben elveszítette.
1991. évi LXXXII. törvény:
141/2000. (VIII.9) kormányrendelet: A súlyos fogyatékosság
minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól
Fogyatékossági támogatás

A Magyar Közlöny 2003. évi 19. számában 21/2003. (II.25.) kor
mányrendelettel módosították a korábban érvényben lévő jogszabályt.
Ennek alapján az új jogi szabályozás is megőrizte azt az alapfeltételt,
Az átalakítási támogatás ugyanazon személynek hétévenként egy hogy a fogyatékossági támogatásban csak az a súlyosan fogyatékos
ízben adható. A támogatás mértéke az átalakítás tényleges költsége, személy részesülhet, akinek a társadalmi életben való részvétele
de legfeljebb 30 ezer forint. Az átalakítási támogatásra vonatkozó kérel olyan súlyos mértékben nehezített, hogy annak leküzdéséhez rend
met az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes pol szeresen külső segítő személyre van szüksége. A korábbi jogosultak
gármesteri hivatalnál kell benyújtani. A kérelem az adott évben bár¬ mellett igényt nyújthatnak be azok is, akiknek állapotán segédeszköz
alkalmazásával nem lehet eredményesen változtatni. Továbbá,
mikor benyújtható.
akiknek mindkét végtagra, vagy egy végtagra és a törzsre kiterjedő
Azok a súlyosan mozgássérült személyek, akik rendelkeznek a súlyos torzulásuk, bénulásuk, csont- vagy ízületi deformitásuk, ízületi
szerzési vagy átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító vagy izommerevségük van, és ez számukra a hétköznapi életvitellel
határozattal, a jelenlegi körülmények között általában csak várakozási kapcsolatos teendők elvégzését megnehezíti, vagy lehetetlenné
idő után juthatnak hozzá a tényleges utalványhoz. Ez a várakozási idő teszi, mivel a sérülés az érintett testrészek használatát súlyos
a jogosult körülményei alapján általában több év. Az igényjogosultak mértékben akadályozza. Ugyancsak támogatási igényt nyújthatnak
között a kielégítési sorrendet a jogosult lakóhelye szerint illetékes be azok, akiknek túlmozgással együtt járó mozgáskoordinációs
közigazgatási hivatal vezetője bizottság közreműködésével határozza zavaruk a járást vagy a motoros képességeket jelentős mértékben
meg, amelynek egy tagja a MEOSZ elnöke által meghatalmazd akadályozza.
A szabályozás szerint tehát támogatásban részesülhetnek például a
személy.
születési agykárosodások miatt részlegesen bénult állapotban lévők,
A szerzési és átalakítási támogatási igények kielégítési sorrend¬ ha a bénulás mozgáskoordinációs zavart is eredményez, vagy a
jének meghatározásakor előnyben részesíthető az a súlyosan sclerosis multiplex következtében mozgáskoordinációs, illetve
egyensúlyzavarral rendelkezők, az agyi történések miatt legalább két
mozgáskorlátozott személy, aki:
• saját jogán jogosult támogatásra (rendelkezik vezetői engedéllyel) és végtagra kiterjedően sérült emberek és más, a korábbi szabályozás
szerint segédeszközökkel való ellátás nélkül nem támogatható
átalakítási támogatásra is
• a személygépkocsit munkaviszony fenntartásához vagy tanulói személyek.
jogviszony folytatásához használja
Akik tehát az új szabályozás szerint jogosultak lehetnek a fo
gyatékossági támogatásra, függetlenül attól, hogy korábban nyújtottak• egyedülálló
• honvédelmi kötelezettségének teljesítése során, azzal összefüggés e be igényt vagy nem, a fenti állapotok közül bármelyik előfordulása
esetén új igényt adhatnak be. Az igényléshez változatlanul csatolni kell
ben vált súlyosan mozgáskorlátozottá.

A gépjárműadóról - súlyadó 5.§ f) bekezdés
A gépjárműadóról
Mentes az adó alól:
bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló
egy személyszállító gépjármű. Súlyos mozgáskorlátozott személy szál
lítására elsősorban az a személyszállító gépjármű szolgál, amely a
súlyos mozgáskorlátozott adóalany tulajdonában van.
Ha a súlyos mozgáskorlátozott tulajdonában nincs gépjármű:
akkor a súlyos mozgáskorlátozott személyt - írásbeli nyilatkozata
alapján - rendszeresen szállító, vele legalább egy éve közös ház
tartásban élő közeli hozzátartozójának, élettársának vagy szerződés
alapján tartásra kötelezett személynek mint adóalanynak a tulaj
donában lévő gépjárművet lehet ilyennek tekinteni.
29/2002. (V.17.) OM rendelet: A fogyatékossággal élő hallgatók
tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biz¬
tosító feltételekről
A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők, valamint a felsőoktatási
intézményekben tanulmányokat folytató fogyatékos hallgatók a fo
gyatékosságukra való tekintettel kérhetik az intézmény engedélyét a
tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges
vagy teljes felmentésre vagy 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 tanulmányok folytatása során
is biztosítani kell.
Ápolási díj
Az a nem nyugdíjas, nem rokkantsági nyugdíjas, munkaviszonnyal nem
rendelkező hozzátartozó kérheti, aki állandó gondozásra szoruló, fo
gyatékossággal élő személyt ápol. A kérelmet a lakóhely szerinti
illetékes önkormányzatnál kell benyújtani.

Mi mennyi 2006-ban?
A kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) összege:
62 500 Ft/hó
hetibér esetén:
14 400 Ft
napibér esetén:
2 880 Ft
órabér esetén:
360 Ft
(a 316/2005. (XII.25.) korm.rendelet alapján)
Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 25 800 Ft/hó
(a 291/2005. (XII.23.) korm.rendelet 7.§ alapján)

• 75 év feletti egyedülálló esetén:
A családi pótlék havi összege
az öregségi nyugdíjminimum 130 százaléka
33 540 Ft/hó
(a családok támogatásáról szóló módosított 1998. évi LXXXIV. tv.
Jövedelemmel rendelkezők esetén a fenti összegnek és a jogosult (Cst.) 11.§ alapján)
havi jövedelmének különbözete. Ellátásban az részesülhet, aki be¬ A családi pótlékról a Humanitás 2006. januári számában (6. oldal)
töltötte a nyugdíjkorhatárt. A folyósítás feltétele, hogy házastársak olvashatnak részletesen.
esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem lehet több a nyugdíjmi¬
A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj,
nimum 80, egyedülállók esetében 95, 75 évesnél idősebb egyedül¬
baleseti özvegyi nyugdíj
56 170 Ft/hó
álló esetén pedig a 130 százalékánál.
összeghatárig folyósítható együtt (219/2005. (XII. 25.) korm.rend.)
Ápolási díj
Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos ma¬
(a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított gánszemélynél az erről szóló igazolás alapján - a fogyatékos álla
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 41.§ alapján) általában: 25 800 Ft/hó
pot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején - ha¬

^
Nyugdíj előtti munkanélküli segély (NYES)i
Ápolási díj az önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós fel¬ vonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százaléká¬
(az 1991.évi IV.tv. (Flt.) 30.§ (4) bek. alapján)
ügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év nak megfelelő összeg (személyi kedvezmény) (a személyi jövede¬
• mértéke: az öregségi nyugdíj legkisebb
alatti személy gondozása esetén állapítható meg. Kivételesen meg lemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 40.§ (1) bek. alapján)
összegének 80 százaléka
20 640 Ft/hó
állapítható a 18. életévét betöltött tartósan beteg gondozása esetén Fogyatékossági támogatás
2005. november 1-jétől nem állapítható meg, a korábban megálla
is, ilyenkor az öregségi nyugdíjminimum 80 százaléka, azaz 20 640 Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
pított NYES-t a 2005. október 31-ig hatályos jogszabályok szerint
Ft/hó az összege.
• 65 százaléka "
16 770 Ft/hó
kell tovább folyósítani.
A települési önkormányzat jegyzője a fokozott ápolást igénylő súlyo¬ • 80 százaléka
20 640 Ft/hó
Rendszeres szociális segély
san fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy ké¬ (a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításá
(a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított
relmére havi 33 540 Ft összegű ápolási díjat állapít meg.
ról szóló 1998. évi XXVI. tv. 23/A.§ alapján)
(Forrás: HUMANITÁS)
1993.évi III. tv. (Szoc.tv.) 37/E.§ (1) bek. a) pont alapján)
• egészségkárosodott esetén:
öregségi nyugdíjminimum 80 százaléka
20 640 Ft/hó
• nem foglalkoztatott esetén:
A Kormány 218/2003. (XII.11.) lékleteként megküldött OOSZI zolvány érvényességének időtar zottak alapján az alábbiakra jogo
öregségi nyugdíjminimum 70 százaléka
18 060 Ft/hó
kormányrendelete értelmében a szakvéleményt a súlyos fogyaté tama megegyezik a szakvéle¬ sult:
Adómentes juttatások
parkolási igazolványra vonatkozó kosság minősítéséről vagy a ma mény érvényességének időtarta¬
- egyes behajtást tiltó jelzőtáblá
(a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CVII. törvény I. számúfeltételek 2004. július 1-jétől az gasabb összegű családi pótlékra mával.
nál a tilalom ellenére behajthat,
melléklet 8.3. és 8.17., valamint 8.30. pontja alapján)
alábbiak szerint változtak:
jogosító betegségekről és fogya
A parkolási igazolvány érvé
ha úticélja a jelzőtáblával meg
• üdülési csekk
62 500 Ft/év
tékosságokról szóló igazolást.
nyessége 5 éves időtartamra szól
jelölt úton van, vagy csak ezen
• étkezési támogatás (természetbeni)
9 000 Ft/hó
A rendelet alapján igazolványra
A kérelemhez csatolható 1 db abban az esetben, ha a mozgásá¬
az úton közelíthető meg,
jogosult az a személy:
• étkezési utalvány
4 500 Ft/hó
igazolványkép abban az esetben, ban korlátozott személy állapota
• aki súlyos mozgáskorlátozottnak, ha a jogosult személyesen nem végleges. Az érvényességi idő le - a járdán a járművével akkor is
• iskolakezdési támogatás
19 000 Ft/év
megállhat, ha a megállást jelző
• aki látási fogyatékosnak, gyen tud megjelenni. Ebben az esetben teltével az igazolvány érvényes
A rokkantsági nyugdíj legkisebb összege
tábla
vagy útburkolati jel nem
génlátónak,
értelmi
fogyatékos
a
jogosult
helyett
meghatalma
sége
további
5
évvel
újabb
szak
(a 291/2005. (XII. 23.) korm.rendelet 8.§ alapján)
engedi meg,
nak,
valamint
autistának
minősül.
zottja
jár
el.
vélemény
bemutatása
nélkül
• III. rokkantsági csoportban
25 800 Ft/hó
Az igazolvány iránti kérelem meghosszabbítható.
• II. rokkantsági csoportban
26 960 Ft/hó
- járművével olyan helyen is vá
Az igazolvány kiadásában, személyes előterjesztésekor az
Az igazolványban foglaltak
rakozhat, ahol azt várakozást
• I. rokkantsági csoportban
27 950 Ft/hó
meghosszabbításában, visszavo¬ okmányiroda a jogosultról fényké adattartalmát, érvényességét,
jelző
tábla tiltja,
A baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege
násában, cseréjében, pótlásában pet készít. A jogosultnak a kérel¬ jogszerű használatát a rendőrség
(a 291/2005. (XII.23.) korm.rendelet 9.§ alapján)
első fokon az okmányirodák az il met minden esetben saját kezű¬ és a közterület-felügyelő jogosult ^ ellenőrző óra vagy jegykiadó
automata működtetése nélkül
• III. rokkantsági csoportban
25 870 Ft/hó
letékesek.
ellenőrizni.
leg kell aláírni.
• II. rokkantsági csoportban i
27 170 Ft/hó
Az igazolvány kiadása az ok
2005. január 1-jétől már az új, i s várakozhat korlátozott vára¬
Az igazolvány érvényességé
kozási övezetben és várakozá¬
mányirodához beadott kérelemre nek időtartama a kiállítás napjától nemzetközileg is elfogadott arc
• I. rokkantsági csoportban J
28 110 Ft/hó
si övezetben. (A kijelölt rakodó
indul.
A
kérelemhez
mellékelni
számított
maximum
3
év.
Amenyképes
igazolvány
használható.
Az árvaellátás legkisebb összege
21 900 Ft/hó
helyre vonatkozó rendelkezés
kell az I. fokú orvosi szakvéle nyiben a következő felülvizsgálat
A
parkolóigazolvány
birtokosa
(a 291/2005. (XII. 23.) korm.rendelet 11.§ alapján)
azonban a mozgáskorlátozottat
ményt, vagy a fogyatékossági tá várható időpontja 3 évnél rövidebb (illetve az őt szállító jármű veze¬
A 2005. december 31-ét követően megállapított
szállító járműre is vonatkozik.)
mogatásról szóló határozat mel időtartamot határoz meg, az iga- tője) a KRESZ-ben meghatáronyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
(a 290/2005. (XII.23.) korm.rendelet 1.§ (2) bek. b) pont és (3) bek.,
valamint 2.§ alapján)
• egészségkárosodási járadék összege maximum 77 400 Ft/hó
• vakok személyi járadéka egységesen
12 970 Ft/hó
Adósságkezelési szolgáltatás: Cselekvőképtelenség: cselek szünteti, ha elrendelésének oka Munkaidő: a törvényes munkaidő
• házastársi pótlék
17 360 Ft/hó
A települési önkormányzat adós vőképtelen az a kiskorú, aki tizen már nem áll fenn. (1959. évi IV. napi nyolc óra. Abban az esetben,
ha a napi munkaidő a hat órát
(a 290/2005. (XII.23.) korm.rendelet 4.§ alapján)
ságkezelési szolgáltatásban ré egyedik életévét nem töltötte be4 törvény)
• rokkansági járadék összege «
28 630 Ft/hó
szesítheti azt a személyt, akinek a és az, akit a bíróság cselekvőké Közeli hozzátartozó: a házas¬ meghaladja, akkor a munkáltató
lakhatási költségek körébe tarto pességet kizáró gondnokság alá társ, az egyeneságbeli rokon, az i a k legalább húsz perc munkakö
• rendszeres szociális járadék összege
23 060 Ft/hó
örökbefogadott, a mostoha- és ne¬ zi szünetet kell biztosítania.
zó adóssága meghaladja az öt helyezett.
Gyermekgondozási díj
venezer forintot, adóssága leg - korlátozottan cselekvőképes: velt gyermek, az örökbefogadó, a Rokkant: az a személy, aki
(a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló módosított 1997.
- az a kiskorú, aki a tizenegye¬ mostoha- és a nevelőszülő, a test¬ egészségromlása, illetve testi
alább hathavi és a háztartásában
évi LXXXIII. tv. (Eb.tv.) 42/D.§ (1) bek. és a Magyar Köztársaság
vagy szellemi fogyatkozása kö¬
egy főre jutó jövedelme nem ha dik életévét már betöltötte és nem vér. (1954. évi IV. törvény)
2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. 94.§ alapján)
A szociális ellátásra való jogo vetkeztében munkaképességét
ladja meg az önkormányzat ren cselekvőképtelen
• a naptári napi átlagkereset 70 százaléka,
- az a nagykorú, akit a bíróság sultság szempontjából közeli hoz 67%-ban elvesztette.
deletében meghatározott jövede
legfeljebb
87 500 Ft/hó
gondnokság alá helyezett. zátartozó a házastárs, az élettárs, Súlyosan mozgáskorlátozott
lemhatárt.
Anyasági támogatás
Adósságnak minősül a közüze - gondnokság alá helyezés nél a húszévesnél fiatalabb, önálló személy: az, aki mozgásszervi
(a családok támogatásáról szóló módosított 1998. évi LXXXIV. tv. mi díjtartozás (pl. gáz, távfűtés, kül is cselekvőképtelen az, aki keresettel nem rendelkező, a hu betegsége következtében tömeg¬
víz, csatornahasználati díj), lak olyan állapotban van, hogy ügyei szonhárom évesnél fiatalabb, közlekedési eszközt önerőből
(Cst.) 31.§ alapján)
bérhátralék, közösköltség-hátra viteléhez szükséges belátási ké¬ önálló keresettel nem rendelkező, nem képes igénybe venni, de
• általában:
pessége - tartósan vagy a jognyi¬ nappali oktatás munkarendje sze életvitelszerűen nem ágyhoz kö
lék, lakáshitel-hátralék.
az öregségi nyugdíjminimum 225 százaléka
58 050 Ft
latkozata megtételekor átmeneti rint tanulmányokat folytató, a hu tött, és a járás, terhelhetőség, va
A
támogatás
megállapításának
• ikergyermekek esetén:
feltételeként vállalni kell az adós¬ leg - teljesen hiányzik. (1959. évi szonöt évesnél fiatalabb, önálló lamint tömegközlekedési jármű
az öregségi nyugdíjminimum 300 százaléka
77 400 Ft
keresettel nem rendelkező, felső használata alapján közlekedőké¬
ság
és az adósságcsökkentési tá¬ IV. törvény)
Az ellátás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya
Gondnokság alá helyezés: a oktatási intézmény nappali tago pességének minősítése során
mogatás
különbözetének
megfi
legalább négyszer, koraszülés esetén egyszer részt vett terhesgon¬
zetését, és az adósságkezelési gondnokság alá helyezést a nagy zatán tanulmányokat folytató, va pontjainak száma 7 vagy annál
dozáson.
tanácsadáson való részvételt. korú személy házastársa, egye lamint korhatárra való tekintet nél több. (164/1995. (XII.27.) kor¬
Gyermekgondozási segély (gyes)
neságbeli rokona, testvére, a gyám¬ kül a tartósan beteg, illetve a tes mányrendelet)
(1993. évi III. törvény)
(a családok támogatásáról szóló módosított 1998. évi LXXXIV. tv. Aktív korú: a 18. életévét betöl¬ hatóság és az ügyész kérheti.
ti, érzékszervi, értelmi, beszéd¬ Szolgálati idő: az az időszak,
(Cst.) 26.§ (1)-(2) bek. alapján)
tött, de a reá irányadó nyugdíjkor¬ - cselekvőképességet korláto¬ vagy más fogyatékos vér szerinti, mely alatt a biztosított nyugdíjjá
• általában:
határt, illetőleg a 62. életévét be zó gondnokság alá a bíróság azt örökbe fogadott, illetve nevelt rulék fizetésére kötelezett volt, il
nem töltött személy. (1993. évi III. a személyt helyezi, akinek az gyermek, a 18. életévét be nem letve megállapodás alapján nyug
az öregségi nyugdíjminimum 100 százaléka
25 800 Ft/hó
ügyei viteléhez szükséges belátá töltött gyermek vonatkozásában a díjjárulékot fizetett, vagy amit já
törvény)
• ikergyermekek esetén:
si
képessége a pszichés állapota, vér szerinti és az örökbe fogadó rulékfizetés nélkül szolgálati idő
Betegszabadság:
évenként
ti
¬
az öregségi nyugdíjminimum 200 százaléka
51 600 Ft/hó
zenöt munkanap. A betegszabad¬ szellemi fogyatkozása vagy szen szülő, illetve a szülő házastársa ként elismertek. (1997. évi LXXX.
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé vá¬
ság naptári évben igénybe nem vedélybetegsége miatt - általá vagy élettársa. (1993. évi III. törvény) törvény)
lás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a
vett része később nem igényelhe nos jelleggel, illetve egyes ügy¬ Megváltozott munkaképességű Tankötelezett: a közoktatásról
gyermek 10 éves koráig vehető igénybe.
tő. A keresőképtelenséget az or csoportok vonatkozásában - tar¬ dolgozó: az a munkavállaló, aki szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Gyermeknevelési támogatás (gyet)
vosnak kell igazolnia. A munka tósan vagy időszakonként vissza¬ egészségi állapota romlásából rendelkezése értelmében az a
(a családok támogatásáról szóló módosított 1998. évi LXXXIV. tv. vállalónak betegszabadság idejé térően nagymértékben csökkent. eredő munkaképesség-változás gyermek minősül tankötelesnek,
re táppénz nem jár, hanem távol A bíróság különböző ügycsopor miatt eredeti munkakörben, reha¬ akit az iskola igazgatója annak
(Cst.) 26. § (1) bek. alapján)
léti díjának 80%-a illeti meg. Év tok tekintetében korlátozhatja a bilitációs intézkedés nélkül, teljes nyilvánított (6-18 éves korig).
• az öregségi nyugdíjminimum 100 százaléka
25 800 Ft/hó
gondnokság alá helyezett sze értékű munka végzésére tartósan Törvényes képviselő: a koránál
Támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több kiskorú gyer¬ közben kezdődő munkaviszony
mély teljes cselekvőképességét.
alkalmatlanná vált, de öregségi fogva cselekvőképtelen, vagy
esetén
a
munkavállaló
a
naptári
meket nevel, és akik közül a legkisebb 3 és 8 év közötti.
évre járó betegszabadság időará¬ - a cselekvőképességet kizáró vagy rokkantsági nyugdíjban, bal¬ korlátozottan cselekvőképes kis¬
Időskorúak járadéka
nyos részére jogosult. (1992. évi gondnokság alá a bíróság azt a eseti rokkantsági nyugdíjban, korú érdekei biztosításához szük¬
(a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított XXII. törvény)
nagykorú személyt helyezi, aki öregségi vagy munkaképtelensé séges cselekvéseket, jognyilatko
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B.§ (1),valamint 32/C.§ (1) bek. a)Cselekvőképesség: cselekvőké nek ügyei viteléhez szükséges gi járadékban nem részesül. zatokat egyedül nem, vagy csak
pont alapján)
pes mindenki, akinek cselekvőké belátási képessége - pszichés ál (8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együt¬ korlátozott mértékben teheti meg.
jövedelemmel nem rendelkezők esetén
A szülők - törvény szerinti - joga
pességét a törvény nem korlátoz lapota vagy szellemi fogyatkozá tes rendelet)
• általában:
za vagy nem zárja ki. Aki cselek sa miatt - tartósan teljes mérték¬ Minimálbér: a kötelező legkisebb és kötelessége, hogy kiskorú
az öregségi nyugdíjminimum 80 százaléka
20 640 Ft/hó
munkabér (minimálbér) mértékét gyermeküket annak személyi és
vőképes, maga köthet szerződést ben hiányzik.
A cselekvőképességet érintő a Kormány állapítja meg (2006- vagyoni ügyeiben egyaránt képvi¬
• egyedülálló esetén:
vagy tehet más jognyilatkozatot.
gondnokságot a bíróság meg- ben 62 500 Ft).
seljék.
az öregségi nyugdíjminimum 95 százaléka
24 510 Ft/hó
(1959. évi IV. törvény)
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A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Jogi kisszótár

