
Ez ak kor nem va ló sult meg, de
né hány év múl va Nyír egy há za vá -
ros ve ze té se meg ke res te az öt let ki -
gon do ló it, és egy Phare pá lyá zat
se gít sé gé vel, 1,5 mil li árd fo rint be ru -
há zás sal, egy ko ri lak ta nya épü le tek
át ala kí tá sá ból lét re jött az eu ró pai
szín vo na lú Esély Cent rum. Az Egye -
sü let és a Start Kht. kon zor ci u mi part -
ner ként ko moly fel ada to kat vál lalt fel
a komp le xum ki ala kí tá sa so rán.
Az Esély Cent ru mot 2006. szep -

tem ber 1-jén Dobrev Klá ra, az
Egész sé ges Te le pü lé se kért Ala pít -
vány ku ra tó ri u mi el nö ke, Csa bai
Lászlóné, Nyír egy há za Me gyei Jo gú
Vá ros pol gár mes te re és Giba Ta más,
Nyír egy há za al pol gár mes te re ad ta
át.
Az ünnepi programsorozat ré -

sze ként Dr. Hegedûs Lajos, a Moz -
gáskorlátozottak Egyesüle tei nek
Országos Szövetségének elnö ke,
valamint Balogh Zoltánné, a Moz -
gáskorlátozottak Szabolcs-Szat -
már- Bereg Megyei Egyesületének
elnö ke kihangsúlyozta, hogy az
épü letcsoport az országban is egye -
dülálló komplex szolgáltatásokat
nyújt a sérült emberek számára. 
A Cent rum spe ci á lis meg ol dá -

sok kal, kü lön le ges esz kö zök kel, tel -
je sen aka dály men te sen – amely
nemcsak a fi zi kai, ha nem a kom mu -
ni ká ci ós aka dálymen te sí tést is ma -
gá ban fog lal ja – va ló sult meg. 3000
m2 alap te rü le tû, 4 épü let cso port ból
áll, te rü le tén 300 par ko ló hely ta lál -
ha tó, amely kor lát lan ide ig té rí tés -
men te sen hasz nál ha tó. Ön kor -
mány za ti tu laj don, a mû köd te tõ és
üze mel te tõ a Start Re ha bi li tá ci ós
Fog lal koz ta tó és In téz mé nyei Köz -
hasz nú Tár sa ság.

Az „A” épü let ben ci vil szer ve ze -
tek mû köd nek:
• Moz gás kor lá to zot tak Szabolcs-
Szat már-Bereg Me gyei Egye sü le te

• SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg
Me gyei Szer ve ze te

• SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg
Me gyei Jel nyel vi Tol mács szol gá lat

• Start Hen di kep Ok ta tá si Ala pít vány

„B” épü let – Ok ta tás:
• A fel nõttkép zés 2007. szep tem -
be ré ig tart, ahol hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tû sze mé lyek ház -
ve ze tõ nõi és park gon do zói kép -
zé se tör té nik.

• Itt mû kö dik az ÉFOÉSZ Szabolcs-
Szatmár-Bereg Me gyei Egye sü le -
té nek Fej lesz tõ Is ko lá ja. Hal mo -
zot tan fo gya té kos gyer me kek ál -
ta lá nos is ko la 1. osz tá lyos kép zé -
se fo lyik. Az or szág ban nyol ca -
dik ként in dult el.

• A kol lé gi um 20 fé rõ he lyes szál -
lás le he tõ sé get biz to sít. 2 ven dég
és 5 há ló szo ba ta lál ha tó. Min den
szo bá hoz tel je sen aka dály men -
tes vi zes blokk tar to zik.

„C” épü let – Kon fe ren cia- és
Szabadidõközpont:
• A Kon fe ren cia Köz pont szín pa -
dá ra rám pa ve zet fel, a hal lás sé -
rül tek ré szé re in duk ci ós hu rok
nyújt se gít sé get. Nem zet kö zi
kon fe ren ci ák meg tar tá sá ra is al -

kal mas, mi vel 200 ál lá sos tol -
mács rend szer mû köd tet he tõ. Lég -
 kon di ci o nált, ma gas szín vo na lú
tech ni kai be ren de zés sel el lá tott
épü let, ahol bü fé is mû kö dik.

• Egész ség ügyi Cent rum jól fel -
sze relt ke ze lõ vel, di ag nosz ti kai,
te rá pi ás és fi zi ko te rá pi ás esz kö -
zök kel van el lát va: szo lá ri um,
mas  százs fo tel, fris sí tõ és gyógy -
masszázsok, svéd és thai
masszázs, fitneszgépek hasz ná -
la ta, egyé ni és cso por tos fitnesz-
tornák, gyógy tor na, bal ne o te rá -
pia, fény- és hõterápia, fi zi ko te rá -
pia, gyógy ke ze lé sek

Nyit va tar tás: hét fõ tõl pén te kig
7–19 órá ig, szom ba ton 8–13 órá ig.

„D” épü let – Ét te rem be fe je zõ
kony há val:
Az ét te rem 150–180 fõs ren dez -

vény – es kü võk, el jegy zé sek, ban -
ket tek, sza lag ava tók, sza bad idõs és
egyéb ren dez vé nyek, sza bad té ri
prog ra mok, stb. – le bo nyo lí tá sá ra
al kal mas. 
Vá ro sunk nemcsak sze re ti és

meg be csü li, ha nem se gí ti is, és el is
fo gad ja a tes ti vagy szel le mi ké pes -
sé ge ik ben aka dá lyo zott em ber tár sa it.

Kö szö net az ön zet len se gít sé gért
Nyír egy há za Vá ros Pol gár mes ter
As  szo nyá nak, Csa bai Lászlónénak
és va la men  nyi ve ze tõ jé nek!

„Az el ért álom”
Nyír egy há za és Ke let-Ma gyar or szág leg újabb
büsz ke sé ge: az Esély Cent rum

Az ünnepélyes átadás pillanatai

Ba logh Zol tán ve zér igaz ga tó át ve szi a Centrum kul csát Csa bai
Lászlóné pol gár mes ter tõl

A pá lyá za tot ez év ben is
a VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis
Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai
Kht. gon doz ta. A dí ja kat Dr.
Lamperth Mó ni ka, szo ci á lis
és mun ka ügyi mi nisz ter és
Ujhelyi Ist ván, az Ön kor -
mány za ti és Te rü letfej lesz -
té si Mi nisz té ri um ál lam tit -
ká ra ad ta át.
Az idén elõ ször – meg -

oszt va – két épü let is meg -
kap ta ezt a cí met, je len tõ -
sé ge és mi nõ sé ge okán.
Az egyik ki tün te tett a nyír -
egy há zi „Esély Cent rum”,
ame lyet haj da ni lak ta nya -
épü le tek bõl épí tet tek át a
fo gya ték kal élõ em be rek
szá má ra sok fé le szol gál ta -
tást nyúj tó komp le xum má.
A má sik ki tün te tett lé te sít -
mény új épü let, a veszp ré -
mi idõ sek Ott hon há za. 
A ní vó díj nagy el is me rés

a vá ros nak, a me gyé nek
egy aránt, hi szen az Esély
Cent rum meg ál mo dá sa,
lét re ho zá sa, pél daér té kû
együtt mû kö dés út ján va ló -
sult meg. Kö szö net il let
min den kit, aki nek a köz re -
mû kö dé se nél kül nem szol -

gál hat ná az in téz mény a fo -
gya ték kal élõ em be rek ér -
de ke it, igé nye it.
Az elõ zõ évek hez ké -

pest, 21 te le pü lés rõl 22 pá -
lya mû ér ke zett. Olyan új
épí té sû vagy fel újí tott köz -
hasz ná la tú épü le tek kel, il -
let ve azok épí té sze ti-mû -
sza ki rész let meg ol dá sa i val
le he tett pá lyáz ni, ame lyek -
nél a ter ve zõk az aka dály -
men te sí tést a jog sza bá lyi
kö ve tel mé nyek nek meg fe -
le lõ en és ki emel ke dõ épí té -
sze ti szín vo na lon ol dot ták
meg. A zsû rit szak mai és
ér dek kép vi se le ti szer ve ze -
tek tag jai al kot ták.
A pá lyá za ti anya gok elõ -

ze tes épí té sze ti és mû sza ki
meg ol dá sa i nak ér té ke lé se
alap ján a zsû ri 12 épü le tet
te kin tett meg hely szí ni
szem  le ke re té ben. A dön -
tés nél a meg kö ze lít he tõ -
ség, a hasz nál ha tó ság, a
ke zel he tõ ség, a biz ton ság
és a fel is mer he tõ ség, a
komp le xi tás, va la mint az
épí té sze ti mi nõ ség szem -
pont ja it vet ték fi gye lem be. 

La ka tos Ka ta lin

He te dik al ka lom mal hir det te meg „Az év aka -
dály men tes épü le te” el ne ve zé sû épí té sze ti ní vó -
díj pá lyá za tot az Ön kor mány zati és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um Épí tés ügyi és Épí té sze ti
Fõ osz tá lya.

Az átadók...

...és az átvevõk

Nívódíjas az Esély CentrumNívódíjas az Esély Centrum

Huszonöt év
A Moz gás kor lá to zot tak Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyei
Egye sü le te 2006. no vem ber 8-án ün ne pel te fenn ál lá sá nak
25. év for du ló ját

Az ün ne pi ren dez vé nyen mint -
egy 150–200 fõ vett részt. A meg -
hí vot tak kö zött vol tak az Egye sü -
let egy ko ri ala pí tói és je len le gi ve -
ze tõi, az Egye sü let ér dek vé del mi
te vé keny sé gé ben részt ve võ egye -
sü le ti ta gok, a Me gyei Köz gyû lés
el nö ke, Fü löp Ist ván, Nyír egy há za
vá ros pol gár mes te re, Csa bai
László né és al pol gár mes tere, Nagy
Lász ló, a Moz gás kor lá to zot tak
Egye sü le té nek Or szá gos Szö vet -
sé ge kép vi se le té ben Dr. Gadó Pál
al el nök és Szakály Jó zsef fõ tit kár.
Az ün ne pi prog ram so ro zat

Ba logh Zoltánné el nök ün ne pi
meg nyi tó já val kez dõ dött, aki
már 20 éve, 1987-tõl lát ja el el -
nö ki te en dõ it.
Tör té ne ti át te kin té sé ben ki -

emel te az Egye sü let éle té ben a
je len tõ sebb ál lo má so kat, a
START Vál la lat ala pí tá sát, a
START Szak is ko la és Spe ci á lis
Szak is ko la, va la mint az ököri fül -
pösi Re ha bi li tá ci ós Cent rum ala -
pí tá sát. Utalt rá, hogy a nap ja ink -
ban el ért ered mé nyek hát te ré ben
igen je len tõs sze re pe volt az
Egye sü let ben egy ko ron és je len -
leg te vé keny ke dõ mun ka tár sak -
nak, a he lyi cso por tok nak és az
ak tív tag ság nak.
Az ál do zat kész mun ka el is me -

ré se ként ju bi le u mi és el is me rõ
ok le ve le ket és em lék la po kat adott
át a meg hí vott ven dé gek nek.
A prog ram ré sze ként a Me -

gyei Köz gyû lés el nö ke kö szön -
tõ jé ben el mond ta, hogy min dig
is el is mer ték és le he tõ sé ge ik hez
mér ten tá mo gat ták az Egye sü let
mun ká ját, amely az or szág ban

is az el sõk kö zött ka rol ta fel a
moz gás sé rült em be re ket.
A kul tu rá lis prog ra mok ke re -

té ben ven dé ge ink az or szág ban
is egye dül ál ló Gör dü lõ Tánc cso -
port elõ adá sát te kint het ték meg.
Emel lett a Mun kácsy Mi hály
Alap fo kú Mû vé sze ti Ok ta tá si In -
téz mény  ta nu lói ci te ra já té kuk kal
bû völ ték el a kö zön sé get.
Ezt kö ve tõ en a pa pi Nap ra for -

gó Nyug dí jas Klub ün ne pi mû so -
ra ke re té ben egy szí nes tör té ne -
tet adott elõ, amely egy fo nó ban
ját szó dott.
A kul tu rá lis ren dez vé nyek

mel lett ki ál lí tá sok kal is vár ták a
mû vé sze tek iránt ér dek lõ dõ sors -
tár sa kat. Szil ágyi Éva mun ka tár -
sunk (egye  sü le ti tag) ke rá mia ki -
ál lí tá sát, Fe jes Istvánné (egye -
sü le ti tag) tex til mun ká it, Koncz
And rás (egye sü le ti tag) mû vé szi
fo tó it, va la mint Ká das Ka ta
(egye sü le ti tag) fest mé nye i bõl
nyí ló tár la tot te kint het ték meg.
Az egész na pos ün ne pi ren -

dez vény al kal mat adott ar ra,
hogy ta lál koz za nak mind azon
egye sü le ti ta gok és ak ti vis ták,
akik hos  szú évek alatt ál do zat -
kész mun ká juk kal, ten ni aka rá -
suk kal a múlt ban út tö rõi vol tak
és a jö võ ben kö ve tei lesz nek a
moz gás sé rült em be rek nek.
En ged jék meg, hogy zár szó -

ként kö szö ne tet mond jak mind -
annyi unk ne vé ben ál do zat kész
mun ká ju kért, me lyet re mé nye -
ink sze rint a jö võ ben is ér tünk és
ve lünk együtt tud nak foly tat ni.

Pancsusák Ti bor 
elnökségi tag

Az alap gon do lat a Moz gás kor lá to zot tak Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Egye sü le te és az ál ta la ala pí tott Start Re ha bi li -
tá ci ós Fog lal koz ta tó és In téz mé nyei Köz hasz nú Tár sa ság ve ze tõ i nek "Esély Pa lo ta" cí mû pro jekt öt le té bõl va ló sult meg.
Az öt let cél ja az volt, hogy le gyen egy komp lex in téz mény a me gye szék he lyen, amely egy he lyen tud ja ös  sze fog ni a me -
gyei ér dek vé del mi ci vil szer ve ze te ket, ahol a fo gya té kos ság gal élõ em be rek egy szer re, egy idõ ben, egy he lyen tud ják az
ügye i ket in téz ni, egész ség ügyi szol gál ta tá so kat tud nak igény be ven ni. 
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A me gye te rü le tén 16 te rü le ti -
leg il le té kes he lyi cso port se gí ti a
köz pon ti egye sü let mun ká ját. A
cso port ve ze tõ ink fel ku tat ják a
me gyé ben élõ sors tár sa kat, és az
egyé ni szük ség le tek nek meg fe le -
lõ en se gí te nek a prob lé má ik ke -
ze lé sé ben, meg ol dá sá ban.

A szo ci á lis jel zõ rend szer ré sze -
ként kap cso lat te rem tõ, köz ve tí tõ
sze re pet vál la lunk fel az ügy fe le -
ink és a kü lön bö zõ in téz mé nyek
kö zött (te le pü lé si ön kor mány za -
tok, egész ség ügyi és szo ci á lis in -
téz mé nyek, Tár sa da lom biz to sí tá -
si Igaz ga tó ság, Nyug díj biz to sí tá si
Igaz ga tó ság, Ma gyar Ál lam kincs -
tár, stb.). Az „együtt gon dol ko -
dás”, a kö zös ér dek kép vi se le ti te -
vé keny ség fon tos a min den na pi
mun  kánk so rán, ezért fo lya ma to -
san épít jük a kap cso la tot a társ -
egye sü le tek kel és a fogyatékosü-
gyi szer ve ze tek kel, va la mint na pi
kap cso lat ban ál lunk or szá gos
szer ve ze tünk kel a MEOSZ-szal.