A Megyei Egyesülettől ingyenesen
kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök
Pályázati pénzből szerzett és magánszemélyek, karitatív szer¬
vezetek adományaiból működtetett, térítésmentesen kölcsönöz¬
hető gyógyászati segédeszközöket igényelhetnek tagtársaink
meghatározott időtartamra. Ezzel a szolgáltatással is szeretnénk
az önálló életvitelt elősegíteni. Azonban felhívjuk kedves sorstár
saink figyelmét arra, hogy a megnövekedett igényekre tekintettel
igénybejelentés alapján az eszközöket egy hónap időtartamra
tudjuk biztosítani. Indokolt esetben ez az időtartam meghosszab¬
bítható. Ez a lehetőség áthidaló megoldásként szolgál arra az
időszakra, amíg a szakorvos a szükséges gyógyászati segédesz¬
közt felírja.

Az elmúlt időszakban minden év májusában Budapes
ten (az elmúlt két évben a Petőfi Csarnokban és környé
kén) megrendezésre kerül a fogyatékos személyek „Esély¬
egyenlőségi napja" és ehhez kapcsolódóan a rehabilitáci¬
ós eszközök kiállítása, bemutatása. Mi, súlyosabb mozgás¬
sérültek is részt vehettünk ezeken a rendezvényeken az
utóbbi időben előre megszervezett vasúti utazással. Ezen
a napon „gördülékeny" a MÁV munkája, hiszen országos
megmozdulásról van szó. Budapesten pedig a BKV ala¬
csonypadlós autóbuszai segítik a részvételünket, a hely¬
szín megközelítését.
Ezúttal a rehabilitációs eszkö
zök előállításának fejlődéséről tá
jékoztatom olvasóinkat. A súlyo
sabb mozgássérültek gyógyításá¬
hoz, mint az közismert, orvosi si¬
kerekről, eredményekről nem
számolhatunk be, átütő kutatási
eredmények nincsenek. Talán ép
pen ezért fordul a figyelem a tech
nika felé, amelynek fejlődése tö
retlen, és világszerte felismerték,
hogy a rászoruló sérülteken jelen
leg ezzel lehet a legjobban segí
teni. Tudjuk, hogy a TB az alapve
tően indokolt termékeket támo
gatja, de ezen túl is vannak lehe
tőségek a korlátozott mozgásterű
ember személyi igényei szerint.
Most már létezik a „méltányossá
gi elbírálás", amelynek keretéhez
több százezer forint értékű reha¬
bilitációs eszközt lehet az illeté
kes orvosoknál felíratni, és ehhez
a TB-támogatást kérvényezni.
Példaképpen néhány eszközt
ismertetnék, ami a súlyosabb sé
rülteknek kellene, hogy rendelke
zésre álljon:
- elektromotoros (220 V) beteg
ágy, ami 3 funkciós, liftes a szint

Amennyiben a kikölcsönzött
gyógyászati segédeszköz Egye¬
sületünkhöz való visszajuttatása
nem megoldható, kérnénk, hogy
azt a legközelebbi helyi csoport
vezetőnek adja át.
Kölcsönözhető gyógyászati se¬
gédeszközök:
- kerekesszék gyermekek és fel
nőttek részére (fix, illetve
összecsukható)
- járókeretek (összecsukható,
gurulós, hónaljmankós)
- szobai WC felnőttek, illetve
gyermekek részére
- könyökmankó felnőttek, illetve
gyermekek részére
- speciális babakocsi sérült
gyermekek részére
- falra szerelhető zuhanyszék
- ágytál
- kádülőke
- bevásárlókocsi
Súlyos esetekben:
- hidraulikus ágy
- kádlift
- légmatrac

beli emelésre, a fejtámlát emeli,
valamint a lábakat megtámasztja a
térd alatt. Ezeket a funkciókat egy
könnyen kezelhető távkapcsolóval
lehet beállítani kívánság szerint
- betegemelő állvány akkumu
látoros motorral ellátva, gördíthe
tő kivitelben, a sérültet hevede
rekkel lehet rögzíteni és a kívánt
helyzetbe segíteni
- pedálmeghajtású tornáztató
gép, ahol a funkcióból kiesett alsó
végtagokat a pedálokhoz lehet

rögzíteni, és egy csendes elektro¬
motor szükség szerint hajtja, se¬
gítve a rehabilitációt
- az ismert kézi és elektromos
meghajtású kerekesszékek is
egyre korszerűbbek, a rászorulók
mindennapjainak megkönnyítésé¬
re.
A méltányossági elbírálás nem
csak elméleti oldalról nézve léte¬
zik, ennek friss bizonyítéka, hogy
egyik izombeteg társunk szemé¬
lyes indokai alapján, részletes
környezeti és személyi vizsgálat
után néhány hónap elteltével
megkapta az emelőszerkezetet.
Javasoljuk azoknak, akiknek
szükségük van valamilyen rehabi
litációs eszközre, tájékozódjanak
a szakorvosok, de akár Egyesüle
tünk által is, hogy a választékból a
legalkalmasabb eszközhöz jut¬
hassanak.
Sajnos erre bármikor szükség
lehet betegség, baleset vagy
egyéb okokból.
Tóth László

A MEOSZ ELNÖKÉNEK FELHÍVÁSA!

Szükség esetén felajánlásból
származó használt alkatrészeket
biztosítunk sorstársaink számára
szobai kerekesszékekhez.

Szövetségünk a REHAB Rt. (volt Gyógyászati Segédeszközök Gyára) társtulajdonosa és stratégiai part
nere. A MEOSZ és a REHAB Rt. között érvényben lévő konzorciumi szerződés alapján a MEOSZ-nak alakító
jellegű beleszólási joga van a fejlesztéspolitikába, amely a mozgássérült emberek számára azt az előnyt
jelentheti, hogy az igényeinknek megfelelő segédeszköz-fejlesztésre ösztönözhetjük a REHAB Rt. vezetését.
A mozgássérült embereknek a korábbinál határozottabb beleszólási joga van a fejlesztési politikába. A
Tagegyesületek visszajelzésével várom az észrevételeket, amelyek a gyártó és forgalmazó tevékenységének
javítására, illetve az esetleges fejlesztési irányokra vonatkoznak.

Kölcsönzéssel, a használt al
katrészekkel kapcsolatosan ér
deklődni lehet az Egyesület köz
ponti telefonszámán.
Kapcsolódó jogszabály:
19/2003. (IV.29.) EszCsM ren
delet: A társadalombiztosítási tá
mogatással rendelhető, illetve

Korszerű rehabilitációs eszközök

kölcsönözhető gyógyászati se- csönzés és javítás szakmai kövegédeszközökről, a támogatás telményeiről.
összegéről és mértékéről, valaMagyar Közlöny
mint a rendelés, forgalmazás, köl2003/44. (IV. 29.)

Az alábbiakban közöljük a
REHAB Rt. elérhetőségére vo¬
natkozó információkat (név,
cím, telefonszám):
REHAB RT.
Központi telephely:
1134 Budapest,
Dózsa György út 144. (1) (2)
Tel.: 1/288-6700

Gyógyászati segédeszköz
gyártása a START Vállalatnál

Gyáregység: 5310 Kisújszállás,
Északi Ipartelep II. (1) (2) (3)
Tel.: 59/520-576

A Start Rehabilitációs Vállalaton belül
1994-től folyamatosan működik a gyógyá
szati segédeszközök - ortopéd cipő, pro
tézis - gyártása.

ve alszáramputáltak különböző tí
pusú protézisekkel való ellátása.
Ortopéd szakorvos által felírt
vény alapján dolgozunk, melyet
az Egészségbiztosítási Pénztár
100%-ban támogat.
Nyitvatartási idő:
Hétfőtől csütörtökig 8-16-ig
Pénteken 8-12.30-ig
Gyógycipőhöz méretfelvétel és
átadás:
Kedden 8-16-ig

Műhelyünk Nyíregyházán a Pa igazolvánnyal rendelkezők részé¬
csirta utca 27. szám alatt található. re térítésmentes.
A megfelelő lábbelik kiválasztá
sát prospektusok segítik, illetve
Ortopédcipő-gyártás
Ortopéd cipészeti üzemünkben egyedi kéréseket is figyelembe
orvosi vényre felírt ortopéd, illetve veszünk.
gyógycipóket készítünk:
A Támogató Szolgálat keretein
belül Nyíregyházán és környékén
- rövidült végtagra,
a szállítás megoldható (szakren
- művégtagra (úgynevezett
párja cipó)
delésre, illetve lakóhelyre vissza
szállítás).
- csonkolt lábra,
- deformált lábra.
Protézisgyártás
Fő tevékenységünk az egyedi
A gyógycipók egyedileg, méret
re készülnek. Közgyógyellátási méret alapján készült comb-, illet

A gyártás jól felszerelt ortopéd
cipészeti és műszerész műhe¬
lyünkben történik. ISO 9001:2001es minőségbiztosítási rendszerrel
rendelkezünk. Udvarias kiszolgá
lással, rövid határidőre vállaljuk
termékeink elkészítését.
További információ kérhető az
üzem 06-42/318-977 központi te¬
lefonszámán, valamint ortopédci
pő-gyártással kapcsolatosan a
06-42/596-535/137 melléken.

Málnási János
ortopéd műszerész mester
üzemvezető

6900 Makó, Kórház u. 2. (2)
Tel.: 62/213-566/204

7624 Pécs-Kertváros,
Templom tér (2)
Tel.: 06-20/330-6442

REHAB-KELET KFT.
Barcsai András, Kertész Imréné
4400 Nyíregyháza,
Bocskai u. 71. (1) (2)
Tel.: 42/461-173

4060 Balmazújváros,
Széchenyi u. 107/A. (2)
Tel.: 06-30/963-0688
GYÁRTÓ, FORGALMAZÓ, JAVÍTÓSZERVIZELŐ FRANCHISE PART
NEREINK ELÉRHETŐSÉGEI

REHAB-RÁBA KFT.
Rugli Jenő, Németh Zsolt
9024 Győr,
Szent Imre u. 43. (1) (2) (3)
Tel.: 96/417-031, kórház: 96/427-700

REHAB-CIVIS KFT.
Barcsay András,
Nagyné Hegedűs Betty
4026 Debrecen, Mester u. 7. (1) (2)
Tel.: 52/417-361, 52/410-624

9700 Szombathely,
Szelestey u. 8-10. (1) (2)
Tel.: 94/508-050

1023 Budapest, Frankel Leó u.
25-29. (Lukács fürdő) (2)
Tel.: 1/438-8300/1131

REHAB-CENTRUM KFT.
Horváth Tamásné
8000 Székesfehérvár,
Hunyadi u. 36. (1) (2)
Tel.: 22/327-104

1062 Budapest, Podmaniczky u. 111.
(MÁV Rend. Int.) (2)
Tel.: 1/475-2600/2979

GYSGY-REHA KFT.
Rezső Attila
1134 Budapest,
Dózsa Gy. út 144. (1) (2)
Tel.: 1/329-0026

6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.
(Megyei Kórház) (1) (2)
Tel.: 76/417-095

1137 Budapest, Pozsonyi út 20. (2)
Tel.: 1/329-5442

2800 Tatabánya,
Madách u. 11. (2) (3)
Tel.: 34/300-787

REHAB-DÉL KFT.
Csóka Csaba
7633 Pécs, Endresz Gy. u. 19. (1) (2)
Tel.: 72/251-145

REHAB-TISZA KFT.
Wéber Viktor, Juhász Antalné
5310 Kisújszállás,
Északi Ipartelep II. (1) (2) (3)

REHAB-ÉSZAK KFT.
Dobos János
3526 Miskolc,
Blaskovics u. 3. (1) (2) (3)
Tel.: 46/508-283

Tel.: 59/520-576

KISKERESKEDELMI EGYSÉGEINK
ELÉRHETŐSÉGEI

1134 Budapest,
Kassák Lajos u. 33. (2)
Tel.: 1/288-6700/130

1051 Budapest, Hercegprímás u.
14-16. (Rend. Int.) (2)
Tel.: 1/428-8172
1528 Budapest,
Szanatórium u. 19. (OORI) (2)
Tel.: 1/391-1900/1110
5701 Gyula, Semmelweis u. 1. (2)
Tel.: 66/361-794
5201 Törökszentmiklós,
Kossuth L. út 126. (2)
Tel.: 56/390-019/301

2660 Balassagyarmat,
Rákóczi út 125. (1) (2)
Tel.: 35/300-224
3300 Eger, Knézich u. 20. (1) (2)
Tel.: 36/320-826

NAGYKERESKEDELMI EGYSÉGE¬
INK ELÉRHETŐSÉGEI

3601 Ózd, József Attila u. 31/A. (2)
Tel.: 48/471-611

1134 Budapest, Taksony u. 7. (2)

3900 Szerencs, Bekecsi út 10.

Tel.: 1/288-6700/123

Palicz Mihályné
ortopéd cipész
művezető

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. (2)
Tel.: 46/508-284

9024 Győr, Szent Imre u. 43. (2)
Tel.: 96/417-031
5310 Kisújszállás,
Északi Ipartelep II. (2)
Tel.: 59/520-031
6721 Szeged, Róna u. 27. (2)
Tel.: 62/424-180

(Rend. Int.) (2) Tel.: 47/361-143
REHAB-HUNGÁRIA KFT.
Wéber Viktor
6722 Szeged, Zászló u. 4/A-B (1) (2)
Tel.: 62/553-480
5600 Békéscsaba,
Batsányi út 1/A. (1) (2)
Tel.: 66/327-555

8360 Keszthely, Lovassy u. 4. (1) (2)
Tel.: 83/312-344

6722 Szeged,
Zászló u. 4/A-B (1) (3)
Tel.: 62/553-480
GYSGY-REHABKER KFT.
Papp László, Juhász Antalné
5310 Kisújszállás,
Kígyó utca 25/2. (2)
Tel.: 06-20/203-2250
REHAB-GENERAL KFT.
Meczner Gábor
1134 Budapest,
Dózsa György út 144. (2) (3)
Tel.: 1/320-1606
7400 Kaposvár, Iszák út 42. (3)
Tel.: 06-20/219-5601
Jelölések:
(1) gyártás
(2) forgalmazás
(3) javítás-szervizelés

Felhívás adatváltozás
bejelentésére

Tájékoztató a 'Telefonnal a rászorultakért'
Alapítvány 2006. évi pályázati lehetőségéről

pályázó milyen díjcsomagot
A 'Telefonnal a rászorultakért' Alapítvány a T-Com (volt - munkaviszonnyal nem rendel
fizet,
kezőnek a munkanélküli köz
Egyesületünk 25 éves fennállásához érkezett. Alapító tag¬
MATÁV) telefonvonallal rendelkező, súlyosan mozgássérült
pont (önkormányzat) igazolása - kontroll kártyás előfizetés¬ jaink, illetve többéves tagsági viszonnyal rendelkező tagjaink
tagtársaink részére évről évre lehetőséget biztosít telefon¬
nél: csatolni kell a névre szóló személyi adataiban vagy egészségi állapotában a belépés óta
szükséges akkor is, ha ellátás
bekötéshez vagy beszélgetési díj támogatásához pályázat
áfás számla másolatát a kár
ban nem részesül
jelentős változás állhatott be.
benyújtására.
tya vásárlásáról.
- sorkatonáktól sorkatonai szol
Jó hír, hogy az Alapítvány
gálatról szóló igazolás
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Számítógépes nyilvántartásunk hitelesebbé tételéhez kérjük
Pályázati adatlap Megyei
tőkéje növekedett, így mind a
- gyermekektől 16 éves kor felett
érintett
tagjaink segítségét az alábbi adatlap kitöltésével.
Egyesületünk központi irodájá
támogatás havi összege, mind Pályázatot nyújthat be:
iskolalátogatási igazolás.
ban, továbbá a helyi csoportveze
pedig a beadható pályázatok - I. vagy II. csoportú 100%-os
A VÁLTOZÁST BEJELENTŐ ADATLAPOT a következő cím
száma pozitív irányba változott.
2.) Mozgássérültséget igazoló tőknél szerezhető be.
rokkant, vagy
A pályázati adatlapot ponto¬ re szíveskedjenek megküldeni:
2006. évben Megyei Egyesü¬ - fogyatékossági támogatásban orvosi okmányok:
letünk több mint nyolcezer fős
részesülő súlyos mozgássérült. - I. vagy II. csoportú 100%-os san kitöltve, az előírt igazolá¬ Mozgáskorlátozottak
tagságából 110 fő súlyosan
rokkantságot igazoló határozat sokkal együtt Egyesületünkhöz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
kell benyújtani.
mozgássérült sorstársunk pá¬ Jövedelemhatárok:
és OOSZI szakvélemény,
4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A. Postafiók: 173
Hiányos, vagy hiányosan kitöl
lyázatát továbbíthatja a Kuratóri¬ - családban élő pályázó esetén - fogyatékossági támogatásról
um felé.
szóló igazolás (határozat és or tött pályázatokat nem továbbítha
maximum 58 000 Ft/fő/hó
Itt kivágandó!
vosi szakvélemény).
tunk a Kuratórium felé.
A megyei taglétszám és a be - egyedülálló esetén maximum
Bővebb információ az Egyesü¬
nyújtható pályázatok keretszámát
74 000 Ft/fő/hó.
VÁLTOZÁST BEJELENTŐ ADATLAP
let központi irodájában, továbbá a
figyelembe véve elsősorban olyan
3.) Pályázni lehet a T-Com előfi¬
helyi csoportvezetőknél kérhető.
tagtársunk pályázatát tudjuk fo¬ A fogyatékossági támogatás zetőknek:
gadni és továbbítani, aki a pályá¬ összege a jövedelembe nem - telefonbekötés hozzájárulá¬
sához: csatolni kell a bekötési
zati feltételeknek megfelel, leg¬ számít bele!
Az azonosítás megkönnyítése érdekében szíveskedjen születési idejét is
díj befizetéséről szóló csekk
alább 1 éves tagsági viszony¬
közölni.
másolatát,
nyal rendelkezik, tagdíjhátralé¬ Szükséges igazolások:
beszélgetési
díj
hozzájárulá¬
ka nincs, és még nem kapott tá¬ 1.) Minden együtt élő családtag
sához: csatolni kell az utolsó
mogatást. A tárgyévben tagsági
jövedelemigazolása 16 éves
6 havi befizetett csekk máso¬
viszonyt létesítő mozgássérült
kor felett:
Előző név:
latát és az utolsó havi tele¬
sorstársaink részére ezt a lehető¬ - munkáltatói igazolás, nyugdíj
Változást követő név:
fonszámla másolatát, melyből
séget csak következő évben tud¬
szelvény, munkanélküli járadék
Születési idő:
egyértelműen kitűnik, hogy a
juk biztosítani.
stb.

i

TUDNIVALÓ
A TAGDÍJFIZETÉS
RENDEZÉSÉRŐL

Mozgáskorlátozottak oktatása az
esélyegyenlőség javítása érdekében

Tájékoztatásul
közöljük,
hogy az egyesületi tagsági
díj 2006. évben
- felnőtteknek 1 500 Ft/év
- gyermekeknek 800 Ft/év.
Befizetési határidő:
2006. június 30.
Felhívjuk kedves tagtársa¬
ink figyelmét, hogy ha tagdíj
hátralékuk van, minél előbb de legkésőbb 2006. június 30ig - szíveskedjenek rendezni.
2005. évi tagdíjak:
- felnőtteknek 1 500 Ft/év
- gyermekeknek 800 Ft/év.
Alapszabályunk értelmé¬
ben: rendezetlen tagdíjhátra¬
lék esetén tagtársunkat töröl¬
nünk kell a nyilvántartásból.
A tagdíjat az újság mellékle¬
teként küldött csekken kérjük
befizetni, vagy Egyesületünk
nél szerdai ügyfélfogadási na
pon lehet rendezni.

Az autósiskolánk 2004-ben
alakult, és az azt megelőző
évek tapasztalatai alapján rá
kellett jönni, hogy nincs a me¬
gyénkben szervezett oktatási
forma a fogyatékkal élő em¬
berek számára.
A feladat adott volt, így hozzá
kellet tenni a feltételeket, me
lyek által részt tudnak venni a
képzésben. Ennek elsődleges
feltétele egy automataváltós
személygépkocsi, amit továb-

bi egyéni felszereltséggel lá¬
tunk el az oktatásban résztvevő
orvosi bizottság által előírt köve¬
telményeknek megfelelően.
Jelenlegi oktató járművünk
egy Suzuki Wagon R, mellyel a
vezető akár csak kézi irányítás
sal is képes részt venni a közle
kedésben és megfelelni a bizton
ságos közlekedés feltételeinek.
Az oktatás során maximáli
san alkalmazkodik az oktató az
egyén képességeihez, és az

órák ütemezése is ennek függ¬
vénye.
Egy év alatt öten szereztek
jogosítványt, ezáltal sikerült az
életvitelükön pozitív irányban
változást elérni.
Az elért eredmények arra
ösztönzik iskolánkat, hogy még
több ember kapjon lehetőséget
az önálló életvitelre, ennek
függvényében hamarosan Haj¬
dú-Bihar megye székhelyén,
Debrecen városában is feltűnik
majd oktató járművünk, közös
megegyezés keretében, az ott
élő emberek oktatása érdeké¬
ben.
Az oktatásban a mindenko¬
ri tandíjból 10% kedvezményt
kapnak a résztvevők, és a
30% az adóból visszaigényel¬
hető.

Az iskolánk neve, címe:

JÁDA Kft. Autósiskola
4400 Nyíregyháza, Toldi u. 65.