Ügy fél fo ga dá si rend:
he ten te szer dán egész na pos ügy -
fél fo ga dá si na pot tar tot tunk. A sze -
mé lyes ügy fél fo ga dá si rend szü ne -
telt kb. 2 hó na pig az Egye sü let
szék hely vál to zá sa mi att (Köl tö zés
az Esély Cent rum ba. Új szék hely:
4400 Nyír egy há za, Tiszavasvári u.
41.). Az ügy fél fo ga dá si szü net idõ -
tar ta ma alatt az ügy in té zés te le fo -
non és le vél ben, il let ve elekt ro ni kus
for má ban (fax, e-mail) tör tént.
Fel vi lá go sí tást nyúj tot tunk a

moz gás kor lá to zott ság gal ös  sze -
füg gõ tá mo ga tá sok kal, jog sza -
bály ok kal kap cso lat ban, va la mint
a spe ci á lis la kás aka dály men te sí -
té si tá mo ga tás tel jes kö rû ügy in -
té zé se, to vább ta nu lás ra, mun ká -
ra va ló je lent ke zés egye sü le tünk -
nél tör tént.

Az egye sü let el nök sé ge szer -
dán ként egész na pos fo ga dó órát
tar tott, így le he tõ ség nyílt az
egye di ese tek so rán fel me rü lõ
prob lé  mák ke ze lé sé re.

Egye sü le tünk konk rét
te vé keny sé gei:
– Önál ló Élet vi tel ért Tá mo ga tó Szol -
gá lat mû köd te té se Nyír egy há za
Vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén

– In gye nes gyógy ásza ti se géd -
esz köz köl csön zés mû köd te té -
se me gyei szin ten

– Gép jár mû szer zé si- és át ala kí -
tá si tá mo ga tás sal kap cso la tos
ja vas lat té tel, ügy in té zés

– A „Te le fon nal a rá szo rul ta kért”
Ala pít ván  nyal va ló együtt mû kö -
dés, ja vas lat té tel, ügy in té zés

– A la kás aka dály men te sí té si tá -
mo ga tás igény lé sé vel kap cso -
la tos tel jes kö rû ügy in té zés

– Vox Humana egye sü le ti új ság
szer kesz té se és éven kén ti
meg  je len te té se

– Ren dez vény szer ve zés (gyer -
mek nap, úszó ver se nyek, sport -
na pok, ka rá cso nyi ün nep ség)

– In teg rált nap kö zis gyer mek tá -
bor szer ve zé se

– Deb re ce ni Egye tem Egész ség -
ügyi Fõ is ko lai Kar ál ta lá nos
szo ci á lis mun kás hall ga tói ré -
szé re in ten zív és egy na pos te -
rep gya kor lat biz to sí tá sa

– Esély Cent rum meg lé võ épü le -
te i nek (volt Bá tho ry Lak ta nya)
tel jes kö rû aka dály men te sí té -
sé ben fo lya ma tos és na pi szin -
tû szak ér tõi rész vé tel.

A tel jes szol gál ta tá si rend sze -
rünk el éré sé hez és igény be vé tel -
éhez fo lya ma to san áll az ügy fe le -
ink ren del ke zé sé re az in gye ne -
sen hív ha tó zöld szám (06-
80/203-877). A hét min den nap ján
ren del ke zés re áll nak mun ka tár sa -
ink, akik tel jes kö rû fel vi lá go sí tás -
sal szol gál nak.
Egye sü le tünk 2006-ban is meg -

je len tet te Vox Humana cí mû lap -
ját, me lyet min den ta gunk szá má -
ra el jut tat tunk. A tá jé koz ta tás mel -
lett cé lunk az, hogy tag ja ink re á lis
ké pet kap ja nak az egye sü let éle -
té rõl, mun ká já ról, to vább ta nu lá si,
mun ka vál la lá si le he tõ sé gek rõl.
2006. de cem ber 31-ig az ik ta tott

ügy irat ok szá ma 565 db volt. La kás
aka dály men te sí té si tá mo ga tást
2006. év ben 44 fõ ka pott, mely nek
ös  sze ge 6 350 000 Ft. A „Te le fon nal
a rá szo rul ta kért” Ala pít vány Ku ra tó -
ri u ma 71 fõ pá lyá za tát tá mo gat ta
ös  sze sen 1 765 200 Ft ös  szeg ben.

Önál ló Élet vi tel ért Tá mo ga tó
Szol gá lat 2006. évi te vé keny sé ge
Az Önál ló Élet vi tel ért Tá mo ga tó

Szol gá lat 2004. ja nu ár 1-jé vel
kezd  te meg mû kö dé sét az egye sü -
let ke re te in be lül, in teg rált for má -
ban, önál ló szak mai egy ség ként. A
szak mai egy ség lét szá ma 4 fõ: 1 fõ
tá mo ga tó szol gá lat ve ze tõ, 2 fõ
sze mé lyi se gí tõ, 1 fõ gép ko csi ve -
ze tõ.

Há rom szol gál ta tást biz to sít az
igény be ve võk szá má ra:
1. Sze mé lyi se gít ség nyúj tást
2. Spe ci á lis sze mély szál lí tást
3. In for má ció nyúj tást

Az el lá tot tak fõ kép pen a moz -
gás sé rül tek kö zül ke rül nek ki. Az
igény be ve võk szá ma 52 fõ.
3 fõ rend sze re sen igény li a

sze mé lyi se gít ség nyúj tást he ti
2–3 al ka lom mal. Az el lá tot tak
élet ko ri meg osz lá st te kint ve
16–60 év kö zöt ti ek.

A sze mé lyi se gí tõk az el lá tot tak
la kó kör nye ze té ben vég zik az
aláb bi te vé keny sé gü ket:
– hi gi é nés szük ség le tek se gí té se,
– vér nyo más, vér cu kor szint mé rés,
– gyógy szer ada go lás,
– egész ség ügyi ta nács adás,

– be teg kí sé rés há zior vos hoz, fo -
gá sza ti szak ren de lés re,

– hi va ta los ügyek in té zé se, stb.
Spe ci á lis sze mély szál lí tás ke -

re té ben 49 fõ rend sze res szál lí tá -
sát vé gez te a tá mo ga tó szol gá lat,
szük ség ese tén a kerekesszékes
ügy fe lek szá má ra lépcsõnjáró
szer ke ze tet biz to sí tot tunk elõ ze -
tes egyez te tés alap ján a nem
aka dály men tes és lift nél kü li épü -
le tek ben, la kó há zak ban:
– mun ká ba szál lí tás (Start Re ha -
bi li tá ci ós Fog lal koz ta tó és In -
téz mé nyei Kht. – Esély Cent -
rum): Igény be ve võk szá ma: 28
fõ, akik na pi rend sze res ség gel
vet ték igény be a szál lí tást a
mun ka hely re tör té nõ be ju tás -
hoz és a ha za u ta zás hoz.

– gya kor la ti kép zés re tör té nõ
szál lí tás a köz ok ta tás ban részt -
ve võ ta nu lók ré szé re (Start
Szak is ko la és Spe ci á lis Szak is -
ko la bõr dísz mû ves ta nu lói):
Igény be ve võk szá ma: 16 fõ,
akik na pi rend sze res ség gel
vet ték igény be a szál lí tá si szol -
gál ta tá sa in kat.

– kö zép- és fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek be tör té nõ szál lí tás
(Bán ki Do nát Szak kö zép is ko la,
Nyír egy há zi Fõ is ko la):
Igény be ve võk szá ma: 2 fõ, akik
az is ko lai tan év hez, va la mint
az óra rend hez iga zod va igé -
nyel ték szál lí tá si szol gál ta tá sa -
in kat he ti 3 al ka lom mal.

– egye di szál lí tá si igé nyek (pl.:
egész ség ügyi szak ren de lé sek,
hi va ta li ügy in té zés, kö zös sé gi
ren dez vé nyek, stb.) Igény be -
ve võk szá ma: 3 fõ, a meg ren -
de lés ese ti jel le gû.

A szál lí tás al kal má val meg va ló sul
a sze mé lyi se gí tés is, ugyan is a
szál lí tás kor az ügy fe lek több sé ge
sze mé lyi se gí tõk köz re mû kö dé sét is
igény li, akik el sõ sor ban egész ség -
ügyi fel ügye le tet lát nak el. Emel lett
se gít sé get nyúj ta nak a köz le ke dés -
ben a gép jár mû re va ló fel- és le szál -
lás ban, a biz ton sá gos uta zás fel té -
tele i nek biz to sí tá sá ban.

Gyógy ásza ti se géd esz kö zök in -
gye nes köl csön zé se
Tag tár sa ink meg ha tá ro zott idõ -

tar tam ra té rí tés men te sen köl csö -
nöz he tõ gyógy ásza ti se géd esz kö -
zö ket igé nyel het nek egye sü le -
tünk tõl. Ez zel a szol gál ta tás sal is
az önál ló élet vi telt kí ván juk elõ se -
gí te ni. Az esz kö zök köl csön zé se
igény be je len tés alap ján 1 hó nap
idõ tar tam ra szól, szük ség ese tén
meg hos  szab bít ha tó. 

Köl csö nöz he tõ gyógy ásza ti se -
géd esz kö zök:
– ke rek es   szék gyer me kek és
fel nõt tek ré szé re (fix, il let ve
ösz  sze csuk ha tó)

– já ró ke re tek (ös  sze csuk ha tó,
gu ru lós, hón alj man kós)

– szo bai WC gyer me kek és fel -
nõt tek ré szé re

– kö nyök man kó gyer me kek és
fel nõt tek ré szé re

– spe ci á lis ba ba ko csi gyer me kek
ré szé re

– fal ra sze rel he tõ zu hany szék
– ágy tál
– kád ülõ ke
– be vá sár ló ko csi
– hid ra u li kus ágy
– kád lift
– lég mat rac

2006. évi pá lyá za tok
2006. év ben több nyi re prog -

ram ja ink meg va ló sí tá sá hoz si ke -
rült pá lyá za ti for rást ta lál nunk:
– kö zös sé gi prog ra mok (gyer -
mek na pi prog ram, to ka ji ha jó ki -
rán du lás, ka rá cso nyi ün nep ség)

A Moz gás kor lá to zot tak Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Me gyei Egye sü le té nek
2006. évi beszámolója

– ki ad vány ok ké szí té se és ter -
jesz té se (Vox Humana új ság)

– kom mu ni ká ci ós költ ség tá mo -
ga tá sa (in gye ne sen hív ha tó zöld
szám tá mo ga tá sa)

– ka rá cso nyi ün nep ség meg ren -
de zé se.

A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram
(NCA) mû kö dé si cé lú pá lyá za tán
Egye sü le tünk 1,2 mil lió fo rint ösz -
 sze gû tá mo ga tás ban ré sze sült.
Az el nök ség 2006. évi
te vé keny sé ge
Egye sü le tünk el nök sé gi ülé se in

az aláb bi te vé keny sé gek és fel ada -
tok meg ha tá ro zá sá ra ke rült sor:
– Éves mun ka terv elõ ké szí té se,
prog ra mok szer ve zé sé nek ko -
or di ná lá sa

– Vox Humana egye sü le ti új ság
elõ ké szí té se, szer kesz té se, a
ta gok hoz va ló el jut ta tás ko or di -
ná lá sa

– Köz gyû lés elõ ké szí té se, ösz -
 sze hí vá sa

– A ta gok kal va ló fo lya ma tos
kap cso lat tar tás, le ve le zés,
ügy in té zés ko or di ná lá sa

– Az egye sü let mû kö dé sé vel
össze füg gõ jog sza bály ok és
köz gyû lé si ha tá ro za tok vég re -
haj tá sa

– Gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá -
sá nak elõ ké szí té se (Start Re ha -
bi li tá ci ós Köz hasz nú Tár sa ság)

– Szék hely vál to zás elõ ké szí té se
– A Start Re ha bi li tá ci ós Vál la lat
és In téz mé nyei át ala ku lá sá nak
elõ ké szí té se (Start Re ha bi li tá -
ci ós Fog lal koz ta tó és In téz mé -
nyei Köz hasz nú Tár sa ság)

– 25. éves év for du ló meg ün nep -
lé sé nek elõ ké szí té se

– Az egye sü let te vé keny sé gé nek
irá nyí tá sa

– Az éves költ ség ve tés, be szá -
mo lók, va la mint a köz hasz nú -
sá gi je len tés el ké szí té se, elõ -
ze tes el fo ga dá sa, a je len té sek,
köz gyû lés re va ló elõ ter jesz té se

– A MEOSZ fe lé to váb bí tan dó
be szá mo lók meg tár gya lá sa, to -
vább ter jesz té se

– A he lyi cso por tok, klu bok éves
mun ka terv ének jó vá ha gyá sa

A te rü le ti leg il le té kes he lyi cso -
por tok 2006. évi te vé keny sé ge
A cso port gyû lé se ket min den

tér ség ben meg tar tot ták.
A cso port ve ze tõk te vé keny sé -

gü ket éves terv alap ján vég zik,
mely fel ada tait tel je sí tet ték. A köz -
gyû lé se ken sza va za ti jog gal részt
vet tek, és írás ban szá mol tak be a
meg va ló sult prog ra mok ról.
Az ügy fél fo ga dást min den cso -

port ve ze tõ fo lya ma to san tar tot ta
az ál ta la ki je lölt idõ pont ok ban. In -
for má ció nyúj tást vé gez tek a moz -
gás kor lá to zot ta kat és a fo gya té kos -
ság gal élõ ket érin tõ ren de le tek rõl,
tá mo ga tá si for mák ról, egyéb szo ci -
á lis jel le gû kér dé sek rõl.
A cso port ve ze tõk ak tív szer ve zõ

mun ká já nak kö szön he tõ en min den
me gyei ren dez vé nyen nagy lét -
szám ban vett részt  a tag ság (pl.:
gyer mek nap, me gyei sport ren dez -
vé nyek, úszó ver se nyek).

A he lyi cso por tok to váb bi 
fel ada tai:
A cso por tok fel ada ta, hogy mû -

kö dé si te rü le tén meg va ló sít sa az
egye sü let alap sza bály sze rin ti
cél ja it, ki emel ten az aláb bi ak tar -
toz nak fel ada tai kö zé:
– Kap cso lat tar tás a te le pü lé si
ön kor mány zat tal, ha tó sá gok kal
és tár sa dal mi szer ve ze tek kel
an nak ér de ké ben, hogy a moz -
gás fo gya té kos em be rek ér de -
kei ne sérüljenek

– Mû kö dé sé hez, prog ram jai meg -
szer ve zé sé hez be vé te le ket gyûjt,
pá lyá za to kon vesz részt

– A moz gás fo gya té kos em be rek
ér de ké ben szo ci á lis, kul tu rá lis,
sport szol gál ta tá so kat, ren dez -
vé nye ket szer vez, köz re mû kö -
dik más szer ve ze tek ilyen cé lú
te vé keny sé gé ben

– Tá jé koz tat ja az érin tet te ket mind -
azon is me re tek rõl, ame lyek a moz -
gás fo gya té kos em be rek szo ci á lis
biz ton sá gát, re ha bi li tá ci ó ját, önál -
ló élet vi tel ét, em be ri és ál lam pol -
gá ri jo gok ér vé nye sü lé sét, élet -
mi nõ sé gük ja ví tá sát szol gál ják.