Iskolavezető:
Elérhetősége:
További telefonszámok:
Internetes elérhetőség:

Oroszné Dankó Mária
06-20/529-12-57
06-70/588-4863, 06-20/986-0765
g-portal.hu/jadakftautosiskola

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt és leendő diákot.

Izombetegekközgyűlése

Lakcímváltozás:
Előző lakcím:
Jelenlegi lakcím:
lskolaivégzettségilletveszakképzettség(\óőközben
befejezte tanulmányait, illetve továbbtanult):

Jelenleg dolgozik-e?
Munkahely megnevezése:
Jellege: -normálmunkahely

Igen

Nem
-rehabilitációsmunkahely

Milyen jellegű munkát végez? Fizikai vagy szellemi
Rövid leírása:
Egészségiáll
Betegségének, diagnózisának rövid leírása (saját szavaival):,

1. Végtaghiány (amputáció)
2. Féloldali bénulás
3. Végtagrövidülés
4. Törzsdeformitás
5. Gerincbetegség
6. Mozgáskoordinációs zavar

7. Végtagbénulás
8. Teljesen bénult, ágyban fekvő
9. Végtagdeformitás
10. Izomsorvadás
11. Protézis beültetések
12. Egyéb

A
1. Agyvérzés
4. Gerincsérv

2. Agylágyulás
3. Agyi keringési zavar
5. Érrendszeri megbetegedés (érszűkület, ¡11.
cukorbetegség következménye)
6. SM (sclerosis multiplex)
7. Nagyfokú csontritkulás
8. Csípőizület-kopás, meszesedés
9. Bechterew, SPA
10. Parkinson kór
11. PCP, illetve egyéb ízületi elváltozások
12. Egyéb:
Melyik rokkantsági csoportba tartozik?
III. %) 67% alatt

Budapesten a MEOSZ Székházában 2005. december 9-én rendezték a Magyar Izombetegek Országos Egyesületének (MIOE) évi köz¬
gyűlését. A beszámolót Dr. Thiesz József elnök (aki maga is ilyen beteg) tartotta meg. Elmondta, tudunk róla, hogy ez a betegség saj¬
)
Nem
nos sok embert érint (az országban mintegy 2000 körüli a számuk), de a betegségük általi helyhez kötöttség miatt az indokoltnál keve¬ Igen (Hány százalék:
sebben vannak jelen. A MIOE meghívást kapott az Európai Szervezet Konferenciájára, amelyet 2006 őszén Pozsonyban tartanak, ahol
Milyen segédeszközt használ? (pl. kerekesszék, járókeret, támbot,
az Egyesület mindenképpen jelen kíván lenni képviselői által.
végtagprotézis, járógép, ortopéd cipő, stb.):
A közgyűlésen szakorvos és amikor a gyűjtés beindul a fiatal előtt. Megyénkben tudunk egy medence kialakítása, ahol az
genetikus orvos is jelen van, bár beteg gyógyulása érdekében, de izombeteget, aki őssejt-terápiára ilyen súlyos mozgássérült bete¬ Egyéb közlendő:
milyen egészségügyi kérdést fel azt eddig még nem láthattuk, mi készült, azonban a vizsgálatok gek is tudnának fürdeni, a vízben
lehet tenni, megvitatni. Elhang lett a gyógyítás eredménye?! után konkrét beavatkozásra nem mozogni.
zott, hogy milyen sok ilyen beteg Konkrétan egy 30 éves Győr-Sop¬ került sor, eredmény nem lett,
A MIOE elnöke, Dr. Thiesz
Megjegyzés: Kérjük értelemszerűen bekarikázással vagy aláhúzással
szeretne meggyógyulni, ami em ron megyei izombeteg tanárnő csak a felesleges utazgatás, a József (Mosonmagyaróvár, Temp¬
a megfelelő választ megadni.
lom u. 6.), valamint magam, mint
beri oldalról érthető, a valóság esetét említették, aki az USA-ban költségek.
azonban erre jelenleg még nem izomsejt-beültetésben részesült
A MIOE internetes honlap létre az Egyesület tagja (Nyíregyháza
.2006.
. hónap
nap
biztosít lehetőséget. A média, a mintegy 40 millió Ft költséggel, hozását tervezi, ahol az érintettek tel.: 06-20/9308716) állunk ren Dátum:.
TV különböző csatornáinak mű utána néhány hónapig jobban kicserélhetik tapasztalataikat, ál delkezésre, ha bárkinek kérdése
soraiban láthattunk erre példákat érezte magát, majd rosszabb lett landó téma egy gondozó otthon volna.
aláírás
(elsősorban RTL Klub, FÓKUSZ), az állapota, mint a beavatkozás ház, valamint egy olyan termál
Tóth László

15 éves a gávavencsellői csoport

2005. évi beszámoló az
újfehértói csoport tevékenységéről

A 2006-os év különleges a
gávavencsellői körzeti csoport
A Mozgáskorlátozottak Sza- nem igazán érezzük a fogyatékkal
Az újfehértói csoport a számí¬ számára, hiszen most ünnepli
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei élők helyzetének javulását.
tógépes ECDL alapfokú és fel megalakulásának 15. évfordu¬
Egyesületének újfehértói cso¬
használói szintű vizsgát sikeresen lóját.
2005. évi programjaink:
portja az újfehértói Civilházban
elvégezte. Örültünk a lehetőség
- februárban éves beszámoló,
tartja az ügyfélfogadását min¬
nek, reméljük, hogy a többi sors
nőnap
A csoport 1991. július elsejével
den héten hétfőn 8 órától 11
társunknak is lesz rá módja és le
- nyártól beindult a sakkszakkör
alakult
meg, akkor még 60 fővel.
óráig. A mi munkánk arról szól,
hetősége, hogy elmerüljön a szá
minden héten pénteken 4 órá¬
Gávavencsellőn
kívül Tímár,
hogy a támogatási rendszerek¬
mítástechnika világában.
tól a Civilházban
ben elkalauzoljuk a fogyatékos
A helyi önkormányzat 20 000 Szabolcs, Balsa, Tiszabercel,
- bogácsi kirándulás a helyi cso
társainkat.
Ft-tal támogatta az újfehértói cso 2004 nyarától pedig Paszab köz
porttal
portot. Az érpataki polgármesteri ség mozgáskorlátozott személyei
- nagy létszámmal megrendez
- „Telefonnal a rászorultakért"
hivataltól is 20 000 Ft támogatást tartoznak hozzá. Jelenleg a lét
tük a fenyőünnepet, melyen kö
Alapítvány pályázati lehetősége
kaptunk, de voltak más támogató szám 470 fő, de ez a szám folya
zel 100 fő vett részt.
ink is, és a megyei egyesület se
- Közlekedési támogatás
matosan változik új tagfelvétel
- Gépjárműszerzési támogatás
gítségével sikerült céljainkat meg
Részt vettünk a megyei
vagy elhalálozás miatt.
- Fogyatékossági támogatás
valósítani.
rendezvényeken is:
Az elmúlt 15 év alatt sikerült jó
Köszönetemet fejezem ki a ma¬
- Lakás-akadálymentesítési tá¬ - sportrendezvények
kapcsolatot
kialakítani a települé
mogatás
gam és a társaim nevében a tá¬
- kirándulás
si
önkormányzatokkal,
a csoport
mogatóknak,
a
Megyei
Egyesület
- színházlátogatás
Ezeknek a támogatásoknak a - gyermeknap
Elnökének és a vezetőség tagjai¬ hoz tartozó települések vállalko
mutatói nagyfokú csökkenést mu¬ - Mikulás Kupa úszóverseny
nak.
zóival, hatóságokkal és társadal
tatnak mind a LÁT támogatásnál, - fenyőünnep
mi szervezetekkel annak érdeké¬
mind a gépjárműszerzési támoga¬ - „Akadálymentesítés, esély
Bige Lászlóné ben, hogy a mozgásfogyatékos
tásnál, mind pedig a fogyatékos
helyi csoportvezető
egyenlőség" című építészeti
emberek érdekei ne kerüljenek
sági támogatásnál. 2005. évben
konferencia
hátrányba. Az önkormányzatok,
vállalkozók pénzbeni vagy termé
szetbeni támogatásokkal igyekez
Továbbra is minden hétfőn 13 órától 15 óráig lesz a Mozgáskorlátozottak Szabolcs- nek hozzájárulni a csoport aka
Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének újfehértói csoportjának az ügyfélfogadása az újfe- dálymentes működéséhez.
hértói Civilházban. Az ügyfélfogadás rendje és lehetősége bővül az érpataki Polgármester
A mozgásfogyatékos emberek
Úr kérésére. Más napon, más időpontban havonta egyszer lesz az ügyfeleknek lehetőségük javát szolgáló szociális, kulturális,
arra, hogy lakóhelyükön kapjanak tájékoztatást a támogatásokról. Ennek helye a polgár¬ sportszolgáltatásokat, rendezvé¬
mesteri hivatal lesz. 2006-ban is részt kívánunk venni a falunapokon térségünkben.
nyeket szervezünk, közreműkö-

2006. évi tervezet

dünk más szervezetek ilyen célú
tevékenységében. A programokat
a tagok igényeihez mérten próbá¬
lom igazítani. Minden évben meg
rendezésre kerül a „Tisza-parti
nap", melyen a sorstársak Sza
bolcson bográcsolás vagy szalon
nasütés közben tölthetnek el
együtt kellemes órákat. A nyíregy
házi Vadaspark állandó látogatói
vagyunk. Az anyaegyesülettel
minden évben benevezünk sport¬
versenyekre. Már hagyománnyá
vált a karácsonyi ünnepség is.
Tájékoztatom az érintetteket
mindazon ismeretekről, amelyek
szociális biztonságukat, rehabili
tációjukat, önálló életvitelüket,
emberi és állampolgári jogaik ér
vényesülését, életminőségük javí
tását szolgálják.
Erre a célra használható fel az
ügyfélfogadás, mely a lakásomon
történik minden kedden 9-15 órá¬
ig. Ekkor történik a kliensek ügye
inek intézése, például a leszázalékolás elindítása, különböző jut
tatások iránti kérelmek megírása,
segédeszköz-kölcsönzés, nyug
díjemelés kérése, 'Telefon a rá
szorultakért' kérelem, LÁT, gép¬
kocsiszerzési támogatás, stb. So¬
kan ezt az időt arra használják fel,

hogy kibeszélhessék magukból a
problémáikat, bánatukat. Ilyenkor
jó, ha valaki meghallgatja őket,
esetleg tanácsot is ad.
Annak érdekében, hogy haté¬
konyabban tudjak segíteni a rá¬
szorultakon, évente képzem ma
gam. Folyamatosan figyelemmel
kísérem a jogszabályi változáso¬
kat.
Úgy érzem, hogy ez a 15 év
nem volt eredménytelen, hiszen
az anyaegyesülettel karöltve min
den tőlünk telhetőt megtettünk és
meg is teszünk azért, hogy a
mozgáskorlátozott emberek minél
sikeresebben visszailleszkedje
nek a társadalomba.
A közösséghez tartozás érzése
sem elhanyagolható szempont,
mivel a sérült emberek számára
kell, hogy legyen egy szervezet,
ahová problémáikkal fordulhat
nak, ahol megértést és biztonsá
got találnak.
Remélem, a jövőben is hason
lóképpen, vagy még jobban tudjuk
végezni munkánkat. Ezúton sze¬
retném megköszönni a csoport
tagjainak segítőkészségét, odafi¬
gyelését és a jó csapatmunkát.
Mártonné Várdai Erzsébet
csoportvezető

Tiszaeszlári tagok figyelmébe!
2005. április 29-én megvá
lasztottak a Mozgáskorlátozot
tak Sz.-Sz.-B. Megyei Egyesüle
te Tiszaeszlár és térsége helyi
csoportjának vezetőjévé.
Sorstársaim részére az ügyfél
fogadást minden hónap elsó és
harmadik hétfójén a lakásomon Tiszaeszlár, Rákóczi F. u. 61. - 8
órától 12-ig tartom. Telefonszá
mom: 06-70/775-14-97.
Csoportunk és elérhetóségem
az internet segítségével felkerült
Tiszaeszlár honlapjára, melyen a
késóbbiekben néhány fontos in¬
formáció is megtalálható lesz.
Cím: www.tiszaeszlar.hu

(Csónakázás Síkfókúton)

A színházi és sportrendezvé¬
nyeken is szívesen részt veszünk,
ha arra lehetőségünk nyílik. Foly
tatjuk a fiatalok részére szervezett
sakkszakkört. A klubélet és a tájé
koztató munka mellett fontos sze
repet játszik életünkben a munka.

Köszönet...

Kívánok magam és sorstársa¬
Büszkék voltunk arra, hogy több
éven át 100 feletti létszámmal im nevében az Egyesület, vala
dolgozhattunk a Start Vállalatnál. mint a Start Vállalat vezetőségé¬
Tudjuk, nehéz idők járnak, a Vál nek nagyon jó egészséget, kitar¬
lalat is nehéz helyzetben van, de tást az előttük álló „harchoz".
2005. szeptemberben a cso¬
Bige Lászlóné
titokban bízunk abban, hogy ez
port Mátraverebély Szentkútra, a
helyi csoportvezető
csak átmeneti állapot.
Mária napi búcsúra kirándult, s
bár elfoglaltságaim miatt nem tud
tam részt venni, de csupa pozitív
visszajelzést kaptam.

A START Szakiskola végzős diákjai és szüleik nevében
köszönetet szeretnék mondani azon pedagógusoknak
és felkészítő tanároknak, akik négy évi lelkiismeretes,
kemény munkával készítették fel gyermekeinket a
szakmunkásvizsgára, az „életre".
Köszönjük Halmi Rita tanárnőnek, a nőiruha-készítők
osztályfőnökének, Rocska Mihályné, a varró és Jakab
Istvánné, a bőrdíszműves osztály főnökének áldoza¬
tos és türelmes munkáját, akik együtt sírtak, nevettek
és izgultak, hogy a mozgássérült gyermekek és társa¬
ik egy nagyon nívós műsort adjanak elő.
Sikerült minden gyermek és szülő számára örök em¬
lékké tenni a szalagavató műsort, nem feledve az azt
követő családias, meghitt hangulatú közös vacsorát.
A szülők nevében köszönjük az alapító Egyesület, va
lamint a START Vállalat vezetőinek támogatását, akik
elősegítették, hogy a mássággal élő gyermekek is
szakmát tanulhassanak, megtalálják helyüket az élet¬
ben a jól felkészült, lelkiismeretes tantestület segítsé¬
gével.
Tisztelettel:
Orosz Lászlóné
szülő

Bogács,
2005

A mozgáskorlátozottak
újfehértói csoportja kirándu
lást szervezett a bogácsi
Gyógyfürdőbe. Sokan éltünk
a lehetősséggel, így én is a
gyerekeimmel. Reggel ko
rán indult velünk a busz, és
az egész utat jó hangulatban
tettük meg. Útközben egy
kis sétára, vízibiciklizésre is
volt lehetőségünk. A nap
nagy részét azért a Gyógy¬
fürdőben töltöttük el, hiszen
ez volt a cél, ide ritkán jut el
a sérült ember.
Évente néhányszor jó len
ne ide eljönni, akár a bete
geknek járó üdülési csekkel
is.
Köszönjük a Megyei
Egyesület vezetőinek és a
helyi csoport vezetőjének,
hogy biztosította számunkra
ezt a lehetőséget, amelyre
szívesen emlékezünk vissza
majd sok-sok év múlva is.
Németh Jánosné
újfehértói tag

Ezúton mondok köszönetet Ju¬
hász Imre polgármester úrnak és
a Tiszaeszlári Polgármesteri Hi
vatalnak, amiért a kirándulás tel
jes költségének finanszírozását
felvállalta.
December elején ajándékcso
mag kiosztására került sor, melyet
a Tiszaeszlári Polgármesteri Hi
vatal által felajánlott 50 000 forint
ból vásároltunk. Karácsony előtt
újabb csomagokat kaptunk a Pol
gármesteri Hivataltól, melyből el
sősorban azok részesültek, akik
későn fizették be a tagsági díjat,
így az elsőből a hosszú banki át
futási idő miatt nem részesülhet¬
tek.
Ezúton szeretném felhívni a
tagság figyelmét arra, hogy a tag
díjat lehetőleg az év első felében
igyekezzenek befizetni az újság¬
ban megtalálható csekken. Ha a

csekk elveszne, megsérülne, tólem igényelhetó másik.
2006. január 1-jétól megkezdte
működését a Tiszaeszlári Refor
mátus Egyházközösség, a „TIMO
THEUS TÁMOGATÓ SZOLGÁ
LAT", melynek feladata a súlyo¬
san beteg, fogyatékos emberek
életminóségének javítása, min
dennapi életének megkönnyítése.
Cím: Tiszaeszlár, Arany János
út 6. Ügyfélfogadás: hétfótól-péntekig 8-16 óráig. Telefonszám:
06-30/497-51-80, 06-30/638-56¬
98. Működési terület: Tiszaeszlár,
Bashalom, Tiszanagyfalu, Virá
nyos, Rakamaz, Tímár, Szabolcs.
Amennyiben igénybe kívánják
venni szolgáltatásukat, jelezzék
azt ügyfélfogadási idóben vagy az
elóbbi telefonszámok bármelyi¬
kén.
Bakó Tamás

Vásárosnaményi csoport
2006. évi munkaterve
A csoport egész évben folytatja
Minden alkalommal megtartjuk
tevékenységét, szolgáltatásait: a fogadóórát, melyen egyre na
2006-ban továbbra is a csoport gyobb létszámmal vesznek részt
legfontosabb feladata a sorstár¬ sorstársaink. Az ügyfélfogadást
sak tájékoztatása, segítségnyúj¬ minden hónap utolsó csütörtökön
tás a bürokrácia útvesztőiben. Fo¬ Vásárosnaményban a Családse¬
lyamatos felvilágosítást adunk a gítő Központban, Gemzsén min¬
mozgássérülteket érintő jogsza den hónap második csütörtökén a
bályváltozásokról, támogatási rend START Vállalat gemzsei üzemé
szerekről.
ben 14 órától tartom Szabó
Elősegítjük a súlyosan fogyaté¬ Istvánné és Balogh Andrea Csilla
kos sorstársaink fogyatékossági csoportvezető-helyettesek közre
támogatás iránti kérelmének be működésével.
nyújtását, a támogatás igénylését,
ha szükséges, nyomtatványt bizto
A támogatások nagy száma,
sítunk és segítünk a kitöltésében.
melyben sorstársaink részesül
Folytatva munkánkat közremű¬ tek, Megyei Egyesületünk vezető¬
ködünk a gépjárműszerzési, aka¬ inek köszönhető, akik a megyé¬
dálymentesítési támogatás, to ben élő mozgáskorlátozott embe
vábbá a 'Telefonnal a rászorulta reket családtagként kezelve segí
kért' Alapítvány pályázati lehető tik, törődve minden egyes taggal.
ségének elindításában.
Külön köszönetet mondunk a
Bízunk abban, hogy az elkövet
kező évben is számíthatunk ezek¬ Start Vállalat vezetőségének a
munkahelyteremtésért, a megválre a támogatási formákra.

tozott munkaképességű emberek
mind nagyobb számú foglalkozta
tásáért lehetővé téve számukra a
társadalomból való kirekesztés
megszűnését, a mássággal való
együttélés mind lelkileg, mind
anyagilag történő könnyebb elvi
selését, s köszönjük, hogy keresik
annak lehetőségét, hogy minél
több településen rehabilitációs
munkahely létesüljön.
Csoportunk területén Vásárosnaményban és Gemzsén műkö¬
dik a Vállalatnak üzeme.
2006-ban is arra törekszünk,
hogy munkájukat segítsük odafi¬
gyelésünkkel, minél több sorstár¬
sunknak segítséget nyújtva.
Munkájukhoz további jó egész¬
séget és sok sikert kíván a
vásárosnaményi csoport vezető¬
sége.
Miklovich Károly
csoportvezető

Mozgáskorlátozottak 25. karácsonya
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete 2005. december 16-án 15 órai kezdettel rendez¬
te meg a hagyományos karácsonyi ünnepségét a Nyíregy¬
házán és környékén élő mozgáskorlátozott felnőtt és gyer¬
mek tagjai részére. A rendezvény helyszíne a Start Rehabi¬
litációs Vállalat és Intézményei által üzemeltetett Szabolcs
Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ebédlője volt.

SEGÍTETTEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK! KÖSZÖNJÜK!
Fővédnök: START Rehabilitációs Vállalat és Intézményei

Támogatóink:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Sportszövetségek Sz.-Sz.-B. megyei Egyesülete
AVON
Unilever Kft. Nyírbátori Gyár
DUNAPACK Rt.
A rendezvény előkészítése so¬ néhány súlyosan sérült sorstár SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zrt.
rán igyekeztünk az igényeknek sunk verset, mesét mondott.
A műsort követően szendvics¬ START Rehabilitációs Vállalat - VOLÁN konyha dolgozói
megfelelően összeállítani a kará¬
csonyi ajándékcsomagokat, figye¬ csel, pogácsával, üdítővel, gyü Garancia-Biztosító Rt.
lembe véve a megjelent vendége mölccsel vendégeltünk meg a ALBAEX KFT.
ink életkorát (felnőttek, kama¬ megjelenteket, majd átadtuk a ka¬ Szabolcs Takarékszövetkezet
rácsonyi ajándékcsomagokat. A MOKKA Cukrászda
szok, gyermekek).
A felnőttek részére tisztítószer vendéglátás lebonyolításához a Kicsi Pony Játék Nagykereskedés
csomagot készítettünk, a fiatalok Start Vállalat konyhai dolgozói Nyugat Nyíregyházi Szövetkezet
és gyermekek részére DVD-filme- nyújtottak segítséget.
Leporello Papírüzlet
Nagy örömet jelentett szá¬
ket, édességet, gyümölcsöt, ka
GEMINI-TRADE Zöldség-gyümölcs Nagyker
munkra, hogy a karácsonyi ün¬
balákat ajándékoztunk.
Aranykereszt
Gyógyszertár
Az ünnepségen közel 200 fő je nepségünk sikeresen zárult. A há
Pater
Anton
Gots
lent meg. Sikerült meghitt légkört lás, örömteli pillantások, a gyer
teremteni a rendezvény alkalmá mekek mosolygós arca erőt ad a CITIBANK Rt.
val. A megjelent vendégek a ko további munkához és ahhoz,
rábbi évekhez képest egy teljesen hogy a 25 éves egyesületi, érdek
új műsort láthattak. Felléptek az védelmi munkát folytathassuk.
Minden sorstársunk nevében
Abigél Alapfokú Művészeti Iskola
kisdiákjai, akik citeraelőadással köszönjük a támogatók felajánlá
Egyesületünk kiemelt feladatként kezeli a fogyatékossággal élő
készültek. A továbbiakban a Stílus sát, mellyel hozzájárultak egy
gyermekek és fiatalok kulturális, szabadidős és sportprogramjainak
Irodalmi Társaság karácsonyi mű színvonalas, értékeket közvetítő
szervezését és lebonyolítását.
sorát hallhatták a jelenlévők, majd karácsonyi ünnepség megrende¬
2005. június 24-én rendeztük a hagyományos gyermeknapi prog¬
az este jó hangulatáért a Polaris zéséhez. Köszönjük a lehetősé
ramunkat „Fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok szabadidős
együttes tagjai voltak felelősek, get, hogy ismét alkalmunk nyílt
sportrendezvénye" címmel. A rendezvény helyszíne Egyesületünk
akik karácsonyi és könnyűzenei arra, hogy mozgássérült tagjain
feldíszített udvara volt.
műsorral készültek. Fantasztikus kat egy nagy családba fogjuk öszA program megrendezésével célunk volt a fogyatékossággal élők
hangulatban telt ez a délután, a sze, így ünnepelve a karácsonyt
társadalmi integrációjának elősegítése, a sport és a mozgás fontos
tagok a zenekarral énekeltek, tap egészségben, szeretetben eltöl
ságának hangsúlyozása. Célunk volt, hogy a családokat kimozdít
soltak. A rendezvény zárásaként tendő boldog új évet kívánva.
suk a megszokott környezetükből, a közös programok során ismer
kedhessenek, és a hasonló problémakörrel élő családok közelebb
kerülhessenek egymáshoz. A résztvevők elsősorban egyesületünk
Tavaly nyáron, július és augusztus első hetében ismét gyermekzsi
tagjai voltak, de részt vettek a szülők és az egészséges testvérek is.
vajtól volt hangos a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Közel 150 fő vett részt a gyermeknapi rendezvényen.
Megyei Egyesületének székháza.
A programok szervezésénél elsődleges szempont volt a fiatalok
A gyermekek elhelyezése a nyári szünetben sok szülő számára
terhelhetősége, egészségi állapota, ezért próbáltuk úgy összeállíta
jelent problémát. E probléma orvoslására született meg az ötlet, hogy a
ni a versenyszámokat, hogy mindenki megtalálja a testhezálló fel
START Rehabilitációs Vállalat és a Mozgáskorlátozottak Egyesülete
adatot, és sikerélménye lehessen. A gyermeknap egy motoros
megszervezze munkatársaink gyermekeinek felügyeletét.
rendőr bemutatójával és egy közlekedési vetélkedővel kezdődött. A
Az Egyesület székháza és udvara tökéletes helyszínül szolgált a
gyerekek felülhettek a motorra, felvehették a bukósisakot, valamint
gyermekek számára, hiszen óvodástól kiskamaszig mindannyian talál
kipróbálhatták a szirénát is. A bemutatót rendkívül nagy érdeklődés
tak maguknak elfoglaltságot. Fiúk - lányok körében egyaránt nagy nép
kísérte. Ezután sportvetélkedők következtek, a fiatalok az alábbi
szerűségnek örvendett a csocsóasztal és a darts is, de a kézműves
versenyszámokban mérhették össze erejüket: csocsóverseny, cél¬
foglalkozásokon (sógyurmafigurák készítése, varrás, bábkészítés) is
ba dobás, dartsverseny, pingpongverseny.
„alkothattak" szüleiknek egy-egy kedves meglepetést a gyerekek. Az
udvar hatalmas fáinak árnyékában a kánikula is könnyebben elviselhető
A sportprogramokkal párhuzamosan kézműves foglalkozáson
volt a szabadtéri játékok során. A társasjátékok és a mesefilmek nézése
(gyöngyfűzés, papírhajtogatás, üvegfestés) is részt vehettek az ér¬
állandó programnak számított.
deklődők. Minden résztvevőt meleg ebéddel vendégeltünk meg.
A gyermekfelügyelet népszerűségét mutatja, hogy évről évre vissza
A nap végén minden gyermeknek és fiatalnak ajándékcsomaggal
térő „táborozókkal" találkozunk, barátságok születnek, s minden tábor
kedveskedtünk, az elért eredményétől függetlenül. A program sike
végén elhangzik a következő mondat: „Jövőre megint jövünk!"
resen, jó hangulatban ért véget.
Gurbán Erika
A támogatók felajánlását ezúton is köszönjük!
szociális munkás

XXIV. NEMZETKÖZI
BALATONI TALÁLKOZÓ

„A HŰS FÁK ÁRNYÉKÁBAN..."

„Jövőre megint jövünk!"

Fogd a kezem
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok
és meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek."
(Máté evangéliuma 11,28.) A ködön át,
Régi tagjaink, a Tunyogmatolcson élő Széles házaspár levelezéseik során léleképítő versekkel is ked
veskednek nekünk. Sorstársaink számára is örömet, vigasztalást jelenthet a napi problémák és harcok
elviseléséhez az itt közölt néhány vers.
Isten műhelyében

Idejében

Olyan jó élni Isten műhelyében,
Ott formáltatni hűséges kezében
Kemény vésővel, döngő kalapáccsal,
Szerető, szelíd simogatással.
Látni, hogy íme, szobrok száza készül,
néhány vonással naponta egészül.
A Mester keze percre sem pihen meg.
Eszközei munkálnak, nem pihennek.
Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam,
akaratjára soha nem hajoltam,
dacos énemről lepattant a véső.
És hálát adni, hogy még most se késő.
Csodálni Őt, amint szeretve fárad,
amint nem sajnál drága életárat
odaadni értem és odaadni másért:
egy megtörésért, hozzáfordulásért.
Csodálni Őt, ki annyi büszke lelket
szeretetével örök rabul ejtett.
Sziklatömböket döntött le a porba,
Hogy átformálja szépséges szoborba.
Igen, csodálom Őt. Csak Őt csodálom.
Túrmezei Erzsébet

Mindig idejében fürdetsz fényözönben.
Mindig idejében törlöd le a könnyem.
Mindig idejében nyújtod mentő karod.
Idejében küldöd vezérlő angyalod.
Elrejtett áldásod idejében árad.
Idejében veszed öledbe, ki fáradt.
Mindig idejében ad és vesz hű kezed,
S egyszer idejében békén hazavezet.
Térdelj le hamar
Ha vívod a harcod, térdelj le hamar!
Hulljon minden térdre, ki győzni akar!
Ha bántanak nagyon, szintén térdre hullj!
Más eszközhöz te sohase nyúlj!
Ha nyomor vesz körül, ne zúgolódjon szád,
De térdeiden mondd el hálaadó imád!
A térdeiden nevelj, taníts,
Ints és ne fentről igazíts!
Példának vedd a Megváltót, magát,
Ki térdein vívta meg éretted a csatát,
Harcolta meg az üdvösségedet,
S térdeiden akar látni tégedet.