2006. év ben meg va ló sult
prog ra mok
– 2006. jú ni us 16-án egye sü le -
tünk szer ve zé sé ben ke rült sor
a Me gyei Gyer mek nap meg -
ren de zé sé re, mely nek az
Egye sü le tünk szék há za adott
ott hont. A részt ve võk a szer ve -
ze tünk gyer mek tag jai és azok
csa lád tag jai vol tak. 180 fõ vett
részt a ren dez vé nyen a me gye
te rü le té rõl. A prog ra mon va ló
rész vé tel min den ki szá má ra in -
gye nes volt.

– 2006. jú li u sá ban ha jó ki rán du -
lást szer vez tünk To kaj ba. Ame -
lyen 64 fõ gyer mek és fel nõtt
ta gunk vett részt kí sé rõ ik kel.

– 2006. nya rán (jú li us-au gusz -
tus) két szer egy he tes in teg rált
nyá ri nap kö zis tá bor le bo nyo lí -
tá sá ra ke rült sor Egye sü le tünk
szék há zá ban. Mind két al ka -
lom mal 25-30 gyer mek vett
részt, ahol sza bad idõs és
sport prog ra mok ban és kéz mû -
ves fog lal ko zá so kon ve het tek
részt a gye re kek.

– 2006. au gusz tus 27-én ke rült
meg ren de zés re a Nyírsuli Kht.
szer ve zé sé ben egye sü le tünk
köz re mû kö dé sé vel a Fo gya té -
ko sok Me gyei Sport ta lál ko zó ja.
A ren dez vény hely szí ne a Vá ro -
si Sta di on volt. A he lyi cso port -
ve ze tõk be vo ná sá val egye sü le -
tünk tag sá ga ré szé rõl több mint
100 fõ vett részt a sport na pon. A
kü lön bö zõ ver seny szám ok ban
szé pen sze re pel tek, töb ben ér -
tek el do bo gós he lye zést.

– 2006. szep tem ber 1-én ke rült sor
az Esély Cent rum át adá sá ra. A
Cent ru mot Nyír egy há za Vá ros
Pol gár mes te re, Csa bai Lászlóné
és az Egész sé ges Te le pü lé se -
kért Ala pít vány ku ra tó ri u mi el nö -
ke, Dobrev Klá ra ad ta át. A
MEOSZ el nök sé gé nek dön té se
ér tel mé ben Dr. Hegedüs La jos
el nök az „EM BER AZ EM BE -
RÉRT” érem arany fo ko za tát
nyúj tot ta át Csa bai Lászlóné pol -
gár mes ter nek.

– Az Esély Cent rum tény le ges
meg va ló sí tá sa egy ko ráb bi pro -
jekt öt let alap ján jött lét re, mely
a Moz gás kor lá to zot tak Egye -
sü le te és a Start Vál la lat (az át -
ala ku lást kö ve tõ en: Start Re -
ha bi li tá ci ós Fog lal koz ta tó és
In téz mé nyei Köz hasz nú Tár sa -
ság) alap gon do la tá ból lett to -
vább fej leszt ve. Egye sü le tünk
és az ál ta lunk ala pí tott re ha bi li -
tá ci ós vál la lat mint kon zor ci u mi
part ner ko moly fel ada to kat vál -
lalt fel a komp le xum ki ala kí tá sa
so rán. Az épü let cso port Nyír -
egy há za Me gyei Jo gú Vá ros
tu laj do nát ké pe zi, az üze mel te -
tést pe dig a Start Re ha bi li tá ci -
ós Fog lal koz ta tó és In téz mé -
nyei Köz hasz nú Tár sa ság biz -
to sít ja az el kö vet ke zen dõ öt
év ben. A komp le xum Phare tá -
mo ga tás ból va ló sult meg.

– Az Esély Cent rum épü le tei mint -
egy 3000 m2-en min den fo gya té -
kos em ber szá má ra aka dály -
men te sí tett kör nye ze tet biz to -
sítanak, ok ta tá si he lyi sé gek kel,
lak ha tá si ré szek kel, kö zös sé gi
ter mek kel, aka dály men te sí tett
szín pad dal, szink ron tol mács
ké szü lé kek kel, in duk ci ós hu -
rok kal, ve ze tõ sáv val, ét ke zé si
le he tõ ség gel, ját szó tér rel, or -
vo si ren de lõ vel, ke ze lõ egy sé -
gek kel, gyógy tor na te rem mel,
Tá mo ga tó Szol gá lat tal.

– Az Egye sü let fo lya ma to san köz -
re mû kö dik az Esély Cent rum fej -
lesz té sé ben, mû köd te té sé ben.

– 2006. szep tem ber 1–3. Sió fo -
kon ve ze tõ kép zõt szer ve zett a

MEOSZ OTTI, ahol az Egye sü -
let tiszt ség vi se lõi kö zül 9 fõ vett
részt a kép zés ben.

– 2006. szep tem ber 7–10. kö zött
ke rült meg ren de zés re Nyír egy -
há za Me gyei Jo gú Vá ros szer -
ve zé sé ben az „Ös  sze fo gás az
aka dály men tes ség és a hát rá -
nyos hely zet ben lé võk esély -
egyen lõ sé gé nek elõ moz dí tá sá -
ra a test vér vá ro si kap cso la tok
ke re té ben” cí mû nem zet kö zi
kon fe ren cia. A ren dez vé nyen
Ro má nia, Uk raj na, Len gyel or -
szág, Né met or szág, Szlo vé nia
meg hí vott ven dé gei vet tek
részt. A négy na pos prog ram
ke re té ben ke rült meg ren de zés -
re az „Egyen lõ Esél  lyel Eu ró -
pá ban” cí mû fó rum a Mó ricz
Zsig mond Me gyei és Vá ro si
Könyv tár ban. A ren dez vény
ide je alatt ki ál lí tást szer vez tek,
me lyen Egye sü le tünk ré szé rõl
Fe jes Istvánné, Szil ágyi Éva,
Kiss Jó zsef, Koncz And rás mun -
ká it is meg te kint het tük. Egye sü -
le tünk ré szé rõl 40 fõ vett részt a
prog ram ban.

– A kül kap cso lat ok épí té se, is -
mer ke dés cél já ból meg hí vást
kap tunk Er dély bõl a Ma ros Me -
gyei Ön kor mány zat el nök asz -
 szo nyá tól és a Ma ros Me gyei
Moz gás sé rül tek Egye sü le té nek
el nö ké tõl. 2006. szep tem ber
10–12. kö zött lá to gat tunk el
Ma ros vá sár hely re, ahol meg is -
mer ked tünk a Me gyei ve ze tõk -
kel, a Moz gás sé rül tek Egye sü -
le té nek el nö ké vel és mun ka tár -
sa i val, a fo gya té kos ság gal élõ
em be rek le he tõ sé ge i vel (tá mo -
ga tá si rend sze rek, mun ka vál la -
lás le he tõ sé ge, stb.). A jó kap -
cso lat ki ala kí tá sa, ta pasz ta lat -
cse re és kö zös prog ra mok
szer ve zé se ér de ké ben együtt -
mû kö dé si meg ál la po dást kö töt -
tünk. Az Egye sü let ré szé rõl 4
fõ vett részt a prog ram ban.

– 2006. szep tem ber 21-én a
Szabolcs- Szatmár-Bereg Me -
gyei Test ne ve lé si és Sport in té -
zet köz re mû kö dé sé vel, a Deb -
re ce ni Bú vár klub szer ve zé sé -
ben egye sü le tünk 7 fõs csa pat -
tal vett részt a II. Re gi o ná lis
Úszó ta lál ko zón Haj dú szo bosz -
lón. A ver se nyen va ló rész vé -
tel lel cé lunk a kü lön fé le fo gya -
té kos ság gal élõ gyer me kek, fi -
a ta lok, fel nõt tek spor to lá si igé -
nyé nek biz to sí tá sa, az úszás
nép sze rû sí té se, va la mint az egész -
sé ges élet mód ra ne ve lés volt.

– 2006. ok tó ber 20–21-én a
MEOSZ el nök sé gi ülé sét Nyír -
egy há zán az Esély Cent rum ban
tar tot ta. A re gi o ná lis ülé sen a
MEOSZ el nök sé gén kí vül részt
vet tek a Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Haj dú-Bi har és Bor sod-
Aba új-Zemp lén me gyé ben mû -
kö dõ társ egye sü le tek kép vi se lõi,
akik be szá mol tak az egye sü let
gaz da sá gi hely ze té rõl, mun ká -
juk ról. A prog ram so rán meg te -
kin tet ték a nem zet kö zi igé nye ket
is ki elé gí tõ, aka dály men te sen ki -
ala kí tott Esély Cent rum épü le te -
it. Egye sü le tünk tiszt ség vi se lõi
és mun ka tár sai részt ve võ ként
és köz re mû kö dõ ként se gí tõi vol -
tak a ren dez vény le bo nyo lí tá sá -
nak. A MEOSZ re gi o ná lis el nök -
sé gi ülé sén ös  sze sen 52 fõ vett
részt.

– 2006. ok tó ber 24–25-én az or -
vosdi ag nosz ti kai és re ha bi li tá -
ci ós esz kö zök bõl ren de zett
nem zet kö zi ki ál lí tá son vet tünk
részt Cseh or szág ban, Brnoban
3 fõ vel.

– 2006. no vem ber 7–9. kö zött ke -
rült meg ren de zés re a Me gyei
Mun ka ügyi Köz pont szer ve zé -
sé ben egy há rom na pos szak -
mai kon fe ren cia a Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um meg bí -
zá sá ból. A fõ té má ja a fog lal koz -
ta tás po li ti ka té ma kö re volt. A
szer ve zés ben és a ren dez vény
le bo nyo lí tá sá ban az Egye  sü let

A Moz gás kor lá to zot tak Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Egye -
sü le te a MEOSZ egyik leg na gyobb tag lét szám mal mû kö dõ egye sü -
le te i hez tar to zik. A re giszt rált kö zel 12 000 fõ bõl 2006. de cem ber
31-én 8 359 fõ sze re pelt tag nyil ván tar tá sunk ban, mely nek tük ré -
ben 8 328 780 Ft tag díj be fi ze té sé bõl szár ma zó be vé telt köny vel -
het tünk el. 
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és az Esély Cent rum mun ka tár -
sai ki emel ke dõ részt vál lal tak.

– 2006. no vem ber 8-án ke rült sor
a Moz gás kor lá to zot tak Szab -
olcs-Szatmár-Bereg Me gyei
Egye sü le te meg ala ku lá sá nak
25. év for du ló ja al kal má ból
meg ren de zett ju bi le u mi ün nep -
ség re. A ren dez vény hely szí ne
a min den igényt ki elé gí tõ, aka -
dály men te sen ki ala kí tott Esély
Cent rum kon fe ren cia-ter me
volt. Az ün ne pi ren dez vé nyen
218 fõ vett részt.

– 2006. év ben is te ret ka pott a kül -
kap cso lat ok épí té sé nek le he tõ -
sé ge. Együtt mû kö dé si meg ál la -
po dás alap ján no vem ber 29. és
de cem ber 2. kö zöt ti idõ pont ban
lát tuk ven dé gül a Ma ros Me gyei
Moz gás sé rül tek Egye sü le té nek
ve ze tõ jét, Jancsó Ist ván urat és
ta ná cso sa it, a Ma ros Me gyei ön -
kor mány zat kép vi se lõ jét, Dr.
Smidt Ló ránt urat és Dr.
Kalakatróni Ilo na gyer mek or vost.
Meg is mer ked tek az Esély Cent -
rum mal, és szak mai prog ram ke -
re té ben részt vet tek a Start Re -
ha bi li tá ci ós Fog lal koz ta tó és In -
téz mé nyei Kht. üzem lá to ga tá -
sán. A Mó ricz Zsig mond Szín -
ház ban meg te kin tet ték a Bal ta -
zár Szín ház elõ adá sát, mely nek
cí me: „Aki ne vet ve szü le tett".

– 2006. de cem ber 11-én a Fo -
gya ték kal Élõk Me gyei Sport -
gá lá já nak meg ren de zé sé re ke -
rült sor, me lyen egye sü le tünk
mint társ szer ve zõ vett részt. A
ren dez vény hely szí ne Nyír egy -
há zán az Esély Cent rum kon fe -
ren cia-ter me volt. A szer ve zés -
ben és a kul tu rá lis gá la le bo -
nyo lí tá sá hoz szük sé ges mun -
ká la tok ban Egye sü le tünk és az
Esély Cent rum mun ka tár sai is
köz re mû köd tek. A sport gá lán
ös  sze sen 170 fõ vett részt.

– A Me gyei Egye sü let ka rá cso nyi
ün nep sé ge zár ta az évet 2006.
de cem ber 15-én a prog ra mok
szem pont já ból. 255-en gyûl -
tünk ös  sze az Esély Cent rum
kon fe ren cia-ter mé ben, ahol
ün ne pi han gu lat ban töl töt tünk
el egy kö zös dél utánt. A ren -

dez vény meg le pe tés ven dé ge
Homonyik Sán dor volt. A részt -
ve võk a Nyír egy há zán és kör -
nyé kén élõ moz gás sé rült gyer -
mek és fel nõtt tag ja ink vol tak.

Egye sü le tünk el nök sé gi tag jai
és szak em be rei le he tõ ség sze rint

részt vet tek min den olyan to vább -
kép zé sen és kon fe ren ci án, mely
hoz zá já rul hat a min den na pi mun -
kánk ered mé nyes sé gé hez, szak -
mai fej lõ dé sünk höz.

Ba logh Zoltánné
el nök

Az Egye sü let El nök sé ge
KÖ SZÖ NE TET mond

mind azok nak, akik sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át egye sü le tünk -
nek, a sú lyo san moz gás kor lá to zott em be rek se gí té sé re aján lot ták fel.
Egye sü le tünk 2006. év ben 495 151 fo rin tot ka pott.
Az ös  szeg az Alap sza bá lyunk nak meg fe le lõ en ke rült fel -

hasz ná lás ra.
– Is me ret ter jesz tés, tá jé koz ta tás (újság) 389 480 Ft
– Sport úszás (Mikulás kupa) 37 695 Ft
– Kul tu rá lis te vé keny ség 67 975 Ft
To vább ra is vár juk tá mo ga tá su kat, fel aján lá su kat!
Adó szá munk: 19392758-1-15

Az Egyesület 2006. évi
közhasznú beszámolójának

eredménykimutatása
BEVÉTELEK
Központi költségvetésbõl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 956 E Ft
(intézet fenntartás)
Helyi önkormányzattól  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .820 E Ft
Adó 1%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495 E Ft
Egyéb támogatás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 300 E Ft
Pályázati úton nyert támogatás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 750 E Ft
Közhasznú tevékenységbõl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 E Ft
Tagdíj bevétel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 329 E Ft
Egyéb bevétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 479 E Ft
Pénzmaradvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 403 E Ft

-----------------
Bevételek összesen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 921 E Ft

KIADÁSOK
Személyi jellegû kiadás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 018 E Ft
Intézeti kiadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 609 E Ft
Anyagi jellegû kiadás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 146 E Ft
Pénzügyi mûveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544 E Ft

--------------
Kiadások összesen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 317 E Ft

 Kü lön le ges él mény ben volt ré szem no vem ber má so -
dik he té ben. Szak mai kon fe ren ci án vet tem részt Nyír -
egy há zán, mely nek az Uni ós irány el vek és pá lyá za ti cél -
rend sze rek nyo mán egy ide je ki emelt je len tõ ség gel bí ró
fo gya té kos em be rek fog lal koz ta tá sa és a hoz zá szer ve -
sen kap cso ló dó kép zés volt a té má ja. Ám szá mom ra a
két ség kí vül von zó té mák meg vi ta tá sán túl volt va la mi
sok kal fon to sabb eb ben a két és fél nap ban. Va la mi, ami
meg sok szo roz ta an nak a tény nek az ér té két, hogy a kö -
zel más fél száz részt ve võ kö zé ma gam a Kö zös Sors
Egye sü let, az az egy szak mai ci vil szer ve zet egye sü leti
el nö ke mel lett si ke rült be jut tat nom Hunyadné Ba logh
Csil lát a Kis pes ti Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Mód -
szer ta ni Köz pont ve ze tõ mun ka tár sát is.
A kon fe ren cia ugyan is fan tasz ti kus hely szí nen zaj lott.