Az éjen át,
A mélyen át
Keresi lelkem otthonát.
Én megállnék,
Leomlanék
És botlanék
És hullanék
És minden veszve volna rég.
De óv a kéz,
És tart a kéz,
És áld a kéz,
A drága kéz.
Elveszni lenne így nehéz.
Csüggedni mért?
Remegni mért?
Aggódni mért?
Kérdezni mért?
Ki Vele járt, mind célhoz ért.
Magamban nem,
Erőmben nem,
Imámban sem,
De Benne bízom teljesen.
Itt a kezem!
Fogd a kezem...
Árva kezem..,
Gyenge kezem.
Tudom, hogy így megérkezem!
Túrmezei Erzsébet

A Hunguest Hotels vezérigazgatója és a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke szándéknyilatkoza¬
tot kötött a fogyatékossággal élő emberek üdültetésére, melyet a
MEOSZ képviselője megismertetett Páldi György úrral, az
Ezüstpart Retro Hotels szállodaigazgatójával.
A HUNGUEST HOTEL EZÜSTPART SIÓFOK FELHÍVÁSÁT A BALA¬
TONI TALÁLKOZÓVAL KAPCSOLATOSAN AZ ALÁBBIAKBAN
ISMERTETJÜK:
Kedves Sorstársunk, Vendégünk!
A mozgáskorlátozottak, a fogyatékossággal élő emberek XXIV.
Nemzetközi Balatoni Találkozóját Siófokon az Ezüstpart Retro Hotels
szállodában 2006. 08.18-25-ig rendezzük meg.
A jelentkezési lapok elbírálása, a szobák foglalása érkezési sorrendben
történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy határidő után beérkező jelentkezéseket nem
tudunk elfogadni.
Részvételi díj:
Egyágyas szobában:
Kétágyas szobában:
Háromágyas szobában:

teljes panzió
49 900 Ft/fő
42 900 Ft/fő
35 400 Ft/fő

félpanzió
42 900 Ft/fő
35 900 Ft/fő
28 400 Ft/fő

Az ár tartalmazza: 7 éjszaka/8 nap szállás, valamint félpanziós vagy tel
jes panziós ellátás. Teljes panzió: érkezés napján vacsorával kezdődik,
utolsó nap ebéddel fejeződik be. Az idegenforgalmi adó mértéke
310 Ft/fő/éj, melyet a helyszínen kell megfizetni 18-70 év között. A szál
loda részben akadálymentes, az uszodai beemelő, a Balatonba vezető
rámpa biztosított. A szálloda folyosóin a toalettek szintén akadály
mentesek. A liftek kerekesszékkel közlekedőknek megfelelőek.
Kapcsolattartás:

Horváth Judit (szálloda): 06-84/350-793
Szőnyi Ferenc (MEOSZ): 06-20/439-9460

Jelentkezési határidő: 2006. május 20. A jelentkezés a csekken
befizetett előleggel válik érvényessé. Csekket a jelentkezési lap
beérkezése után küldünk. Befizetési határidő: 2006. június 15.
Páldi György
igazgató

Szőnyi Ferenc
MEOSZ megbízott

Jelentkezési lap
Jelentkező neve:
Címe:
Telefon:
Kísérők neve:
Fizetés módja: előleg, üdülési csekk és készpénz
Előleg: 2006. június 15-ig szíveskedjen az előleget befizetni az alábbi¬
ak szerint:
teljes ellátás
félpanzió
20 000 Ft/fő
10 000 Ft/fő
Egyágyas szobában:
5 000 Ft/fő
10 000 Ft/fő
Kétágyas szobában:
5 000 Ft/fő
3 400 Ft/fő
Háromágyas szobában:
Kerekesszékkel közlekedem:

IGEN

NEM

Programok az előző évi gyakorlat szerint, érkezés napján jelentkezéstől
függően: hajókirándulás, színházlátogatás, hévízi kirándulás, zenés
ismerkedési est.
Dátum:
aláírás

Mikulás Kupa úszófesztivál

Tavaszi légzőtorna

Az úszósport ismét fénykorát éli a fogyatékos emberek körében.
A felnövekvő nemzedék kiválóságai mellett egyre inkább részt vál¬
lalnak az idősebb korosztály képviselői is az úszás népszerűsítésé¬
ért megyénkben.

Különösen télen, de inkább azt mondanám, hogy mindenkor nagyon fontos a légzőrendszer karbantartása. Fokozottan igaz ez a mozgáskorlátozott emberekre, hiszen ők a beteg¬
ségükből kifolyólag kevesebbet tudnak mozogni, így nincs megfelelően karbantartva a
légzőrendszerük. Ehhez szeretnék néhány gyakorlatot ajánlani. Biztos vagyok benne, hogy
néhány nap gyakorlás után érezni fogják a jótékony hatást, és a tavaszi fáradtság sem tud
erőt venni rajtunk.

el. Ugyanezen korcsoportban
gyorsúszásban Dudás György
vehette át az első helyezettnek
járó elismerést.
Hátúszásban Nagy Miklós
aranyérmes, Dankó Csaba
ezüstérmes, Tolnai Tamás bronz
érmes lett.
Az egyéni versenyszámok
mellett a csapatversenyek is iz
galmakat hoztak, hiszen a 4x25
méteres szabadúszásban fej fej
melletti küzdelemben a Göllesz
Viktor Speciális Szakiskola és Ál
talános Iskola csapata vehette át
kiváló eredmény elismeréseként
az aranyérmet, a második helye¬
zés megszerzéséért is emberfe¬
Ezért a hagyományoknak meg
Gyorsúszás kategóriában a letti küzdelem folyt, ugyanis az
felelően a Mozgáskorlátozottak férfiak mezőnyében Lakatos Pé¬ azonos időeredménynek köszön¬
Szabolcs - Szatmár - Bereg Me ter aranyérmes, Képíró Gábor hetően a Nemzeti Gyermek és If
gyei Egyesületének szervezésé ezüstérmes, Nagy Tibor bronzér¬ júsági Közalapítvány Szakképző
ben a MEOSZ támogatásával mes lett.
Iskolájának, valamint a START
2005. december 6-án Mikulás Ku
A 18 év feletti korosztályban a Szakiskola és Speciális Szakis
pa regionális úszófesztivált tartot versenyzők életkorát figyelembe kola csapatának egyaránt ezüst¬
tak Szabolcs - Szatmár - Bereg, véve nők versenyében mellúszás¬ érmet adhattunk át.
Hajdú - Bihar és Jász - Nagykun ban két futamot rendeztünk. A „fi¬
A versenyzők által nyújtott tel
- Szolnok megye részvételével a atalabbak" versenyében Kósa jesítmények és eredmények a jö¬
Júlia Fürdőben Nyíregyházán.
Eszter első, Barta Éva második, vőben is arra ösztönöznek ben¬
A verseny megrendezésével Berta Gabriella harmadik helye nünket, fogyatékos emberek
úszósportja iránt elkötelezett
célunk volt a különféle fogyaté zést ért el.
kossággal élő gyermekek, fiatalok
A második futamban verseny¬ sportvezetőket, szervezőket, fel
és felnőttek sportolási igényének zők között Csaba Istvánné arany, készítőket, hogy munkánkkal to
biztosítása, a szabadidő hasznos Fazekas Jánosné ezüst, Pozsgai vábbra is hozzájáruljunk ezen
eltöltése, az úszósport népszerű Jenőné bronzérmes lett. Az elért sportág jövőbeni tehetségeinek
sítése és az egészséges életmód helyezések mellett külön elisme neveléséhez és a sportág nép¬
ra nevelés.
rés illeti a versenyzőket, hiszen szerűsítéséhez.
Az úszófesztiválon valameny- volt közöttük olyan versenyző, aki
Végezetül engedjék meg,
nyi fogyatékossági csoport érde¬ idős kora ellenére is fiatalokat hogy az egyesület vezetősége és
kében tevékenykedő szervezet megszégyenítő lendülettel és ki dolgozói nevében gratuláljak a
képviseltette magát, emellett kü tartó edzésmunkával kiváló ered versenyzőknek a kiváló eredmé¬
lön örömünkre szolgált, hogy a ményt ért el.
nyekhez, és köszönetemet fejez¬
START Szakiskola és Speciális
Kósa Eszter nevét a mellúszás zem ki Balogh Zoltánné elnök
Szakiskola, a Göllesz Viktor Spe mellett gyorsúszásban is meg kell nek, Miló András úszásoktató
ciális Szakiskola és Általános Is említeni, hisz a kiváló időeredmény¬ nak, illetve valamennyi szervező
kola, valamint a Nemzeti Gyer nek köszönhetően ebben a ver¬ nek, támogatónak és közreműkö
mek- és Ifjúsági Közalapítvány senyszámban is aranyérmes lett.
dőnek, hogy lehetővé tették e ki
Szakképző Iskolájának tanulói is
A férfiak mezőnyében a 18 év váló sportesemény megrendezé¬
részt vettek a versenyen.
feletti korosztályban mellúszás¬ sét.
A versenykiírásban foglaltak ban Konc András I., Boros Péter
Pancsusák Tibor
nak megfelelően három korcso II., Harkály István III. helyezést ért
szociális munkás
portban (11-14 évesek, 15-18
évesek és 18 év felettiek) és négy
versenyszámban (mellúszás gyorsúszás - hátúszás és 4x25
méteres szabadúszás) mérhették
össze a versenyzők a tudásukat.
A 11 - 14 éves korcsoportban
mellúszásban Dankó Csaba,
gyorsúszásban Barda Tarasz áll
hatott fel a dobogó legmagasabb
fokára.
A 15 - 18 évesek versenyében
férfi mellúszásban Nagy Miklós I.,
Miskolczi János II., Makula And
rás III. helyezést ért el.

Sakkélet

Egyesületünkben a sakk-kör folyama¬
tosan működik minden csütörtökön
15-19 óra között. A foglalkozásokat
10-16 sakkot kedvelő társunk látogatja.

2005. június elején Moravecz vatal, a Megyei Sakkszövetség. A
Ferenc elhunyt szakosztályveze különböző kategóriákban (legjobb
tőnk, barátunk emlékére meghí¬ ifjúsági, mozgássérült és ép ver
vásos egyéni sakkversenyt ren¬ senyző) tárgyjutalomban része
deztünk, amely egy szombati na sültek a győztesek. Az emlékver
pon volt 20 fő részvételével. A seny sikeres volt, hagyományte
versenyt támogatta a névadó csa remtő szándékkal rendeztük, így
ládja, Egyesületünk elnöksége, a minden évben június elején meg
Megyei Testnevelési és Sporthi kívánjuk ismételni.

Egy régi hindu közmondás sze¬
rint: nem mindegy, hogy egy szo¬
bának a közepét seprik csak ki,
vagy minden szegletét. A mai nap
embere mégis ezt teszi, ha nem is
a szobájával, hanem a tüdejével.
Ez viszont merénylet az egészség
ellen. A jóga légzőgyakorlatai se
gítségével a helyes légzés megta
nulása mellett jó közérzetet és
helyes testtartást is biztosíthatunk
magunknak.
A teljes jógalégzés egy kilég
zésből (mindig ezzel kezdjük a
gyakorlást) és egy három, egybe
mosódó szakaszból álló belég
zésből áll.
Feküdjünk le az úgynevezett
„hulla pózba", ami egy sima laza
fekvőhelyzetet jelent, és teljes ki
légzés után kezdjük el a belégzés
három egybefolyó szakaszát:
Hasfalunkat a rekeszizom mű
ködtetésével lassan előretoljuk,
azaz kidüllesztjük anélkül, hogy
tudatosan lélegzetet akarnánk
venni. Meglepődve fogjuk tapasz
talni, hogy pusztán a hasunk kidomborításával levegő áramlik a
tüdőnk alsó részébe.

A második fázisnál a bordáin
kat és mellkasunk középső ré
szét tágítjuk, fokozatosan "átvé
ve" a levegőt az alsó részből. Ez
a fázis a középlégzés.
A belégzés harmadik szaka
sza a mellkas teljes előredomborítása. Ezzel annyi levegőt szí
vunk, amennyi a kitágult tüdőnk
ben elfér. A hasunkat behúzzuk,
hogy a tüdőnknek támaszul szol
gáljon, s ugyanakkor a felső tü
dőlebenyek is megteljenek leve
gővel. Egy rövid légzésszünet
után természetesen kilégzéssel
folytatjuk a légzőtornát.
A légzőgyakorlatokat az egyé
ni adottságoknak megfelelően,
de lassan elnyújtva kell végezni,
és arra kell törekedni, hogy a ki
légzés körülbelül mindig kétszer
annyi ideig tartson, mint a belég¬
zés.
A gyakorlatokat reggel vagy
este ajánlatos végezni, esetleg
mindkétszer. Az adagot fokozato
san emeljük addig, amíg az időnk
megengedi. A légzőgyakorlatok
által fokozatosan olyan tüdőhólyagocskáink is bekerülnek a lég

zés menetébe, amelyek az elő
zőekben el voltak hanyagolva. A
rendszeres tréning edzi a légzési
segédizmokat, s ezáltal igénye¬
sebbé teszi szervezetünket a he¬
lyes légzésre.
Mindezeknek az a gyakorlati
hatása, hogy javul a gázanyag¬
cserénk, a vérben nő az oxigén¬
szint, ezáltal tökéletesedik a
szervezet anyagcseréje, s így az
egész szervezet munkája könynyebbé válik. Durva példával él
ve olyan, mintha a gép megkap
ná a lehető legjobb üzemanya¬
got.
Ajánlott ismétlésszám kezdet¬
ben 9, és ez a többszörösére is
növelhető.
A fejlődés egy későbbi szaka
szában alkalmazhatunk úgyne
vezett akadályoztatott kilégzéses
gyakorlatokat is. Ezek egyszerű
en abból állnak, hogy kilégzés
közben hangokat adunk, például
„s", „z" hangokat vagy a „ohm"
mantrát mondjuk, és ehhez kép¬
zeletünkben a nyugalmat társít¬
juk.
Sifu Miló András

Csehországi sakkverseny
Csehországból meghívás érkezett a MEOSZ-hoz, hogy szívesen látnának magyar
sakkozókat a mozgáskorlátozottak részére meghirdetett nemzetközi sakkverse¬
nyükön.

A MEOSZ megkereste az
A színvonalas sakkverseny
Egyesületeket és a sakkcsapa¬ első öt helyezettje:
tokat, hogy versenyzőket tobo¬
1. Rázsits Géza 8,5 p.
rozzon.
2. Sandera Jiri 6,5 p.
A sakkverseny 2005. október
3. Caha Stanislav 6,0 p.
19-23. között zajlott a csehor¬
4. Szilágyi Éva 5,5 p.
szági Brno melletti Hodonínban.
(női első helyezett)
Hazánkat két sakkozó képvisel
5. Vesely Radek 5,5 p.
te. Egyikük Szilágyi Éva, Egye¬
sületünk tagja.
„A verseny a hegyek között,
mesébe illő környezetben került
megrendezésre. Az üdülőköz¬
pont, amely a verseny helyszí¬
néül szolgált, kifejezetten moz¬
gássérültek részére épült, telje¬
sen akadálymentes. A szálloda
igazgatója magyar származá
sú, így nyelvi nehézségeink
Sakkcsapatunk a Szabolcs- nem voltak. Ottlétünk alatt disz
Szatmár-Bereg megyei bajnok¬ nótor is volt, így megismerked¬
ságban is szerepel, a 2004/2005- hettünk a cseh szokásokkal és
ös idényben a középmezőnyben
ételekkel. Megnéztük a környék
végeztünk. A 2005/2006-os baj¬
nokságban a 14 csapatból várha nevezetességeit és kiránduló
tóan a 6. helyet érjük el. A csapat helyeit. Esténként zenés prog¬
Szabolcs Volán II. Egyesület né ramokat szerveztek a négy¬
ven szerepel, így a növekvő költ emeletes szálloda földszinti
ségek ellenére is folyamatos a bárjában, ahol jól éreztük ma¬
versenyzés.
gunkat, és mindenki nagyon
Aki kedveli a sakkjátékot, a
kedves volt hozzánk. Az üdülő¬
csütörtöki napon keresheti a sak¬
központ egész évben fogad
kozókat.
csoportokat.
Információ: Tóth László
telefon: 06-20/930-8716 A versenyen a magyarországi
sakkversenyekkel ellentétben
több női sakkozó is asztalhoz
ült. 24 sakkozóból 8 női ver
senyző volt. Így nagy öröm volt
számomra, hogy ebben a népes
mezőnyben az első helyen vé¬
geztem, az összetettben (a férfi
ak és nők között) pedig a ne
gyedik helyen. Hazánkat még
rajtam kívül képviselő Rázsits
Géza az első helyen végzett.
Remélem, hogy a következő
versenyen több magyar résztve¬
vő is lesz" - nyilatkozta Szilágyi
Éva.

A versenyt 2006-ban is
megrendezik. A csehországi
sporttársak több magyar ver¬
senyzőt is szívesen fogadnak.
Bővebb információ található a
www.zamecek-hodonin.cz
honlapon, magyar nyelven is.

II. megyei sportkavalkád

Fogyatékosok sporttalálkozója

Ötödik alkalommal hirdettük, ren
deztük meg 2005. augusztus 28-án
a FOGYATÉKOSOK SPORTTA¬
LÁLKOZÓJÁT.
A segítő szándék nagyon erős
bennünk, ugyanakkor rá kell jön
ni, hogy sokszor nem elég a szán
dék, ismerni is kell a segítés mód
ját, hogy a valódi célt elérjük.
Célunk pedig: kimozdítani csi¬
gaházaikból az embereket, a sza
badidő hasznos eltöltésének egy
módját megmutatni, kipróbáltatni.
Lehetőséget adni ahhoz, hogy ta
lálkozhassanak sorstáraikkal, ta
lálkozhassanak másféle fogyaték
kal élő emberekkel. Játék-, ver
senyhelyzetet teremteni, a külön
böző korosztályokat közelebb
hozni egymáshoz.
A versenykiírásokat a Mozgás¬
korlátozottak Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesülete 15 cso¬
portja, a Siketek FC, a Fogyaték¬
kal Élők Egyesülete, a Szabolcsi
Vakok és Gyengénlátók Egyesü
lete kapta meg. A nevezési lapok
beérkezése után látszott, hogy a
jubileumi alkalom rekordnevezést
hozott. 192 fő jelentkezett, mely
ből a ténylegesen versenyző lét
szám 166 fő (mellettük kísérők ill.
jelnyelvi tolmács).
A megnyitó beszédet - hagyo¬
mányosan - Tukacs István alpol
gármester úr tartotta. A városban,
ill. a megyében ez időben több
rendezvény zajlott (pl. kézilabda
VB), így meghívott vendégeink,
akik máskor mindig résztvevők,
más irányú elfoglaltságuk miatt
maradtak távol.
A zenés gimnasztikát vezető
Szendrei Istvánnénak ismét ne¬
héz dolga volt: teljesen fitt sike
teknek, gyengénlátóknak, vala
mint az ilyen-olyan mozgáskorlá
tozottnak, ill. a legsúlyosabban
korlátozott mozgású kerekesszé
kes versenyzőknek együttes fel
adatot találni.
A hagyományoknak megfelelő
en az atlétikai jellegű verseny
számokkal kezdtünk. Ez évben si
került elérni, hogy a másféle fo
gyatékkal élők is részt vegyenek a
kerekesszékesek számára ter¬
vezett ügyességi versenyben.
Kedves dolog volt (és kicsit meg¬
nyugtató számomra), mikor az a
versenyző, aki már ismeri a ke-

rekesszék tulajdonságait, szóval
próbált segíteni a siket verseny
zőnek, szurkolt és magyarázott.
Előzetesen 4 feladatot tervez
tünk, végül a jelentkezők nagy
száma miatt csak 3 feladat alap¬
ján hirdettünk több kategóriában
eredményt (elektromos joystick,
elektromos szék, kézi hajtású
szék).
A 60 m síkfutásban az
előzetes jelentkezésekhez ké
pest kevesebben indultak. (Talán
a helyszínen derült ki, hogy mi
lyen hosszú a 60 m?)
Évek óta a legkedveltebb ver¬
senyszám a kislabdahajítás, 48
férfi és 49 hölgy versenyző vá
lasztotta. Itt is több kategóriában
hirdettünk eredményt, hiszen aki
kerekesszékből hajított, nem ha
sonlítható azzal, aki siket vagy
mozgáskorlátozott.
Nagy létszámot vonz a cél
badobás is (34 férfi, 40 hölgy),
amit 3 éve kezdtünk, és vala
mennyi évben változtattunk a fel
tételeken. Volt álló, stabil cél, volt
álló, függő, de mozgó cél, az idén
pedig vízszintes célra kellett dobni.
Hagyományos szám a sakk.
Két kategóriában a férfiak verse¬
nyeztek, és négy női versenyző
is asztalhoz ült. A versenybíró je
lentése szerint színvonalas mér
kőzések zajlottak. Bár fedett he
lyiségben zajlottak a csaták, az
özönvízszerű eső megzavarta a
teljes lebonyolítást.
Szintén hagyományos és nagy
tömeget vonzó versenyszám a
teke. 35 férfi és 22 hölgy neve¬
zett. Itt is több kategóriában hir¬
dettünk eredményt, hiszen a Fo¬
gyatékkal Élők Egyesületének
azon tagjai, akik szintén nem tel¬
jesen kezdők a sportágban, nem
értékelhetők egyformán a mozgá
sában korlátozott, valamint éven
te egy alkalommal - esetleg elő
ször - próbálkozó versenyzőkkel.
A kispályás labdarúgás vál
tozatlanul a Siketek FC verseny
száma. De ezen nincs mit pole
mizálni, hiszen ők a Városi Kis
pályás Bajnokság őszi-tavaszi
fordulójában résztvevő 96 csapat
egyike.
Harmadik éve bevezetett ver¬
senyszám a fekvenyomás. Itt is
több kategóriában próbálhatták ki

erejüket a vállalkozó szelleműek.
Szerintem vonzó volt az is, hogy
az egyik lebonyolító, versenybíró
az olimpikon Farkas Zoltán volt.
Bár már ötödik alkalommal
rendeztük a versenyt, a hagyo¬
mányok kialakultak, évente pró
bálkozunk új versenyszámmal.
Ez az idén a darts lett. Termé
szetesen nem a hivatalos, profik
számára előírt versenyfeltételek
kel, de közelítően. Rövidebb tá
volságról dobhattak, ill. a tábla
magassága is kisebb volt. Néhá¬
nyan még tartózkodóan csak
nézték, többen kipróbálták, és
úgy látjuk, hogy a jövőben nem
szabad kihagyni.

Az anyagiakkal kapcsolato¬
san: a lebonyolításhoz 2001-ben
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Sportbizottsága megfelelő öszszeget biztosított, amely lehetővé
tette egy bizonyos szint kialakítá
sát. Ez az összeg az évek alatt
folyamatosan csökkent, ma a
2001. évinek csak a 37,5%-a.
Volt lehetőségünk országos, me
gyei pályázatokon indulni progra
munkkal és ott nyerni. Ez évben
is erőfeszítéseket igényelt a lebo
nyolításhoz szükséges tényleges
összeg előteremtése.
Köszönettel tartozunk a Mi¬
chelin Hungária Rt. és a Fo¬
gyatékkal Élők SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Sport¬
szövetsége támogatásáért, hi¬
szen nélkülük nem tudtunk
volna örömet szerezni annak a
közel 200 embernek, kicsinek
és nagynak, öregnek és fiatal¬
nak, akikhez a sors nem volt
kegyes.
A kategóriák kialakításánál az
volt a célunk, hogy minél több
ember nyakába kerüljön érem.
Valamennyi versenyző emlékla¬
pot és apró ajándékot kapott. Mi¬
vel többen a megye különböző
helységeiből érkeztek, üdítővel
és szendviccsel vendégeltük
meg őket.
Pázmándi Ilona
szervező
Bartha László
ügyvezető igazgató

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékkal Élők Sportszövetsége
második alkalommal rendezte meg „Sportkavalkádját".
A sportrendezvény ideje: 2005.
turális szórakozást, a sikerek és
december 15. Helyszíne: Nyír¬
örömök ezen formáit.
egyháza, Bujtosi Szabadidő
Tukacs István úr, Nyíregyhá¬
Csarnok (BUSZACSA).
za alpolgármestere is elismerő
Szövetségünk feladata: a kü¬en nyilatkozott a szervezésről, a
lönféle fogyatékossággal élő bemutatókról, és felajánlotta tá¬
gyermekek, fiatalok, felnőttek mogatását a következő rendez¬
sport- és kulturális eseményeinek vényünkhöz.
szervezése és lebonyolítása.
A sportági bemutatókon első
Célunk ezzel az újszerű kez alkalommal vettek részt meghí¬
deményezéssel nyitni az épek tár vott „ép" iskolai sportolók.
sadalma felé, a sérülésspecifiku
Asztalitenisz sportágban az
mokhoz kapcsolódó sportágakat, értelmileg sérült tanulókhoz a
sportolási lehetőségeket bemutat¬ nyíregyházi Benczúr Gyula Általá
ni, megismerni egymás sport¬ nos Iskola tanulói álltak be játsza¬
eredményeit és jutalmazni a kitű ni.
nő eredményeket elérő sportoló¬
A mozgássérültek nagyon
kat.
élethű és látványos „élethelyzet¬
A rendezvény résztvevőit Nagy bemutatójának" igazán nagy si¬
József úr, a FONESZ (Fogyaté¬ kere volt. Épek is kipróbálhatták,
kosok Nemzeti Sportszövetsége) hogy bizony milyen nehéz hely
főtitkára köszöntötte. Örömmel zetben vannak életük során, mi
üdvözölte, hogy a rendezvény lyen akadályokat kell legyőzniük
már második alkalommal kerül boldogulásuk érdekében, mikor
megrendezésre, elismerően szólt és hol kellene az épek toleranciá¬
a rendezésről, a programokról, az ja, segítsége.
épekkel való együttsportolásról.
A Piremon ülőröplabda-csa¬
Első alkalommal volt jelen Do¬ pathoz az Arany János Gimnázi¬
rogi László, az NSH osztályve¬ um és Általános Iskola tanulói ül
zető helyettese. Dicsérte a spor¬ tek le játszani.
tolók és a szervezők hozzáállá
A látássérültek csörgőlabda
sát, az újszerű megmozdulást.
bemutatója is nagy sikert aratott,
A „Sportkavalkádot" Dr. Szilá hiszen „látók" is beállhattak spe
gyi Dénes úr, a Szabolcs- ciális szemüveggel a játékba.
Szatmár-Bereg Megyei Közgyű¬
Új színt, új élvezetet nyújtott a
lés alelnöke nyitotta meg. Ki¬ siketek által bemutatott paró¬
emelte az együttsportolást, a kul dia és a zenés jelbeszéd.

A sport bűvöletében
Immáron ötödik alkalommal rendezte meg a FOGYATÉKOSOK MEGYEI SPORTTALÁL
KOZÓJÁT 2005. augusztus 28-án a Nyírsuli KHT. Nyíregyházán a Városi Stadionban. A
versenyre nem csak Egyesületünk, hanem a Siketek FC, a Fogyatékkal Élők Egyesülete
és a Szabolcsi Vakok és Gyengénlátók Egyesülete is meghívást kapott.
Kezdetben nagyon nehéz volt hogy a kitűzött célok - a nehezen
rábeszélni mozgássérült sorstár¬ mozgó súlyosabb sérültek kimozsainkat, hogy aktívan vegyenek dítása otthonaikból, a szabadidő
részt a programban, de mára már hasznos eltöltésének lehetősége,
olyan nagy népszerűségnek ör¬ a játék és a sport szeretete, talál
vend, hogy a szervezők szinte kozás sorstársaikkal - mind-mind
alig tudják fogadni a jelentkezőket elérhető közelségbe kerültek.
a versenyszámokra.
Köszönjük Bartha László ügy¬
Az évek során az Egyesület és vezető igazgató úrnak, Pázmándi
a Nyírsuli KHT. munkatársai között Ilona szervezőnek és a Nyírsuli
kialakult jó kapcsolat is mutatja, KHT. valamennyi munkatársának

a rendezéssel, szervezéssel kap
csolatos sok-sok munkát, a részvé
teli lehetőséget.
Köszönjük a program támoga¬
tóinak a segítségét is, hiszen a dí
jazottakon kívül minden résztvevő
emléklapot, valamint ajándékot ka
pott és vendéglátásban részesült.
Reméljük, hogy a lehetőség a
sportrendezvény szervezésére
2006. évben is megmarad.