Ke let-Ma gyar or szág ról ál ta lá ban azt tart ják, hogy el ma -
ra dott, le sza kadt. Én nem ezt ta pasz tal tam. A 25. szü le -
tés nap ját a kon fe ren cia ide je alatt ün nep lõ Moz gás kor lá -
to zot tak Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Egye sü le te ál -
tal egy kor lét re ho zott és má ig vi rág zó – ma már Kht-ként
müködõ –, el sõ sor ban meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
em be re ket fog lal koz ta tó START nagy vál la lat, az újon nan
ava tott Esély Cent rum, a Park Ho tel, a vá ro si Ön kor -
mány zat, a Fõ is ko la, bár más-más szol gál ta tói te rü le ten
te vé keny ked nek, mind aka dály men te sek és be fo ga dó -
ak. Be- és el fo ga dó ma ga a vá ros, Nyír egy há za is. Elég
csak azt meg em lí te nem, hogy a fõ vá ros után el sõ ként e
nagy vá ros ön kor mány za ta ál lít be a tö meg köz le ke dé si
rend sze ré be spe ci á lis, aka dály men te sí tett au tó bu szo kat,
mely szol gál ta tást a szo ci á li san rá szo ru ló uta sok szá má -
ra az ön kor mány zat tá mo gatja.
A kon fe ren cia szak ma i lag jó szín vo na lú, a részt ve võ -

ket szé les kör bõl me rí tõ, ös  sze tett ren dez vény volt. A két
és fél nap alatt a köz pon ti kon cep ció-is mer te tõ kön túl
meg is mer het tünk szá mos he lyi po zi tív kez de mé nye zést

a kép zés és a fog lal koz ta tás te rén. A kü lön bö zõ mun ka -
hely-te rem té si meg ol dá sok egész ská lá ját néz tük vé gig
a kis ma gán vál lal ko zás tól az ál la mi fog lal koz ta tón át a ci -
vil fenn tar tá sú, szer te ága zó, több szin tû nagy vál la la tig, a
Ba logh Zol tán ve zet te START-ig. Ez utób bi ar ra is ki tû nõ
pél dát nyújt, hogy ho gyan kap cso ló dik, vagy in kább ho -
gyan kel le ne szer ve sen kap cso lód nia a kép zés nek és a
fog lal koz ta tás nak.
Bár a szer ve zés orosz lán rész ét a Fog lal koz ta tá si Hi -

va tal vál lal ta ma gá ra, kom fort ér ze tünk höz (fõként fogya -
tékosként) azon ban nem kis mér ték ben já rult hoz zá a
Moz gás kor lá to zot tak Me gyei Egye sü le tének kö szö net re
mél tó mun ká ja. Úgy ün ne pel ték ne gyed szá za dos ered -
mé nye i ket, hogy dol goz tak. Ahogy meg szok ták. Hi szen
ép pen ez te szi a Ba logh Zoltánné ál tal irá nyí tott szer ve -
ze tet hi te les sé. Él mény volt meg él ni, hogy min den elõ í té -
let el le né re – vagy ta lán ép pen azt cá fo lan dó- er re fe lé
nem csak is me rik a tel jes kö rû aka dály men te sí tés, az
egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés fo gal mát, de ha tá ro zot tan
igye kez nek a gya kor lat ba át is ül tet ni, az az egy min den -
ki szám ára él he tõ vi lá got te rem te ni.
A ked ves, hoz zá ér tõ sze mé lyi se gí tés nek és a szak -

sze rû szál lí tás nak há la, sú lyos moz gás fo gya té kos sá gom
nem gá tolt, még csak nem is aka dá lyo zott ab ban, hogy
tel jes ener gi ám mal ki zá ró lag a szel le mi mun ká ra tud jak
kon cent rál ni. Ilyet Ma gyar or szá gon még csak ke vés he -
lyen le het meg él ni. Kü lö nö sen igaz ez, ha az esélyegyenlõ
kör nye zet õszin te, se gí tõ kész, ked ves em be rek mun ká já -
val tár sul. Kö szö net ér te.

A Fog lal koz ta tá si Hi va tal nak nem ez az el sõ és fel te -
he tõ en nem is az utol só ilyen jel le gû ren dez vé nye. En -
nek a mos ta ni nak azon ban a hely szín volt az el sõ szá mú
kü lön le ges sé ge. A fris sen nyílt nyír egy há zi Esély Cent -
rum, amely – azon kí vül, hogy sok fo gya té kos és nem fo -

gya té kos he lyi la kos nak nyújt mun ka- és szó ra ko zá si le -
he tõ sé get – a jö võ ben a ré gió egyik leg hasz nál ha tóbb
hely szí ne le het ha zai és nem zet kö zi kon fe ren ci ák nak
vagy más ha son ló ren dez vé nyek nek. Re mek „új ra hasz -
no sí tá si” mód ja egy volt lak ta nyá nak. Ez is le het tu risz ti -
kai cél, és mint ilyen, hú zó ága zat, vagy ko moly sze re pet
vál lal hat az Unió nagy if jú sá gi rend sze re 2007. ele jé vel
in du ló új 7 éves prog ram já ban, a „Fi a ta lok len dü let ben”
el ne ve zé sû nek a re gi o ná lis, or szá gos, eset leg nem zet -
kö zi nép sze rû sí té sé ben.
Több ha son ló felszereltségû, ellátottságú hely re vol na

szük ség az or szág ban. Re mél jük, nem kell már so ká ig

vár nunk, elég csak a Moz gás sé rül tek Ál la mi In té ze té nek
vagy a Cházár And rás Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á -
lis Szak is ko la, Di ák ott hon és Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
épü lõ vagy ép pen az Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In -
té zet nem rég át adott szár nyá ra gon dol nunk. Fon tos,
hogy a nagymúltú, pa ti nás szak in téz mé nyek min den
szem pont ból élen jár ja nak, de leg alább is ne ma rad ja nak
le.

Dr. Mádai Mó ni ka
A Kö zös Sors Egye sü let el nö ke
Az Or szá gos Fogyatékosügyi 

Ta nács ci vil de le gált ja

Jobb, mint gon dol nánk
Mos ta ná ban szám ta lan szor hall ha tunk ar ról min den fé le össze füg gés ben, hogy ér de mes

meg is mer nünk, majd al kal maz nunk a jó gya kor la to kat. De mik is azok a jó gya kor la tok, és
hol ta lál ha tunk rá juk? Eu ró pa fej let tebb, nyu ga ti fe lén – hang zik a sztereotíp fe le let. De va -
jon ott min dig és csak ott? Fel te he tõ leg nem min dig – sem mi sem tö ké le tes –, az pe dig biz -
tos, hogy nem CSAK ott.

Egész év ben vég zett, fo lya ma -
tos te vé keny sé gek, szol gál ta tá sok:
– Sors tár sa ink tá jé koz ta tá sa, fel vi -
lá go sí tá sa a moz gás sé rül te ket
érin tõ ren de le tek rõl, tá mo ga tá si
rend sze rek rõl ügy fél fo ga dá si na -
pon és te le fo non

– Tá mo ga tá sok ügy in té zé se (la kás
aka dály men te sí té si tá mo ga tás,
gép jár mû szer zé si tá mo ga tás,
„Te le fon nal a rá szo rul ta kért” Ala -
pít vány pá lyá za tai stb.)

– Tá mo ga tó Szol gá lat mû köd te té -
se fo lya ma to san

– Pá lyá za tok el szá mo lá sa, új pá -
lyá za tok ké szí té se fo lya ma to san

– Vox Humana új ság hoz adat gyûj tés
– In gye nes gyógy ásza ti se géd esz -
köz köl csön zés

– Igény sze rint fi zi ko te rá pi ás,
gyógy  tor na, gyógymasszázs ke -
ze lé sek biz to sí tá sa

– Úszás ok ta tás fi a ta lok szá má ra
– Ren dez vé nyek, sza bad idõs prog -
 ra  mok szer ve zé se

– A Deb re ce ni Egye tem Egész ség -
ügyi Fõ is ko lai Kar szo ci á lis mun -
ká sai ré szé re nagy gya kor lat és
te rep gya kor lat biz to sí tá sa

– A jog sza bály-vál to zá sok fi gye -
lem mel kí sé ré se.

– Szak mai kon fe ren ci á kon, to -
vább kép zé se ken va ló rész vé tel

– Me gyei szin ten az aka dály men -
te sí tés fi gye lem mel kí sé ré se

– Klu bok (SM, Re u ma, Csa lá di),
sakk-szak kör mû köd te té se fo lya -
ma to san.

Ja nu ár:
– 2006. évi be szá mo ló, va la mint
köz hasz nú je len tés elõ ké szí té se.

– Pá lyá za tok el szá mo lá sa.
– 2007. évi mun ka terv elõ ké szí té se
Feb ru ár:
– 02. 05. Tá mo ga tó Szol gá lat: to -
vább kép zé sen va ló rész vé tel a
MEOSZ-ban – 4 fõ

– 02. 05-tõl 05. 17-ig: a Deb re ce ni
Egye tem Egész ség ügyi Fõ is ko lai
Kar 3. éves nap pa li ta go za tos szo -
ci á lismun kás hall ga tójának in ten -
zív te rep gya kor la ta (Szil ágyi Kin -
ga)

– 02. 09. Úszó fesz ti vál a Jú lia Für -
dõ ben

– Vox Humana új ság elõ ké szí té se,
adat gyûj tés

– Nyír egy há za köz igaz ga tá si te rü -
le tén élõ moz gás kor lá to zott sze -
mé lyek köz le ke dé si ked vez mé -
nyek igény lé sé nek ös  sze gyûj té -
se, to váb bí tá sa a pol gár mes te ri
hi va tal fe lé áp ri lis 30-ig fo lya ma -
to san

– 02. 21-tõl 03. 06-ig: CERAGEM
ter mo-akup res  szú rás egész ség -
ja ví tó mas  százs ágy in gye nes
hasz ná la ta a nyír egy há zi Esély
Cent rum ban.

Már ci us:
– 03. 02. az Esé lyek Há za szer ve -
zé sé ben to vább kép zé sen va ló
rész vé tel – 5 fõ. „Egyen lõ Esé -
lyek Min den ki Szá má ra” Eu ró pai
Év 2007. Kis tér sé gi Antidiszkrimi -
nációs Kép zés: Vasmegyer Mû -
ve lõ dé si Ház

– 03. 05. El nök sé gi ülés
– Köz le ke dé si Fó rum meg szer ve -
zé se Nyír egy há zán az Esély
Cent rum ban

– Vox Humana új ság el ké szí té se,
ter jesz té se

– Pá lyá za tok fi gye lé se, be nyúj tá sa.
– Se gít ség nyúj tás az Esély Cent -
rum Egész ség ügyi rész le gé nek

be in dí tá sá ban. Pró ba ü ze mel te -
tés al kal má val 2–3 na pon ke -
resz tül in gye nes fi zi ko te rá pi ás
ke ze lés biz to sí tá sa az egye sü le ti
ta gok szá má ra (SM, Re u ma klub
ta gok stb.)

– He lyi cso port gyû lé sek meg tar tá -
sa azok ban a tér sé gek ben, ahol
a kül döt tek, pót kül döt tek még
nem ke rül tek meg vá lasz tás ra.

Áp ri lis:
– 04. 11. El nök sé gi ülés: 2006. évi
köz hasz nú je len tés el ké szí té se,
meg tár gya lá sa, és a kül dött köz -
gyû lés elé ter jesz té se. Be szá mo -
ló meg kül dé se a kül döt tek ré szé re.

– 04. 12. He lyi cso port ve ze tõk to -
vább kép zé se az Esély Cent rum -
ban. A „Köl té szet Nap ja” al kal má -
ból iro dal mi est és ki ál lí tás szer -
ve zé se.

– Gyer mek nap elõ ké szí té se
– Úszó fesz ti vál meg ren de zé se: a
köz ok ta tás ban részt ve võ moz -
gás kor lá to zott gyer me kek, fi a ta -
lok spor to lá si igé nyé nek biz to sí -
tá sa, az úszás mi nél szé le sebb
kör ben va ló nép sze rû sí té se,
egész sé ges élet mód ra ne ve lés a
11–18 éves kor cso port ré szé re.

Má jus:
– 05. 04.–05. 05. REHA HUN GA -
RY 2007. ren dez vény so ro zat

– 05. 10. El nök sé gi ülés: MEOSZ
kül dött köz gyû lés, egye sü le ti kül -
dött köz gyû lés elõ ké szí té se

– 05. 12. MEOSZ Kül dött köz gyû lés
Bu da pest

– 05. 30. A Me gyei Egye sü let kül -
dött köz gyû lés ének meg tar tá sa.

Jú ni us:
– 06. 02. „Moravecz Fe renc Sakk
Em lék ver seny” az Egye sü let és a
hoz zá tar to zók szer ve zé sé ben

– 06. 10. El nök sé gi ülés
– 06. 22. Gyer mek nap meg ren de -
zé se az Esély Cent rum ban

– 06. 22. Cso port ta lál ko zó meg -
szer ve zé se az Esély Cent rum -
ban. Ze nés, mû so ros sza bad té ri
prog ram ügyes sé gi ver sen  nyel,
csa lá di já té kos ve tél ke dõ vel, fõ -
zé si le he tõ ség gel, stb.

Jú li us:
– Sza bad idõs prog ra mok kal egy -
be kö tött nyá ri gyer mek fel ügye let:
I. tur nus

– 07. 08-tól 07. 15-ig: Nyír sé gi
Nem zet kö zi Tor na: Sakk ver se -
nyen va ló rész vé tel, mely nek
hely szí ne az Inczédy György
Szak kö zép is ko la és Szak is ko la,
Nyír egy há za.

– Fo gya té ko sok Me gyei Sport ta lál -
ko zó já nak szer ve zé se, elõ ké szí -
té se

– Si ke res pá lyá zat ese tén me gyei
szin tû gyer mek tá bor meg ren de -
zé se az Esély Cent rum ban
úszás ok ta tás sal, sá to ro zá si le he -
tõ ség gel

– Sport nap meg ren de zé se az
Esély Cent rum ban, a me gyé ben
élõ moz gás kor lá to zott gyer me -
kek, fi a ta lok, fel nõt tek spor to lá si
igé nyé nek biz to sí tá sa, egész sé -
ges élet mód ra ne ve lés, a tö meg -
sport -ren dez vé nyek nép sze rû sí -
té se cél já ból.

Au gusz tus:
– El nök sé gi ülés
– „Izom be te gek Nap ja” az Esély
Cent rum ban

– VIII. Moz gás kor lá to zot tak Nem -
zet kö zi Sakk ver se nye: Cseh or -
szág – Hadonin

– Pá lyá za ti for rás ese tén nyá ri
sport- és sza bad idõ tá bor meg -
szer ve zé se a me gyé ben élõ
14–25 év kö zöt ti kor osz tály hoz
tar to zó, szo ci á li san hát rá nyos
hely ze tû, moz gás kor lá to zott fi a -
ta lok szá má ra

– Sza bad idõs prog ra mok kal egy -
be kö tött nyá ri gyer mek fel ügye let:
II. tur nus

– 08. 26. Fo gya té ko sok Me gyei
Sport ta lál ko zó ja a nyír egy há zi
Vá ro si Sta di on ban. Szer ve zõ:
Nyírsuli KHT.

Szep tem ber:
– Egye sü le ti tiszt ség vi se lõk szak -
mai to vább kép zé se

– 09. 16. El nök sé gi ülés.
Ok tó ber:
–   Ak tu a li tá sok
– Ka rá cso nyi ün nep ség elõ ké szí té -
se, ado mány gyûj té se.

No vem ber:
– El nök sé gi ülés
– Ka rá cso nyi ün nep ség elõ ké szí té -
se, szer ve zé se

– 11. 26. Fo gya té kos ság gal Élõk
Me gyei Sportkavalkádja. Szer ve -
zõ: Sport szö vet sé gek Szabolcs-
Szatmár-Bereg Me gyei Egye sü -
le te.

De cem ber:
– El nök sé gi ülés
– 2008. évi mun ka terv elõ ké szí té se
– 12. 14. Ka rá cso nyi ün nep ség
meg ren de zé se az Esély Cent rum -
ban.

AZ EGYE SÜ LET ÉVES MUN KA -
TER VE A MEOSZ REN DEZ VÉ -
NYEK HEZ, ÉS A TÁRGY ÉV BEN
FEL ME RÜ LÕ TO VÁB BI PROG -
RA MOK HOZ IGA ZO DIK, EZÉRT
A VÁL TOZ TA TÁS LE HE TÕ SÉ GE
FENN ÁLL.

A 2007. évi mun ka terv az aláb bi -
ak kal egé szül ki:
Egész év ben vég zett te vé keny -
ség:
– Fo lya ma to san részt ve szünk az
Esé lyek Há za ál tal szer ve zett
prog ra mo kon és kép zé se ken.

To váb bi prog ra mok:
– 2007. má jus 9.: A Deb re ce ni
Egye tem Egész ség ügyi Fõ is ko lai
Karának szo ci á lis mun kás hall -
ga tó i val kö zö sen Nyír egy há za
Me gyei Jo gú Vá ros be já rá sa az
aka dály men tes köz le ke dés –
köz in téz mé nyek, épü le tek (egész -
 ség ügyi in téz mé nyek, gyógy szer -
tá rak, szál lo dák, ven dég lá tó he -
lyi sé gek, bolt há ló za tok stb.), köz -
utak, jár dák (jár da sze gé lyek át -
jár ha tó sá ga), jel zõ lám pás át ke lõ -
he lyek stb. aka dály men tes meg -
kö ze lít he tõ sé ge – fel tér ké pe zé -
sé re. A fel mé rést a ké sõb bi ek fo -
lya mán ki ter jeszt jük Szabolcs-
Szatmár-Bereg me gyé re. A fel -
mé rés ada ta it egye sü le ti ki ad -
vány ban je len tet jük meg, melyet
térképpel illusztrálunk

– 2007. jú ni us 5.: A MEOSZ és a
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té -
ri um kö zött lét re jött szán dék nyi -
lat ko zat alap ján „TÁR SA DAL MI
EGYEZ TE TÉS” cím mel re gi o ná -
lis kon fe ren cia Nyír egy há zán, az
Esély Cent rum ban a 2008. ja nu -
ár 1-tõl be ve ze tés re ke rü lõ rok -
kant sá gi nyug díj rend szer sza bá -
lya i ról.

Az Egye sü let El nök sé ge

Moz gás kor lá to zot tak Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Egye sü le tének

2007. ÉVI MUN KA TERVE
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El sõ fog lal ko zá sunk ra saj nos
elég ke véesen jöt tünk ös  sze a
hos  szú ra nyúlt rossz idõ já rás
mi att. Tag ja ink kal kö zö sen dön -
 töt tünk ar ról, mit sze ret nénk év -
köz ben csi nál ni, mi lyen elõ adá -
so kat hall gat nánk meg szí ve -
sen. Na gyon sok új és hasz nos
ja vas lat ér ke zett, me lyek bõl saj -
nos a kis lét szá mú ér dek lõ dés
mi att na gyon ke vés va ló sult
meg.

A ta va szi fog lal ko zá so kon fõ leg
be szél get tünk, el mond tuk gond ja -
in kat, prob lé má in kat. Meg is mer -
tet tem a be teg tár sa i mmal az ak -
tu á lis jog sza bály vál to zá sok at,
amik a kü lön bö zõ szo ci á lis jut ta -
tá sok te rén mó do sul tak. Ad tam
nyom tat ványt üdü lé si csekk
igény lé sé hez, me lyet ki is töl töt -
tük. In téz tünk együtt rend kí vü li
nyug díj eme lést, ál la mi tá mo ga tá -
si ké rel met (LÁT), közgyógyel-
látási iga zol ványt.
Nyá ron részt vet tünk az Egye -

sü let ál tal szer ve zett ha jó ki rán du -
lá son a Ti szán, mely iga zán fe lejt -
he tet len él ményt nyúj tott szá -
munk ra. Ez úton sze ret ném meg -
kö szön ni Adél ká nak és az Egye -
sü let dol go zó i nak, hogy le he tõ vé
tet ték szá munk ra ezt a cso dá la -
tos ki rán du lást.
A jó idõt ki hasz nál va kö zös sza -

lon na sü tést szer vez tünk, mely re
saj nos csak hár man men tünk el.
Ért he tet len szá mom ra ez az ér dek -
te len ség. Na gyon ke vés az a prog -
ram, mely több ta got vonz. Min -
den ki nek van nak prob lé mái, be -
teg ség, nyá ron az uno kák. Már azt
is fel ve tet tem, hagy juk fél be a klub -
éle tet, de ezt nem akar ják a be te -
gek. Tag ja ink ré szé re fo lya ma to -
san volt ked vez mé nyes szín ház -
bér let, kon cert jegy. Ta valy nem
kap tunk ala pít vá nyi üdü lé si le he tõ -
sé get. Re mél jük, idén nem ma ra -
dunk ki be lõ le, és va la ki pi hen het
majd Berekfürdõn.
Szep tem ber ben át adás ra ke -

rült új tar tóz ko dá si he lyünk, az

Esély Cent rum. Adél ka ren del ke -
zé sünk re bo csá tot ta a szál lí tó -
szol gá lat kis bu szát, mely ki vitt
ben nün ket, és meg te kint het tük
ezt a gyö nyö rû, kor sze rû in téz -
ményt, mely az el kö vet ke zõ évek -
ben má so dik ott ho nunk lesz.
Az Esé lyek Há za ál tal ren de -

zett ki ál lí tá son egyik igen ak tív ta -
gunk, Fe jes Istvánné Mag di ka kép -
vi selt ben nün ket a cso dá la tos,
kéz zel ké szí tett ba bá i val és gyöngy -
bõl ké szí tett mun ká i val. Nemcsak
ké szí ti a szebb nél szebb dol go -
kat, ha nem sé rült gye re kek nek is
se gít a kéz ügyes sé get és fan tá zi -
át igény lõ al ko tá sok meg ta ní tá sá ban.
Ok tó ber ben hal lás ál la pot-fel -

mé rõ vizs gá la tot szer vez tem, me -
lyen meg le põ mó don szin te min -
den ta gunk meg je lent. Úgy ér -
zem, ta lán ez a te rü let lesz az,
ame lyi ken ak ti vi zál ni le het ne a
tag sá got. A kö vet ke zõ év szi go rí -
tott egész ség ügyi el lá tá sa mi att
az in gye nes cso por tos szû ré sek
kön  nyí te nék az idõ sebb ko rú be -
te gek szál lít ha tó sá gát a tá mo ga tó
szol gá lat igény be vé te lé vel, va la -
mint a be uta ló ért jár ká lás alól is
men te sít ve len né nek.
De cem ber ben, im má ron az Esély

Cent rum kon fe ren cia-ter mé ben
tar tott cso dá la tos, szín vo na las fe -
nyõ ün nep sé gen tel jes lét szám -
mal kép vi sel tet tük ma gun kat.
Kö szö ne tet mon dunk a sok fá -

rad sá gért úgy Adél ká nak, mint az
ös  szes dol go zó nak, akik azért dol -
goz tak na po kig, hogy szá munk ra
fe lejt he tet len né és meg hit té te gyék
a Ka rá csonyt.
Az Egye sü let ben fo lya ma tos

volt szep tem be rig a tor na, min -
den pén te ken de. 9–10.30-ig
Törökné Il di kó ve ze té sé vel. Saj -
nos egész sé gi okok mi att szep -
tem ber tõl év vé gé ig szü ne telt, de
re mél jük, jö võ re foly tat ni tud juk
már az új tor na te rem ben a
Tiszavasvári út 41. szám alatt.
Min den ta gunk rend sze re sen

meg kap ta a Re u ma új sá got, me -
lyet Bu da pes ten ké szí te nek, és

na gyon sok hasz nos, ér de kes in -
for má ci ót tar tal maz.

TER VE INK RÕL
Ter vez zük egyéb egész ség -

ügyi szû rõ prog ram meg szer ve zé -
sét, mint vér cu kor- és ko lesz te rin-
szint  mé rést, mam mog rá fi ai, dexa
és sze mé sze ti vizs gá la tok le bo -
nyo lí tá sát.
A sza bad idõ hasz nos el töl té sé -

re sza lon na sü tést, va la mint egy
ki rán du lást szer vez nénk a kö zel -
be. Ta lán va la me lyik társ klu bot
len ne jó fel ke res ni, meg is mer ked -
ni ve lük, ki cse rél ni ta pasz ta la ta in -
kat. Saj nos elõ adó kat nem tu dok
meg hív ni ad dig, amíg az ér dek lõ -
dõk szá ma nem nõ. Ta lán a
Kéningerné Gi zi ke be teg sé ge mi -
att ma gá ra ma radt Csa lá di Klub -
bal le het ne fu zi o nál ni, de eh hez
szük ség van a tag ság vé le mé -
nyé re is.
A le he tõ sé gek hez ké pest igyek -

szünk pá lyá za ti for rá sok ra is szert
ten ni, me lyek ál tal le he tõ vé vál na
mind ezek meg va ló sí tá sa. Saj nos
az Or szá gos Re u ma to ló gi ai
Egye sü let nem írt ki az el múlt év -
ben pá lyá za tot, így prog ram ja ink -
hoz anya gi tá mo ga tást nem kap -
hat tunk. A szpon zo ri tá mo ga tás is
igen szû kös, de meg te szünk min -
den tõ lünk tel he tõt.
Sze ret nénk, ha a klub to váb bi

mun ká já val is meg len né nek elé -
ged ve, ezért a jö võ ben is vár juk a
job bí tó szán dé kú vé le mé nye ket,
kri ti ká kat, ja vas la to kat.

To vább ra is az a cé lunk, hogy a
klub ke re te in be lül, sors tár sa ink -
kal együtt jól érez zük ma gun kat,
ezért igyek szünk mi nél tar tal ma -
sabb prog ra mo kat szer vez ni és
re mény ke dünk ab ban, hogy a fi a -
ta labb kor osz tályt is be tud juk
von ni a mun ká ba. Az idei év fõ
fel ada ta a tag lét szám ak ti vi zá lá sa
lesz.

Ful laj tár Andrásné
klub ve ze tõ

A 2006-os év na gyon ered mé -
nyes volt. Jú li us 1-jén ün ne pel tük
meg a cso por tunk fennállásának
15. éves év for du ló ját, me lyen részt
vett a me gyei egye sü let el nök asz -
 szo nya, a kör ze tünk be tar to zó pol gár -
mes  te rek és kép vi sel tet te ma gát a
Sza bolcs köz ség ben mû kö dõ nyug -
dí jas klub ve ze tõ je is.
Az idõ já rás ke gyes volt ve lünk,

így hatodik al ka lom mal ren dez het tük
meg Sza bolcs-köz ség ben a Ti sza-
par ti na pot, mely a 2002-es évtõl
ha gyo mán  nyá vált (fõz tünk ha lász -
le vet, krump li pe cse nyét, gu lyást, le -
csót, sza lon nát sü töt tünk nyár son).
A fõ zés hez va ló alap anya go kat az
er re a cél ra be adott pénz bõl fi nan -
szí roz tuk. Al kal munk volt meg is mer -
ked ni egy ked ves há zas pár ral is,
akik Sza bolcs köz ség ben él nek, s
ven dé gül lát ták cso por tunk tag ja it.
Rend sze re sen részt vet tünk a

me gyei egye sü let ál tal szer ve zett
prog ra mo kon (sport nap, gyer -
mek nap, ha jó ki rán du lás), va la mint

õriz ve a ha gyo má nyo kat a Rét kö zi
ta lál ko zón Tiszabercel köz ség -
ben, majd Gávavencsellõn, a
krump li fesz ti vá lon is.
Az évet a ka rá cso nyi ün nep zár ta,

amely szin tén ha gyo mán  nyá vált a
cso por tunk ban. Ezen ün nep sé gen
is meg hí vott ven dé ge ink van nak.
Mû sor ral ked ves ke dünk és meg -
ven dé gel jük a je len lé võ ket. Az
anyaegye sü let ál tal ado má nyo zott
ru ha ne mûk bõl vá lo gat hat tak a sors -
tár sa ink.

Az ügy fél fo ga dás rend sze res,
min den hé ten ked den 9-15 órá ig
tar tom a la ká so mon. Ek kor tör té nik
a kli en sek ügye i nek in té zé se. Pél -
dá ul: a le szá za lé ko lás el in dí tá sa, kü -
lön bö zõ jut ta tá sok irán ti ké rel mek
meg írá sa, se géd esz köz-köl csön -
zés, nyug díj eme lés ké ré se, a „Te -
le fonnal a rá szo rul ta kért” Ala pít vány
pá lyá za tá ról, a la kás aka dály -
men te sí té si tá mo ga tás ról (LÁT),
il let ve gép ko csi szer zé si tá mo ga -
tás ról elõ ze tes tá jé koz ta tás és
ügy in té zés, stb.
Na gyon fon tos nak tar tom a

sors tár sak tá jé koz ta tá sát, fel vi lá -
go sí tá sát a jog sza bály vál to zá sok -
ról. Se gí tek ki töl te ni a fo gya té kos -
sá gi tá mo ga tás hoz (FOT) szük sé -
ges nyom tat ványt. Van olyan
sors tár sunk, aki ar ra hasz nál ja ki
ezt a na pot, hogy ki be szél hes se
ma gá ból prob lé má it, bá na tát. Jó,
ha va la ki meg hall gat ja, eset leg ta -
ná csot is ad.
Re mé lem, a jö võ ben is ha son -

ló kép pen vagy még job ban tud juk
vé gez ni mun kán kat. Ez úton sze ret ném
meg kö szön ni a cso port tag ja i nak
se gí tõ kész sé gét, oda fi gye lé sét és
a jó csa pat mun kát.