Megyei Egyesületünk tagjai az alábbi eredményeket érték el:

Sakk női
1. helyezett Szilágyi Éva
3. helyezett Kovács Orsolya
4. helyezett Grunda Mariann
Sakk férfi „A" csoport
1. helyezett Görbe Szabolcs
3. helyezett Szabó Gábor

60 m síkfutás női
1. helyezett Muhar Nóra
2. helyezett Mislai Mariann
3. helyezett Muhar Eszter

Kislabdahajítás női k.székes
1. helyezett Faragó Józsefné
2. helyezett Nagy Anita
3. helyezett Demeter Tímea

60 m síkfutás férfi
1. helyezett Kállai Attila
2. helyezett Horváth Boldizsár
3. helyezett Demeter Ferenc

Kislabdahajítás női „B" kat.
3. helyezett Muhar Nóra

Kerekesszékes
ügyességi verseny női
1. helyezett Száraz Erika
2. helyezett Balogh Erna
3. helyezett Vedres Józsefné

Kislabdahajítás férfi „A" kat.
1. helyezett Kállai Attila
2. helyezett Csernyik Tamás
3. helyezett Horváth Boldizsár
Kislabdahajítás „B" kategória
1. helyezett Szalai Ferenc
2. helyezett Kerekes András
3. helyezett Rakoncza Norbert

Kerekesszékes ügyességi
verseny férfi „A" kat.
1. helyezett Tóth László
2. helyezett Kocsis Pál

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 címek: szszbegy@meoszinfo.hu, postmaster@szszbmegy.t-online.hu
Készült a START Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyírségi Nyomda Üzemében 9000 példányban.
Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató

Sok látogatót vonzott az íjász
bemutató is, mely új színfoltja volt
a kavalkádnak. Folytathatom a
sort a kosárlabda-mérkőzéssel,
ahol a siket és értelmileg sérült
fiatalok játszottak a nyíregyházi
Kosárlabda Suli leánycsapatával.
Bátran kijelenthetem, hogy a
Kavalkád már az egészséges
integrációról szólt.
Sajnáljuk viszont, hogy bár a
BUSZACSÁT térítésmentesen
kaptuk, sajnos nem sokan vol¬
tak minderre kíváncsiak. Bár
nagy előkészülettel, plakáttal, új
ságcikkel hívtuk fel a figyelmet,
iskolák igazgatóival beszéltünk,
ígéretet kaptunk, de nem sokan
jöttek el.
Összegezve: azért úgy érez¬
zük, nekünk, sérülteknek meg¬
érte, jól éreztük magunkat, kel¬
lemes élményeket kaptunk.
A kulturális bemutatók is ma
gas színvonalon történtek.
A résztvevőknek hidegcsoma¬
got, ásványvizet, pogácsát osz¬
tottunk.
Külön köszönjük a START Re¬
habilitációs Vállalat vezérigaz¬
gatójának, Balogh Zoltán úr¬
nak a támogatását.
A rendezvényt a Nemzeti
Sporthivatal támogatásából fi¬
nanszíroztuk.
Szendrei Istvánné
fogyatékosügyi sportreferens

Kerekesszékes ügyességi
verseny férfi „B" kat.
1. helyezett Vedres József
2. helyezett Balogh Zoltán
3. helyezett Balogh Zolika
Kerekesszékes ügyességi
verseny férfi „C" kat.
1. helyezett Korcsmáros József
2. helyezett Jablonszky Péter
3. helyezett Csikk Sándor

Kislabdahajítás férfi k.székes
1. helyezett Demeter Mátyás

Kislabdahajítás „C" kategória
1. helyezett Demeter Ferenc
2. helyezett Ignéczi Sándor
3. helyezett Jósvai Roland
Célbadobás női
1. helyezett Tóth Anita
2. helyezett Tóth Lászlóné
Célbadobás férfi „B" kat.
1. helyezett Grunda Dávid
2. helyezett Marosvölgyi György
3. helyezett Demeter Mátyás

Sakk férfi „B" csoport
1. helyezett Tóth László
2. helyezett Fekete Péter
3. helyezett Szombati Géza
Darts női
2. helyezett Vadász Ágnes
3. helyezett Petró Alexandra
Darts férfi
1. helyezett Molnár István
Teke női „A" kat.
1. helyezett Kelenföldi Lászlóné
2. helyezett Kiss Józsefné
3. helyezett Plósz Adrienn
Teke férfi „A" kat.
1. helyezett Czap Csaba
2. helyezett Rakoncza Norbert
3. helyezett Szabó Dániel
Fekvenyomás női
1. helyezett Vedres Józsefné
Fekvenyomás férfi „A" kat.
3. helyezett Papp Ferenc
Kelenföldi Lászlóné

REHA 2006.

A REHA Hungary Szakkiállítás és Kongresszus 1997 óta
zajlik a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsé¬
gének (MOTESZ) szervezésében. A rendezvény programjá¬
hoz 2002 óta csatlakozik az általunk (MEOSZ) szervezett
„Esélyegyenlőség napja".
A mostani rendezvénysorozatra kapcsolódó vizsgálatokon való
2006. május 5-6. között került sor részvétel lehetősége mindenki
Budapesten a Millenáris Parkban. számára adott volt.
Az „Esélyegyenlőség napján"
Egyedülálló volt a REHA „kihe
lyezett ügyfélszolgálat" jellege, sportrendezvények és koncertek
melynek keretében az érdeklődők színesítették a programot.
a minisztériumok és főhatóságok
Tagjaink pontos és szakszerű
képviselőinek közvetlenül tehet
ték fel kérdéseiket. A szakkiállítá tájékoztatása érdekében fontos¬
son a legújabb orvosi segédesz nak tartjuk a REHA rendezvény¬
közökkel és terápiás lehetőségek sorozaton való megjelenést.
kel ismerkedhettek meg a látoga¬ Egyesületünk részéről most is
tók, egyben információkat kaphat¬ nagy volt az érdeklődés, hiszen
tak az igénybe vehető támogatá¬ 26 fő vett részt a szakkiállításon,
sokról, kedvezményekről. A pre köztük vezető tisztségviselőink,
venciós blokkokban elhangzott csoportvezetőink, szociális szak¬
előadásokon és a blokkokhoz embereink.

Tájékoztató az egyedi méltányossági engedély benyújtásához
(a REHAB Rt. kiadványa nyomán)
Kérjen jövedelemigazolást!
Ha a fentiek mindegyikét be¬
szerezte, küldje el levélben az
alábbi címre: OEP Gyógyászati
Segédeszköz Főosztály, Dr. Kőrössy
Péter főosztályvezető úr részére,
1565 Budapest, Pf.: 18.
Az engedély elbírálását követő
en a támogatás mértékéről az OEP
mennyivel könnyítené meg az levélben értesíti Önt és a forgalma
igénylő vagy hozzátartozója min zót, a vényt pedig visszaküldi Ön
dennapjait az eszköz használata. nek. Ezt követően a vény beváltha
Amennyiben anyagi helyzete nem tó a REHAB Rt. kiskereskedelmi
teszi lehetővé a térítési díj kifize üzleteiben. A termék átvétele előtt
tését, kérjük, írja azt bele a levelé telefonon egyeztessen munkatár
be, és kérje a 100 százalékos tá sainkkal, hogy a kiszolgálásnál
mogatást! Javasoljuk, hogy a ké megkíméljük az Ön idejét. Keres
relem tartalmazza az alábbiakat: kedelmi irodánk: 06-1/340-8714.
„A mellékletek alapján kérem a T.
Felhívjuk figyelmét, hogy az
Címzettet, számomra az igényelt OEP egyénre szabottan dönt a tá
eszközökkel egyedi méltányos mogatás mértékéről, és így az ár
ság alapján támogatást nyújtani ajánlat és támogatás különböze
szíveskedjen. Indoklás, dátum, tét az igénylőnek a termék átvéte
aláírás, cím."
lekor ki kell fizetni!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy ha olyan segédeszközre van szüksége, amely
a társadalombiztosítás által finanszírozott kategóriában nincs benne, de az Ön
szakorvosa annak szükségességét szakvéleményével meg tudja indokolni (be
tegemelő, liftek, speciális ágy, speciális kerekesszék stb.), akkor Ön is igényel¬
het egyedi kérelemmel támogatást az eszköz megszerzéséhez. Miután gyakorlat¬
ban nem ismert ez az eljárás, vázoljuk, hogy mit is kell ilyenkor tenni:
Kérje meg szakorvosát, hogy a
terméket általános jogcímű vény
re írja fel! A jogszabályok szerint
egyedileg csak fix összegű támo
gatás adható, ami persze lehet az
eszköz 100 százalékos ára is.
Bármilyen különleges jogcím
megléte (például: közgyógyel
látási igazolvány, Üb.) itt nem szá
mít. A különleges jogcímű vényt,
mint formai hibásat, visszaküldi
az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár!
Orvosa szakorvosi javaslatá
ban emelje ki, miért nem látható

el az igénylő maradéktalanul az
egyébként felírható segédeszkö
zökkel. A termék forgalmazójától
kérjen az eszközre vonatkozó hi¬
vatalos árajánlatot, és a minősé
gét igazoló tanúsítványt.
Személyes indoklását foglalja
össze egy levélben, melyben fejt
se ki, mennyivel javulnának az
életkörülményei, ha a kiválasztott
terméket használhatná. Érdemes
kiemelni a rászorultságot (munká
ba, iskolába járás, emelés, a
mozgatás fontossága), szociális
helyzetet, valamint azt, hogy

Kerekesszék átadása

Az otthoni ápolást
segítő eszközök

2006. április 28-án a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban a
Magyarországi Tolókocsi Alapítvány Kuratóriuma nevében Leiter
Ervin zongoraművész adott át egy kerekesszéket a Megyei Könyv¬
tár igazgatójának, Nagy Lászlónak kis ünnepség keretében. Műsor
ral a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Speciális Szak
képző Iskolájának diákjai kedveskedtek, szép szavalatokat és szó
lóének-előadást hallhattunk.
A MATOA Alapítványt 2004-ben Székely György hozta létre, aki
sokáig az Egyesült Államokban élt, majd hazatelepült Kecskemétre.
Az Alapítvány kerekesszéket adományoz középületek, elsősorban
kórházak, kulturális intézmények részére, hogy a sérült embereknek
ne okozzon gondot az épületen belüli közlekedés.
A kerekesszék átadásának köszönhetően a mozgáskorlátozottak
is zavartalanul látogathatják a könyvtárat, igénybe vehetik sokszínű
szolgáltatásait: az olvasás, a zenehallgatás, az internethasználat le
hetőségeit. A könyvtár épületébe való bejutás akadálymentes, lift
van, a vizes blokk is tágas, kényelmesen használható.
Az átadás után megható volt az, ahogy a verset mondó vak kis
lány tapintással ismerkedett a kerekesszékkel - eddig nem tudta el
képzelni, milyen is az - , majd megállapította, hogy „olyan, mint egy
fotel".
Nagy László igazgató úr és Leiter Ervin művész úr kötetlenül el
beszélgetett a jelenlévőkkel, így velünk is.
Igazgató úr figyelmünkbe ajánlotta, hogy látogassuk a könyvtá
rat, amelyhez bármilyen szükséges segítséget megadnak, ő és
munkatársai is. Leitner művész úr meghívott minket legközelebbi
nyíregyházi zongorakoncertjére, amely sajnos nem akadálymentes
helyen lesz. A művész úr megemlítette, hogy a művésztársai és a
színművészek is támogatják a sérült emberek életének könnyebbé
tételére irányuló kezdeményezéseket.
Egyre több helyen tapasztalni a pozitív hozzáállást a gondjaink
megértéséhez, megoldásához. Ez is egy jelentős példa rá.
Köszönjük a kezdeményezést, és bízunk benne, hogy lesznek
követői.
Tóth László

KINGS eszközök

Kerekesszékek javítása
A mozgásában korlátozott személyek mozgatása, közle¬
kedésének megoldása folyamatos kihívást jelent a mozgás¬
korlátozott ember és környezete számára. A megváltozott
mozgásfunkciójú személyek mobilizálásának, önálló életvi¬
telének segítését szolgálják a kerekesszékek. A mozgatás
ezen eszközeihez való hozzájutás lehetőségei általában is¬
mertek a rászorulók számára. A kerekesszékek, akár belté¬
ri, akár utcai használatra veszi igénybe az akadályozott em¬
ber, folyamatos igénybevételt feltételez.
Bármilyen jó minőségű is az
eszközünk, a használat során
rendszeresen előfordulnak olyan
meghibásodások, amelyeket a
használó, de a környezetében élő
segítő családtag sem tud megol¬
dani, sőt az eszköz biztonsá¬
gosságát csökkentheti, s baleseti
forrást jelent a házilagos javítás.
A bonyolultabb, elektromos
meghajtású mozgatóeszközök
szervizelése, javítása különösen
nagy szakértelmet igényel.
Az eszközöket forgalmazó cé
gek feladata, hogy az értékesített
eszközök szervizelését, javítását
felvállalják.
A társadalombiztosítási támo
gatással rendelkező segédeszkö¬
zök javítását a TB a segédeszköz
támogatási formájának módja
szerint szintén támogatja.

Tehát a lehetőségek adottak ar¬
ra, hogy üzembiztos és szaksze¬
rűen karbantartott segédeszköz
álljon a rászoruló rendelkezésére.
A probléma: az információ hiá
nya. A kerekesszékes személyek
körében végzett felmérés tapaszta
lata, hogy nem rendelkeznek kellő
ismeretekkel a javításra vonatko
zóan, nem ismerik a jogszabályo
kat, a lehetőségeiket. Nem ismerik
a forgalmazók elérhetőségeit.
A megoldás: az alábbiak röviden
tájékoztatnak a lehetőségekről:

A társadalombiztosítási támo
gatással rendelkező segédeszkö¬
zök körét a 19/2003. (IV.29.) szá¬
mú ESZCSM rendelet tartalmaz
za. Ez tartalmazza a 2003. május
1. óta hatályos gyógyászati se
gédeszköz-listát - mely a rendelet
1 .sz. mellékletében található - a
felírási szabályokkal együtt.
A fenti jogszabály 4. § kimondja:
„A társadalombiztosítással ren
delt gyógyászati segédeszköz ja
vítását a kezelőorvosnak vagy a
háziorvosnak az eszköz - rende¬
let mellékleteiben szereplő - pon
tos megnevezésével és a hiba jel
legének feltüntetésével vényen
kell rendelnie."
A fentiekből következően a
könnyebben elérhető háziorvos is
felírhatja a javításra vonatkozó
receptet. A recept 30 napig vált
ható be a javítóhelyen, illetve ki
szállás esetén a szerviztechni
kusnál.

A közgyógylistán szereplő esz
közök jótállási időn túli javítása is
térítésmentes. Ilyen esetben, va
lamint az összes többi térítés
mentes jogcím (üzemi baleset,
honvédelmi) esetén térítésmen
tes javításhoz a kezelőorvos vé
nye szükséges a megfelelő jog
cím bejelölésével.
Kezelőorvosnak minősül kór¬
házi vagy intézeti tartózkodás
esetén az intézmény orvosa. Ott¬
honi tartózkodás esetén a házior¬
vos.
Szociális segítőként szerzett ta
pasztalataim szerint még a fentiek
ismeretében sem egyszerű a javí¬
tások megszervezése. Amennyi¬
ben szükséges segítő közremű¬
ködésem, a Mozgáskorlátozottak
Megyei Szervezetén keresztül, a 06
30 60 64 082 telefonszámon, inter
netes kapcsolat lehetősége esetén
a „sipos_katica@freemail.hu" e¬
mail címen vagyok elérhető.

Gyakrabban előforduló eszközökre vonatkozó tájékoztató adatok:
Típus

Hiba jellege

Service standard 3.600
B 4200
B 4210.4211.4230.4231
Derby 1.433
B4220/B4220

Minden fajta hiba
Minden fajta hiba
Abroncs, huzat
Minden fajta hiba
Elektronika, abroncs, huzat

KGY. jogcímen felírható

igen
igen
igen
igen
igen

Térítés ált. jogcímen

15%
15%
15%
15%
15%