Mártonné Várdai Er zsé bet
cso port ve ze tõ

A moz gás kor lá to zot tak gávavencsellõi cso port já -
nak van egy lel kes kis csa pa ta. Ha gyo má nya ink hoz
hí ven ös  sze jö ve te le ket szer ve zünk rend sze re sen.
Így tör tént ez a 2006-os év nya rán is. Az idõ ke gyes
volt hoz zánk, így több al ka lom mal me het tünk Sza -

bolcs köz ség be, a szõ ke Ti sza part já ra. A nap sü töt -
te, fes tõi táj szép sé ge le nyû göz te az em be re ket. A
han gu la tunk ra is jó ha tást gya ko rolt. Né há nyan pe -
cáz tak, volt, aki sé tált, a töb bi ek pe dig fõz tek a bog -
rács ban. Az íz le tes ebéd el fo gyasz tá sa után meg be -
szél tük a kö vet ke zõ hó na pok prog ram ja it. Nem csak
ki rán dul tunk, és pi hen tünk, köz ben dol goz tunk is.
Volt al kal munk meg is mer ked ni a Sza bolcs köz ség -
ben élõ Sí pos há zas pár ral, akik ven dé gül lát tak ben -
nün ket (ha lász lé vel, és rán tott hal lal), me lyet ez úton
is kö szö nünk. Re mé lem, hogy lesz al kal munk vi szo -
noz ni a ked ves sé gü ket. Vé le mé nyem sze rint ezek a
sza bad idõs prog ra mok nem vol tak hi á bava ló ak, hi -
szen min den kit öröm mel töl tött el, hogy is mét ta lál -
koz ha ttunk. Ilyen lel kes kis csa pat tal öröm dol goz ni
me lyet, na gyon kö szö nök.

Mártonné Várdai Er zsé bet
cso port ve ze tõ

A cso port idén is ha son ló an mû kö dik, il let ve szer ve zi prog ram -
ja it, mint az el múlt években.A pol gár mes te ri hi va ta lok ve ze tõ i vel
ki ala kí tott jó kap cso lat ered mé nyes nek bi zo nyul. Ren dez vé nye ink
le bo nyo lí tá sá ban szá mít ha tunk a se gít sé gük re (te rem bér el en ge dé -
se, pénz be li jut ta tás, stb).

Be szá mo ló a Gávavencsellõi Cso port 
2006. évi mun ká já ról

Be szá mo ló a Re u ma Klub 2006. évi mun ká já ról

Nyá ri él mény

Ki rán du lás a Mú ze um fa lu ban

A Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le té nek fe hér gyar -
ma ti cso port ja egy na pot töl tött el a Nyíregyháza-
Sóstógyógyfürdõn lé võ Mú ze um fa lu ban. Mi, akik ott
vol tunk, igen jól érez tük ma gun kat. Jó volt azt a sok
„ré gi sé get” vé gig lá to gat ni, né ze get ni. Kö zü lünk na -

gyon sok aknak a gyer mek ko rát idéz te fel em lé ke i ben.
A ke nyér sü tést, il let ve a ré gi is ko la pad ok ba be ül ve is -
mét gyer mek nek érez het tük ma gun kat. Öröm volt lát -
ni a ré gi tár gya kat, és jó, hogy van le he tõ ség arra,
hogy a mi gyer me ke ink és uno ká ink is lát has sák a
múl tat.
A ki adós és fi nom ebéd el fo gyasz tá sa után vi dá -

man, él mé nyek kel te le, elé ge det ten tér tünk ha za. Kö -
szö net ezért a szép na pért és az anya gi tá mo ga tá sért
a fe hér gyar ma ti Pol gár mes te ri Hi va tal nak  és cso port -
ve ze tõnk nek, Var ga Bélánénak, aki meg szer vez te és
le bo nyo lí tot ta ezt a mind an  nyi unk szá má ra kel le mes
napot. Köszönettel a ki rán du ló cso port ne vé ben:

Gál Ilo na és Vi rág Sándorné 
egye sü le ti ta gok

A Moz gás kor lá to zot tak Egye -
sü le té ben a sakk-kör fo lya ma to -
san mû kö dik. Min den csü tör tö -
kön 14–19 óra kö zött van nak az
edzé sek. A klu bot mint egy 10–16
sak ko zó lá to gat ja rend sze re sen,
akik kö zül 4 fõ moz gás sé rült. A
ver seny sport ban rend sze re sen
részt ve szünk. A Sza bolcs me -
gyei sakk csa pat baj nok ság ban a
VO LÁN II. csa pa tá ban játsz va a
2005-2006-os évet a 7. he lyen
zár tuk a 12 csa pat ból ál ló me -
zõny ben. Egyé ni ver se nye ken is
in dul nak sak ko zó ink (Nyír ség tor -
na, ra pid és if jú sá gi ver se nyek).
2006 jú ni u sá ban má sod szor ren -
dez te meg Egye sü le tünk a
START Kht. és a Moravecz csa -
lád tá mo ga tá sá val a „Moravecz

em lék ver seny”-t, ahol 20 sak ko -
zó vett részt. A ván dor ku pát ez út -
tal Gör be Sza bolcs nyer te el mint
a leg ered mé nye sebb in du ló. A

he lye zet tek kü lön fé le ka te gó ri ák -
ban tárgy ju ta lom ban ré sze sül tek. 

Tóth Lász ló

A Sakk-klub mun ká já ról

Klu bunk éves mun ka prog -
ram alap ján vé gez te te vé keny -
sé gét. Klub fog lal ko zá so kat ha -
vi rend sze res ség gel tar tot tuk.
Meg szer vez tük az im már ha -
gyo mán  nyá vált jó han gu la tú
ki rán du lást Nyír bá tor ba, a sza -
lon na sü tést, or vo si elõ adást a
tag ság igé nyé nek meg fe le lõ en.
Az SM Be te gek Or szá gos

Egye sü le te  idén is meg szer vez te
az Or szá gos SM he tet Bu da pes -
ten, szí nes, ér de kes prog ra mok -
kal. Klu bunk ból 20-an vet tek részt
az or szá gos ren dez vé nyen. A
nyír egy há zi klub is en nek szel le -
mé ben tar tot ta meg szep tem ber
hó nap ban klub fog lal ko zá sát a
deb re ce ni klub bal kö zö sen.
Még ta vas  szal el ha tá roz tuk,

hogy az ed dig ki ala kí tott jó kap -
cso la tot a deb re ce ni ek kel to vább
ápol juk a jobb meg is me rés, a ta -
pasz ta la tok ki cse ré lé se, va la mint
a ba rát sá gok ki ala kí tá sa ér de ké -
ben. Most õk hív tak meg ben nün -
ket a Vekeri tó hoz, ahol bog rá -
csoz tunk. Gyökösné Ma ri ka fér je
fõ zött, aki iga zán re mek sza kács -

nak bi zo nyult. Az in ni va ló ról, sü te -
mény rõl mi gon dos kod tunk. Egy
re mek han gu la tú na pot töl töt tünk
együtt, és na gyon ne he zen sze -
de lõz köd tünk a ha zain du lás hoz.
– A klub tag ja i val 2 na pot töl töt -
tünk Bog ácson. Egy re mek
han gu la tú ki rán du lás volt, für -
dõz tünk és meg néz tük a kör -
nyék ne ve ze tes sé ge it.

– Ola jos dok tor nõ most is nagy
öröm mel jött hoz zánk elõ adást
tar ta ni az egész sé ges élet mód ról.

– Több prog ra mun kat meg tisz tel te
az El nök As  szony is je len lé té vel.

– Vé gül, de nem utol só sor ban
meg szer vez tük a fe nyõün ne -
pet, mely nek han gu la tát nem
kell ecse tel ni.

– Pá lyá zatké szí té se ink ki sebb-
na gyobb si ker rel jár tak.
A be szá mo lóm a tel jes ség igé -

nye nél kül ké szült. 
Ko má ro mi Zoltánné 

SM Klub ve ze tõ

Az SM Klub 2007. évi mun ka ter ve
Ja nu ár: Az új év kö szön té se.
2006. évi mun ka prog ram ér té -

ke lé se. Ko má ro mi Zoltánné
volt klub ve ze tõ mun ká já nak
meg kö szö né se. Új klub ve ze tõ
vá lasz tása. Esz köz lel tár.

Feb ru ár: 2007. évi mun ka terv el -
ké szí té se. Re ha bi li tá ci ós esz -
kö zök köl csön zé se.

Már ci us: az SM leg újabb ku ta tá si
ered mé nye i rõl tart elõ adást Dr.
Diószeghy Pé ter, a Ne u ro ló gi ai
osz tály fõ or vo sa.

Áp ri lis 17.: A klub tag sá got érin tõ
jog sza bály ok vál to zá sá ról tart
elõ adást Ba logh Zoltánné el nök.

Má jus: Kö zös szín ház lá to ga tás
Jú ni us: Ki rán du lás, sza lon na sü tés
Július-Augusztus: Nyá ri szü net
Szep tem ber: SM hét meg szer ve -
zé se

Ok tó ber: Ak tu á lis prob lé mák meg -
be szé lé se, or vosi elõ adást szer -
ve zünk a tag ság ál tal kért té má -
ból.

No vem ber: Ba rá ti, sors tár si be -
szél ge tés a ta gok igé nyei sze rint.

De cem ber: Óév bú csúz ta tó. 

Vadászné Sza bó Aran ka
klub ve ze tõ

A Sclerosis Mul tip lex Klub 
2006. évi mun ká já nak ér té ke lé se
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Ami ó ta em ber él a föl dön, a ke -
nyér a leg fon to sabb táp lá lé ka, a
ter mé szet cso dá la tos aján dé ka,
mely re min den nap szük sé ge van
a szer ve zet nek. Nél kü le el sem
kép zel he tõ az éle tünk. A ben ne lé -
võ ás vá nyi anya gok, fe hér jék, ros -
tok se gí tik elõ szer ve ze tünk zök ke -
nõ men tes mû kö dé sét. Ezért a ke -
nyér az élet. Má ra az egy re drá -
gu ló meg él he tés te szi ne he zeb bé
az elõ ál lí tá sát. Egy re töb ben fel is -
me rik az egy sze rû, ott hon is süt -
he tõ ke nyér elõ nyét. (Ma gam is
sü tök.) Nem te szünk hoz zá kü lön -
bö zõ ada lékanya got, így nem
mér gez zük a szer ve ze tün ket. A
friss ke nyér il la ta sem mi hez sem
ha son lít ha tó. Fel idé zi gyer mek ko -
ro mat, if jú sá go mat. Cso dá la tos
szép em lé kek je len nek meg a
múlt ból, ami re né ha jó vis  sza em -
lé kez ni.
Szü le im az ura ság nál cse lé dek

vol tak. Ta nyán lak tunk, egy nagy
er dõ mel lett. A me le get a csa lád
sze re te te, az akác fa, meg a pet -
ró le um lám pa fé nye ad ta és ke -
nyér sü tés kor a bú bos ke men ce.
Ak ko ri ban dúlt a há bo rú. Mint gye -
rek nek a nincs te len ség, a ki szol -
gál ta tott ság jut elõ ször eszem be.
Az or szág nem há rom, ha nem ki -
lenc mil lió kol dus or szá ga volt.
Fol to zott, ron gyos ru hák ban jár -
tunk, óri á si volt a sze gény ség. A
kis bi ce bó cát akár ró lam is min -
táz hat ta vol na Mó ra Fe renc. Pén -
zünk nem volt, az ura ság ter mé -
szet ben fi ze tett, ügyel ve ar ra,
hogy éhen ne hal junk. De a há bo -
rú meg ne he zí tet te a szû kö sen
ada golt ke nyér nek va ló be osz tá -
sát is. Ezért ün nep nek szá mí tott a
ke nyér sü tés. Két szer sü töt tünk
egy hó nap ban.
Az elõ ké szü let már elõ zõ nap

el kez dõ dött a tü ze lõ oda ké szí té -

sé vel. Ez leg in kább az én fel ada -
tom volt. Ös  sze volt kö te gel ve a
te hén ál tal le rá gott ku ko ri ca szár,
a csut ka. Édes anyám be áz tat ta a
ko vászt, a sót me leg víz be, majd
ki mér te, át szi tál ta a lisz tet. Fe jét
ala po san be kö töt te. Már haj nal -
ban el kezd te a da gasz tást, mind -
két ke zé vel pü föl te a tész tát.
Gyön gyö zött a hom lo ka. Én ilyen -
kor kéz nél vol tam, hogy se gít sek.
Igy szólt: – Gye re kis fi am, tö röld
meg a hom lo kom! Oda vol tak ké -
szít ve a gyé kény bõl ké szült ko sa -
rak, ben nük jó nagy kony ha ru ha,
meg szór va liszt tel. Édes anyám
azok ba sza kasz tot ta a ke rek re
for má zott tész tát. A te te jét kis sé
meg vág ta, meg szór ta liszt tel, majd
a kony ha ru ha le ló gó ré szé vel be -
fed te. Hagy ta kel ni. Ha ün nep jött,
ké szí tett lán gost is, ak ko rát, hogy
be fed te a sü tõ la pá tot. Ha volt ka -
por, az zal is meg szór ta. Apám ez
idõ alatt fû töt te a bú bos ke men -
cét, ami nek a „szá ja” a kony há -
ban volt. Jó szol gá la tot tett té len,
az egyet len he lyi sé get be fû töt te.
Szé les pad ká ja volt. Ha jöt tek az
es té zõk fél kör be ül ték. De ma gam
is gyak ran el alud tam a jó me le -
gen, a macs ka mel lett. Ahogy kö -
ze led tünk a ta vasz fe lé, úgy fo -
gyott a ke nyér nek va ló is. Ilyen kor
édes anyám pó tol ta fõtt krump li -
val, kor pá val, no és az át szi tált
tengerikása liszt jé vel. A ká sa gya -
ko ri fi nom étel volt. Né ha pár
szem te per tõ tet te íz le te seb bé az
egy han gú sá gát. Tej jel is fo gyasz -
tot tuk. Ha jött az ün nep az édes -
anyám töl tött ká posz tát ké szí tett.
No per sze csak a ne ve volt az,
mert leg in kább tor ma le vél be töl -
töt te. A tengerikásába én da ra bol -
tam ap ró ra a jó zsí ros húst. Ilyen -
kor elõ ke rült a nagy öt vény fa zék.
A ke men cé ben fõtt meg. Két-há -
rom na pig et tük.
A hû tést úgy ol dot ta meg édes -

apám, hogy vö dör ben, ma dza gon
le eresz tet te a kút ba. Volt, ami kor
el lop ták, hisz kö zös kút volt a
nyol cas ud va rán. („nyol cas”: –
ennyi cse léd la kott egy fe dél
alatt).
Édes anyám le ka par ta a tek nõ

ol da lá ról a tész tát. Eb bõl lett a kö -
vet ke zõ sü tés hez a ko vász. No és
a kis ci pó, a „va ka ró”! Min dig
ügyelt ar ra, hogy hagy jon a tek nõ
fa lán tész tát. Így akart ne kem örö -

met sze rez ni. Két ök löm nyi volt a
ka pa ró, az a ke men ce ele jé be ke -
rült, mert ha mar pi ros ra, ro po gós -
ra sült. Ami kor meg sült (fõtt) a ke -
men ce tar tal ma, édes apám egyen -
ként meg vizs gál ta a ke nye re ket.
Jól meg pas kol ta, a hang ról meg -
ál la pí tot ta, hogy meg sült-e. Ad ta
oda édes anyám nak, aki úgy si -
mo gat ta, ölel te ma gá hoz, mint ha
a kis ded gyer me ke lett vol na. A
kony há ban desz ká ra rak tuk. A ke -
nyér cso dá la tos il la ta be töl töt te a
la kás zegét, zu gát, tisz te le tet pa -
ran csolt. Az nap el ül tek a vi ták.
Mint ha ün nep nap lett vol na. Bé -
kes ség száll ta meg a kis csa lá dot.
Hét vé gén temp lom ba men tünk.
Jó mes  sze volt. Kér dez tem is
édes anyám tól: mi nek me gyünk?
Azért kis fi am – mond ta jó anyám
ke zét fe jem re té ve –, hogy meg -
kö szön jük Is ten nek a min den na pi
ke nye rün ket, mert ez az Õ aján -
dé ka.
Ami kor men tem a te he net le -

gel tet ni, a kis ci pó (va ka ró) be ke -
rült a ta risz nyám ba. Mek ko ra ér -
ték volt az! A vi lág kin csé ért nem
ad tam vol na oda. Ak kor szá mom -
ra az volt a bol dog ság. Má ra a sö -
tét múlt. Egy ré sze fe le dés be me -
rül, el hal vá nyul nak az em lé kek.
De egy va la mit so ha nem fe le dek.
Édes anyám varr ta a sza kadt nad -
rá gom, és hul lot tak a kön  nyei,
folyt vé gig az ar cán. Ké sõbb ér tet -
tem meg az okát. Be lül rõl tör tek
fel az iga zi fáj dal mak, a te he tet -
len ség, a ki út ta lan ság, az el nyo -
mott ság, a ki szol gál ta tott ság mi -
att. Meg alá zott édes anya kön  nyei
vol tak ezek. Idõn ként meg je le nik
lel ki sze me im elõtt édes anyám
gör nyedt há ta, amint a da gasz tó,
vagy a mo só tek nõ fö lött haj la do -
zik. Em lék szem: ami kor egy jó ko -
ra sze let ke nye ret be le már tott a
vö dör be és meg cuk roz ta. Az volt
ám az iga zi la ko ma! Mi lyen jó len -
ne, ha hal la nám a hang ját édes jó
anyám nak! Kis fi am gye re, tö röld
meg a hom lo kom! Ki me gyek a te -
me tõ be, min dig kö szö nök, ál lok a
sír juk nál és elõ jön nek a múlt em -
lé kei. Ilyen kor új ra ve lük va gyok.
El jö vet, új ra gyer me ki szí ve met
szo mo rú ság töl ti el. Mi ért kell az
édes anyák nak itt hagy ni gyer me -
kü ket?

Luk ács Jó zsef
egye sü le ti tag

Az élet, a ke nyér tisz te le te

1999 nya rán a csa lá dom mal
gon dol tunk egy me rész dol got. El -
dön töt tük, hogy ne ve lõ szü lõk sze -
ret nénk len ni. Úgy érez tük, hogy
van ben nünk an  nyi fö lös le ges
sze re tet, ener gia, amit ezek nek a
kis ár vák nak át tud nánk ad ni. Ré -
geb ben is dé del ge tett ál munk volt
a ne ve lõ szü lõ ség, de va la hogy
nem érett még meg ben nünk. A
ter vet cse le ke det kö vet te. El kezd -
tük a tan fo lya mot. Idõ köz ben Ba -
logh Zoltánné, Adél ka né ni is tu -
do mást szer zett az el kép ze lé -
sünk rõl. Fo lya ma to san se gí tett
ben nün ket biz ta tó, bá to rí tó sza va -
i val. 2000. feb ru ár 25-én meg -
csör rent a te le fon, hogy van egy
kis fiú, akit el hoz ha tunk. A test vé -
rem mel Bi ge Lászlóné Er zsi ké vel
gyor san ko csi ba ül tünk és ro han -
tunk a gyer me kért. Egy na gyon

szép kis fi út kap tunk. Tel tek a hó -
na pok, és úgy gon dol tuk, most-
már Adél ka né ni nek is be mu tat juk
a kis ba bát, aki ve lünk együtt örült.
Más fél éve sen örökbefogad-
hatóvá nyil vá ní tot ták. 2001 jú li u -
sá ban új ra kap tunk egy kis fi út, aki
saj nos be te gen szü le tett. 2001.
de cem ber 27-én csör rent meg a
te le fon, az el sõ kis fi únk nak, Jo có -
nak ta lál tak szü lõ ket. 2002. ja nu ár
3-án jött lá to ga tó ba az örök be fo -
ga dó há zas pár Fran cia or szág ból.
A sors úgy akar ta egy vé let len kö -
vet kez té ben, hogy Jo có megint,
de utol já ra az El nök As  szony út já -
ba ke rült. Meg ér kez tek a szü lõk
egy kis fran cia fa lu ból, akik bol do -
gan vit ték a gye re ket. Itt ma rad -
tunk a bá na tunk kal, fáj dal munk kal
és kön  nye ink kel. Adél ka né ni biz -
ta tó, bá to rí tó sza va i val új ra mel -

let tünk állt. Ez úton sze ret ném
meg kö szön ni a sa ját és csa lá dom
ne vé ben a ren ge teg se gít sé get és
erõt, amit kap tunk Adél ka né ni tõl.
Kü lön kö szön jük a volt csa lád gon -
do zónk nak és a Gyer mek vé del mi
Szak szol gá lat ak ko ri dol go zó i nak,
hogy eb ben a fáj dal mas pil la nat -
ban mel let tünk áll tak és se gí tet tek
min ket. Kö szön jük még Er zsi ké -
nek, hogy azon nal se gít sé günk re
si e tett, ami kor meg tud tuk, hogy
ka punk egy kis fi út. Kö szön jük
szé pen.
Idõ köz ben kap tunk egy kis lányt

Ni ki két, majd két év re rá a kis hú -
gát, Reg inát.
Jo có val a mai na pig tart juk a

kap cso la tot. Na gyon szé pen fej lõ -
dik, és az új szü lei az el sõ perc tõl
fog va úgy ne ve lik, hogy ne ki van
egy má sik csa lád ja Ma gyar or szá -
gon, akik pi ci ko rá ban ne vel ték.
Min den egyes le ve lük ben Jo có raj -
zol ne künk va la mit, és mond ja a
szü le i nek, hogy ezt a raj zot ne künk
ké szí tet te és küld jék el a le vél ben.

So kan kér dez het nék mi ért is
ér de kes ez a tör té net? Mi ért is?
Azért, mert le ír ja azt, hogy egy
moz gás sé rült is ké pes el lát ni az
ál la mi gon do zott gye re ke ket. Az -
óta szá mos kö ve tõnk akadt Újfe-
hértón is.

Papp Sán dor
egye sü le ti tag

– Val lá sos csa lád ban nõt tél-e
fel?
– Igen, nagy apám kán tor volt,

az egyik nagy bá tyám szin tén. Hét
éves ko ro mig a ka to li kus plé bá ni -
án lak tam, nagy apám mal és szü -
le im mel. Bár mi kor be me het tem a
plé bá nos lak osz tá lyá ba és a mi -
sék re. A temp lom kert ben ját szot -
tam. A mi sé ken ott ül tem nagy -
apám mel lett, hall gat tam, ahogy
éne kel és or go nál. Már ki csi gye -
rek ko rom ban meg érin tett így Is ten.
– Ho gyan re a gál nak az egész -

sé ge sek a kerekesszékedre? Volt
már, hogy meg bán tot tak a meg -
jegy zé se ik kel? 
– Nem, in kább se gí tõ ké szek.

Ta lán saj ná la tot érez nek. Azt
több ször hal lot tam már, hogy „mi -
lyen fi a tal”. Hoz zá szok tak az em -
be rek az idõ sebb és be te ge sebb
kül se jû kerekesszékesekhez. Va -
ló ban nem ro han gál sok ak tív
négykerék az ut cá kon. Ez az ál la -
pot szá mom ra egy faj ta kül de tés,
fel hí vom a fi gyel met az egy re
sza po ro dó bal ese tek re, és ar ra,
hogy így is le het har mó ni á ban él -
ni, nem sza bad fel ad ni.
– A bal ese ted meg ren dí tet te a

szü le id és a te hi te det? 

– Na gyon ne héz volt mind any -
 nyi unk nak a bal eset után, de túl
va gyunk raj ta, ami tör tént, meg -
tör tént, kár si rán koz ni. Nem ren dí -
tett meg, en nek így kel lett tör tén -
nie, oka van.
– Ki se gí tett át jut ni a bal ese ted

mi at ti vál ság hely ze ten? 
– A csa lá dom mel let tem állt az

el sõ pil la nat tól kezd ve. Sze ren -
csém van, hogy ilyen jó csa lád -
ban élek! To váb bi se gít sé get a
Gör dü lõ Tánc cso port adott. 
– Men  nyi idõ be telt, amíg el fo -

gad tad ezt a meg pró bál ta tást? 
– Kö rül be lül két évig, ad dig

amíg lét re hoz tuk a Gör dü lõ Tánc -
cso por tot, ami víz vá lasz tó az éle -
tem ben.
– Hul lám zó-e a vi szo nyod Is ten -

nel, az ál la po tod mi att, pe relsz-e
még idõn ként  most is ve le?
– Van nak per sze ne héz pil la na -

ta im, de ez egész sé ges em ber nél
is ter mé sze tes. Ve lem is elõ for -
dult a bal eset elõtt, hogy ös  sze -
csap tak a hul lá mok a fe jem fö lött. 
– Ké red-e Is ten se gít sé gét a

mun kád ban, pél dá ul ami kor ko re -
og rá fi á kat ké szí tesz? 
– Igen, szok tam kér ni a se gít -

sé gét, hogy küld jön ih le tet, kre a tív

gon do la to kat, er re szük sé gem
van a ko re og rá fi ák ké szí té sé nél.
Sze rin tem a tánc cso por tunk egy
nagy ré vész klub, apos tol ko dás
sa ját ma gunk szá má ra is, és a
né zõk szá má ra is. Szin te min den
elõ adás után oda jön nek hoz zánk,
hogy el mond ják, mi lyen so kat se -
gí tet tünk a mo so lyunk kal, jó ked -
vünk kel, ki su gár zá sunk kal.
– Az épek nek ho gyan tud nád

meg ma gya ráz ni, hogy az ál la po -
tod el le né re, mi ért  hi szel Is ten -
ben? 
– A tes tünk fon tos ré sze az éle -

tünk nek, vi gyáz nunk kell rá, de ha
egy bal eset meg té páz za, ak kor is
sze ret nünk kell. A lel künk el sõ lá -
tás ra nem tû nik ki, nem an  nyi ra
lát vá nyos, mint a tes tünk. Ha a fi -
zi kai tes tet nem is tud juk már
edze ni, a lel kün ket igen! Bár mi -
lyen test ben. Az csak raj tunk mú -
lik, az erõn kön, aka ra tun kon, s
elõbb-utóbb lát ha tó vá vá lik így a
lel künk is. A har mó nia, a bol dog -
ság ben nünk van, azt tud juk ki fe -
lé su gá roz ni. Ezt tes  szük mi a
Gör dü lõ Tánc cso port tal, er rõl ka -
punk vis  sza jel zést a né zõk tõl. 

Papp Nó ra

A har mó nia, a bol dog ság ben nünk van
In ter jú Sá rai Ri tá val, a Gör dü lõ Tánc cso port ve ze tõ jé vel

Szil ágyi Kin ga va gyok, a Deb re ce ni
Egye tem Egész ség ügyi Fõ is ko lai ka rán
har mad éves ál ta lá nos szo ci á lis mun kás,
nap pa li ta go za tos hall ga tó.

A Fõ is ko la ok ta tá si rend sze re az el mé le ti órá kon
és tan tár gya kon kí vül nagy hang súlyt fek tet a gya -
kor lat ban el sa já tít ha tó kész sé gek, ké pes sé gek fej -
lesz té sé re, il let ve a ta nul tak gya kor lat ban va ló al -
kal ma zá sá ra. Ezért a négy fõ is ko lai év alatt, a
rend sze res gya kor la ti al kal ma kon túl, a har mad év
má so dik fél év ében kö te le zõ in ten zív te rep gya kor -
la tot tel je sí te ni. Ezt a te rep gya kor la tot a Moz gás -
kor lá to zot tak Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyei
Egye sü le té nél töl töm az Esély Cent rum épü le té ben.
Ed di gi gya kor la tom so rán ren ge teg in for má ci ó -

val bõ vül tek is me re te im. Meg is mer tem a fo gya té -
kos ság gal élõ em be re ket érin tõ jog sza bá lyo kat, a
tá mo ga tá sok rend sze rét, a Tá mo ga tó Szol gá lat
mû kö dé sét, an nak fel tét ele it, jog sza bá lyi hát te rét,
mû kö dé sét az Egye sü le ten be lül.
Fo lya ma tos mun kám ré sze a te rep nap ló ve ze -

tése, szak iro dal mak ol va sá sa. A gya kor lat so rán
fej leszt he tem kom mu ni ká ci ós és kap cso lat te rem tõ
kész sé ge met, prob lé ma meg ol dó ké pes sé ge met,
az el mé let ben el sa já tí tott tan anyag al kal ma zá sá -
nak tech ni ká it. Kap cso la tot kell fel ven nem ügy fe -
lek kel, és be kell kap cso lód nom az eset ke ze lés be,
a kom pe ten cia-ha tá rok be tar tá sá val.
Az Egye sü let rend sze re sen fo gad hall ga tó kat a

Fõ is ko lá ról, se gí ti a hall ga tók szak mai fej lõ dé sét,

fo ko za to san be von va õket a szo ci á lis mun ka fo lya -
ma tá ba. Sa ját vé le mé nyem ként meg em lí tem, hogy
ki vá ló te rep hely nek tar tom az Egye sü le tet, mert
min den te vé keny ség a szak mai fej lõ dé se met irá -
nyoz za elõ, ak tív rész vé telt biz to sít az in téz mény a
fo gya té kos sá got érin tõ fel ada tok ban és egyéb szo -
ci á lis ügyek in té zé sé ben.
Az itt el töl tött idõ so rán le he tõ sé gem nyílt ar ra,

hogy át érez zem a moz gás sé rült em be rek min den -
na pi prob lé má it, meg is mer ked jem élet hely ze tük -
kel, sze mé lyi sé gük kel. Be szél ge té se ink alap ján azt
gon do lom, hogy egy fo gya té kos em ber éle te nem
más, mint egész sé ges em ber tár sa ié, csu pán más
mó don és be teg sé gük bõl adó dó an más le he tõ sé -
gek men tén szer ve zik éle tü ket. E fel is me rés és a
bel sõ mo ti vá ci ó im ha tá sá ra el hi va tott sá got és rá -
ter mett sé get ér zek ma gam ban ar ra, hogy a jö võ -
ben, mint szo ci á lis szak em ber ha té ko nyan se gít -
sem a fo gya té kos ság gal élõk min den nap ja it. A
szo ci á lis mun kát hi va tá som nak te kin tem, ezért na -
gyon fon tos nak tar tom a te rep gya kor la ton va ló ak -
tív rész vé telt, a mun ka fo lya mat ok ba va ló be kap -
cso ló dást, hi szen jó szak em ber ré sze ret nék vál ni a
ké sõb bi ek ben.
Írá som zá rá sa ként sze ret ném meg kö szön ni Ba -

logh Zoltánné elnök asszonynak, hogy le he tõ sé get
biz to sí tott ar ra, hogy in ten zív te rep gya kor la to mat a
Moz gás kor lá to zot tak Me gyei Egye sü le té nél tölt he -
tem.

Szil ágyi Kin ga
fõ is ko lai hall ga tó

In ten zív te rep gya kor la tom 
az Egye sü let nél

A Gör dü lõ Tánc cso port

Ri ta moz gás sé rült lé vén, meg le põ en mo dern for má ját vá lasz tot ta az apos tol ko dás nak. Lét re hoz ta
a ke re kes szé ke sek tánc cso port ját. Bi zo nyá ra ol va só ink is so kan lát ták már ren dez vé nye ken, te le ví -
zi ó ban Ritáékat, akik bi zo nyí tot ták, hogy a to ló ko csi sok is tud nak tán col ni. Hogy ho gyan le het sé ges
ez? Ho gyan te szik? Szív vel-lé lek kel! Ri ta nem sza vak kal, ha nem moz gás sal, tánc cal bi zo nyít ja be az
épek nek, hogy a sé rült em ber is meg ta lál hat ja a bol dog sá got. 

Sé rül ten is le het sé ges …
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Mi e lõtt azon ban túl sá go san be -
le bo nyo lód nánk eb be, el árul ha -
tom, a há rom szer ve zet kö zel egy
idõ ben nyert le he tõ sé get há rom,
az Eu ró pai Unió Struk tu rá lis Alap -
ja i ból tá mo ga tott pro jekt meg va ló -
sí tá sá ra. Az I. Nem ze ti Fej lesz té -
si Terv Hu mán Erõ for rás Ope ra tív
Prog ram já ra be adott pá lyá za tok
nyer tek, és most fo lyik a meg va ló -
sí tá suk. Ez ös  sze sen kö zel 200
mil lió fo rin tos for rást je lent. Eb bõl
mint egy 170 mil lió két kon zor ci u -
mot il lett, és a fõ cél: meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû és fo gya ték kal
élõ, ala csony is ko lai vég zett sé gû,
vagy ide jét múlt szak ké pe sí té sû
tar tó san mun ka nél kü li em be rek
fog lal koz ta tás sal egy be kö tött
szak mai kép zé se. Az egyik kon -
zor ci u mot a Hen di kep Start Ok ta -
tá si Ala pít vány ve ze ti, fog lal koz ta -
tó part ne re a Beregarden ker té -
sze ti Kft. Eb ben a prog ram ban 33
fõt ké pez nek 13 hó na pig és a
kép zés vé gén si ke res vizs ga ese -
tén ta ka rí tó-ház ve ze tõ vagy park -
gon do zó ké pe sí tést kap nak a
részt ve võk. A má sik kon zor ci u mot
a Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si
Ház Ala pít vány ve ze ti, õk vég zik
az el mé le ti kép zést, eb ben köz re -
mû kö dik a RÉV Ala pít vány is. Eb -
ben a pro jekt ben a gya kor la ti kép -
zés és fog lal koz ta tás a Start Kht.
Ci põ gyá rá ban va ló sul meg Nyír -
egy há zán és Nyír bá tor ban, ösz -
 sze sen 30 fõ rész vé te lé vel, akik a
prog ram vé gén ci põ gyár tó szak -
ké pe sí tést sze rez het nek. Új szak -
má jukkal na gyon so kan vis  sza ke -
rül het nek a mun ka vi lá gá ba. Ezt a
prog ram kü lön bö zõ szol gál ta tá -
sok kal tá mo gat ja. A Hen di kep
Ala pít vány pro jekt je az Esély
Cent rum ban és a Beregarden kft.
te lep he lye in va ló sul meg, az el -
mé le ti kép zés és a gya kor lat egy

ré sze tör té nik az új - szin tén Eu ró -
pai Uni ós for rás ból meg épült-
Esély Cent rum ban. A har ma dik
prog ram ról kü lön ol vas hat nak la -
punk ban. Mindezek a té nyek. A
pro jek tek hét köz nap jai te le van -
nak küz del mek kel, mind a cél cso -
port, mind a meg va ló sí tók szá má -
ra. Az aláb bi ak ban az ap ró örö -
mök rõl szó lunk, ame lyek erõ sí tik
az aka ra tot mind két fél ben.

Pil la nat ké pek.
Szép új tan te rem, zöld pa dok,

fa li dí szek, ké zi mun kák – a hall -
ga tók mun kái – a te rem vé gé ben
var ró gé pek. A hall ga tók a szo kás -
tól el té rõ en csen de sek, ki csit el fo -
gó dot tak. A ta ná ri asz tal mö gött
há rom ko moly hölgy, ve lük szem -
ben egye dül ül egy kis sé meg -
szep pent „di ák”. Pró ba vizs ga fo -
lyik, amo lyan edzés fé le az iga zi
meg mé ret te tés re. Szük ség is van
rá, hi szen a te rem ben mind ös  sze
egy if jú hölgy van, aki nek még
nem volt ide je el fe lej te ni az is ko la -
pa dot. A töb bi ek – zö mük ben öt -
ven kö rü li ek – et tõl már igen csak
el szok tak, so kuk nak mun ká ja is
ré gen volt. Szük ség van hát az
edzés re, hogy si ke res szak mun -
kás vizs gát te hes se nek, s ha egy
mun kál ta tó kér dez ge ti majd õket,
ott se es se nek két ség be, olyan
vá la szo kat ad has sa nak, hogy az -
zal „el ad ják ma gu kat” a mun kál ta -
tók nak.

* * *
A fo lyo són ap ró ter me tû ro ma

nõ – ahogy õ mond ja „iga zi ci gány
csaj” – húz za a fel mo só ron gyot.
Meg lát ja a prog ram ve ze tõt, azon -
nal le szó lít ja. „Bé la bá csi, ma ga
iga zán úgy gon dol ja, hogy én le
tu dok vizs gáz ni?” „Már mi ért ne
tud na, Gyön gyi?” „Na gyon rég
volt, ami kor én su li ba jár tam. Pe -

dig na gyon sze ret ném ezt a bi zo -
nyít ványt. Leg fõ kép pen meg dol -
goz ni sze ret nék, hogy ne szo rul -
jak rá sen ki re. Azt sem bán nám,
ha itt le het ne mun kám, s ev vel a
tár sa ság gal dol goz hat nék. Itt
érez tem elõ ször, hogy a tár sak,
meg a ve ze tõ ség is em ber szám -
ba vesz!"

* * *
A még ki csit fes ték sza gú ét te -

rem ben a „ki je lölt szín pa don” ka -
rá csony fa, csil log nak a dí szek. A
fa mel lett hu szon négy as  szony fe -
hér blúz ban, sö tét alj ban. Ta nu lók
és ta ná rok. Utób bi ak fi a ta lab bak a
di á kok több sé gé nél. A kö zön ség:
park épí tõ fi úk, meg az egy szem
lá nyuk, õk is mind ün nep lõ ben,
egy ve zér igaz ga tó, egy egye sü le ti
el nök, egy ku ra tó ri u mi el nök, ügy -
ve ze tõ, prog ram mun ka tár sak. Or -
go na szó hal lat szik, majd csen gõ,
tisz ta han gon fel csen dül nek a ka -
rá cso nyi da lok. Gya nú san fény lik
az el sõ sor ban ülõ ve ze tõk sze -
me.
Az tán egy ta va szi kép. Süt a

már ci u si nap, kezd zöl dül ni a
park. Az egyik sa rok ban nagy
bog rács ban ro tyog a gu lyás. Az
ét te rem ben iz ga tott õszü lõ urak
ta na kod nak, s mi kor az al kal mi
ka rá cso nyi kó rus tag jai el he lyez -
ked nek a te rí tett asz ta lok mel lett,
az õszes „fi úk” sár ga krókuszokkal
kö szön tik a lá nyo kat. Né hány „fiú”
– an nak  ide jén az is ko lá ban alig -
ha tud ták vol na rá ven ni ilyes mi re
– most nõ na pi ver sek kel kö szön ti
„is ko la tár sa it”.

* * *
Ta vacs ka ké szül, be in dul a

szö kõ kút, az Esély Cent rum park -
já nak egy fél re e sõ zu gá ban al kal -
mi sza po rí tó te le pen kez dik
eresz te ni friss gyö ke re i ket a még
ap ró dísz nö vé nyek. Zúg nak a bo -

zót vá gók, meg a fû nyí rók, büsz -
kén fe szít az ön já ró fû nyí ró nyer -
gé ben az öt ve nes „di ák”.
Idõn két per sze elõ ke rül a ka pa,

az ásó, a ge reb lye is. Egy re szé -
pül a park. 
Más kor a vá ros park ja i ban pró -

bál ják fel fe dez ni azo kat a vi rá go -
kat, fá kat, bok ro kat, ame lyek más -
hol nem igen ta lál ha tó ak meg. So -
ha nem hal lott la tin ne ve ket íz lel -
get nek az eh hez nem igen szo kott
em be rek, s öröm mel ta lál nak rá
egy-egy már jól is mert dísz nö -
vény re.

* * *
Za ka tol nak a ci põ gyár tó gé pek.

A jó ko ra csar nok egyik sar ká ban
né hány as  szony, s fér fi óva to san
tol ja a bõrt a var ró gép tû alatt. Tel -
nek a na pok, a he tek, s a ke zek
egy re biz to sab bak, a var rás egy re
sza bá lyo sabb, gyor sul a tem pó, s
a mes ter nek egy re ke ve sebb szer
kell se gí te nie. Így is van rend jén,
kö ze le dik a vizs ga, s ha si ke rül,
az ott ka pott bi zo nyít vány ugyan -
an  nyit ér majd, mint az, ami ért
több évig kop tat ták az is ko la pa dot
a szak mun kás-ta nu ló fi a ta lok. De
az el vá rás is leg alább ugyan olyan
lesz, ami kor már éles ben megy
majd a mun ka.

* * *
A Du na-par ti sé ta után a cso -

port csend ben sor já zik be a Par la -
ment ki len ces ka pu ján. Rá cso dál -
koz nak a be lép te tõ be ren de zés re,
de már vár ja õket Veresné Dr.
Sza bó Éva kép vi se lõ as  szony, aki
üd vöz lõ mon da tai után át is ad ja a
te re pet az ide gen ve ze tõ nek. Tág -
ra nyílt sze mek kel bal lag nak fel a
tv-bõl jól is mert lép csõ kön. Meg -
ha tot tan ve szik kö rül a ko ro ná zá -
si jel vé nye ket, s ka lan doz nak vis-
sza a rég múlt ba a gon do la tok.
Nagy a kí ván csi ság a fel sõ há zi
ülés te rem ben is, és a csa pat fá -
rad ha tat lan, irány a ba zi li ka, majd
az Ope ra ház, a Hõ sök te re, s egy
rö vid pi he nõ a vá ros li get ben. A
bu szon ver seng ve me sé lik az él -
mé nye ket. Van, aki éle té nek
csak nem öt ven éve alatt elõ ször
járt az or szág fõ vá ro sá ban.

„Itt érez tem elõ ször, hogy em ber szám ba vesz nek!”
Uni ós pro jek tek kon zor ci u mi ös  sze fo gás sal

Ha fel ten nék a kér dést, hogy mi a kö zös a kö vet ke zõ há rom szer ve zet ben: Start Re ha bi li tá ci ós Fog -
lal koz ta tó és In téz mé nyei Kht., Hen di kep Start Ok ta tá si Ala pít vány és Start Szak is ko la és Spe ci á lis
Szak is ko la, szá mos vá lasz szü let het ne. A leg egy sze rûbb, amit szin te bár ki ki tud na ta lál ni, hogy mind -
há rom ne vé ben sze re pel a „Start” szó. Akik kö ze lebb rõl is me rik e szer ve ze te ket – fõ képp az itt dol go -
zók –, azok el mond hat nák, hogy mind há rom szo ro san kö tõ dik egy más hoz, te vé keny sé gü ket szo ros
együtt mû kö dés ben vég zik, s hogy az is ko lát és az ala pít ványt az egy ko ri Start Vál la lat (ma kht.) ala pí -
tot ta, me lyet vi szont a Moz gás kor lá to zot tak Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Egye sü le te ho zott lét re. 

Hos  szú ha da ko zás
A vál la lat szé pen fej lõ dött, már el fe lej tet tük azt is,

hogy a Kör te út 19. szám alat ti in du lás ból ho gyan ke -
rült a Hon véd ut cai volt Hu szár Lak ta nyá ba, már
csak ka ta ló gus és meg sár gult fény ké pek em lé kez te -
tik az ér dek lõ dõt, hogy az el sõ ex port ter mék Auszt -
ri á ba, Né met or szág ba, Finn or szág ba, az ab szo lút
ter mé szet ba rát ma dár ete tõ volt, va la mi kor 1989-
ben. 2005 ta va szán a szak em be rek egy re töb bet
hal lot tak ar ról, hogy va la mi vál to zás lesz. Egyes cé -
gek nél "vá lo gat ták a va kok a szí nes gom bot", és a
dol go zók csak bi zony la to kon vet tek át fi ze tést, vagy
a fel vett mun ka bé rek egy ré szét va la hol, va la ki nek
vis  sza kel lett jut tat ni.
A kor mány meg un ta. A mun ka adói ol dal ré szé rõl a

tár gya lá so kat a START Vál la lat ve ze tõ je – aki ak kor
már évek óta a Vé dett Szer ve ze tek Or szá gos Szö -
vet ség El nö ke volt – ve zet te.
Le ír ha tat la nul hos  szú ha da ko zás volt a kor mány -

 nyal, az il le té kes mi nisz te rek kel. Köz ben ta nul má -
nyoz tuk kül föld ön, ho gyan csi nál ják a fej lett or szá -
gok ban, míg nem vég ered mény szü le tett. En nek
alap ján töb bek kö zött tár sa sá gi for mát kel lett vál toz -
tat ni, és a vál la lat ból a múlt év vé gén köz hasz nú tár -

sa sá got kel lett ala pí ta ni, csak így tud tuk te vé keny sé -
gün ket to vább ra is foly tat ni. (Egyéb ként, mint vál la -
lat, az or szág ban utol só elõt ti nek szûnt meg a
START, a vál la la ti for má ban egyet len szer ve zet él te
túl, amely nek meg szû né se jo gi lag most van fo lya -
mat ban.)

Ver seny pi ac és po zi tív
diszk ri mi ná ció
A ma gya rá zat egy sze rû, mi köz ben bo nyo lult is. Az

Eu ró pai Uni ó hoz tar to zó or szá gok ban ál la mi tá mo -
ga tás sal ti los ver seny pi a ci ára kat be fo lyá sol ni. Vi -
szont Ma gyar or szá gon is (az Uni ós or szá gok hoz ha -
son ló an) po zi tív diszk ri mi ná ci ó val kell esély le he tõ sé -
get ad ni mind azok szá má ra, akik egész sé gi ál la po -
tuk mi att a mun ka erõ-pi a con is hát rá nyok kal él nek.
A je len leg ha tá lyos ma gyar or szá gi sza bá lyo zás

sze rint ezt olyan szer ve ze tek tud ják biz to sí ta ni, ahol
a nye re sé get nem oszt ják fel, ha nem köz hasz nú
szer ve zet ként, köz hasz nú cé lok ra for dít ják. 
Ez a sza bá lyo zás el sõ íz ben 2006-ban ke rült be -

ve ze tés re,  fo lya ma to san, ös  sze sen hét mun ka adói
szer ve zet nél. Eb be a hét szer ve zet be ke rült be az a
START Vál la lat, ahol az ad digi mû kö dé si for mát

meg vál toz tat va, im má ron köz hasz nú szer ve zet ként
tud ta meg tar ta ni, szin te az ös  szes te lep he lyen a fog -
lal koz ta tást. El ve szí tet te vi szont, el kel lett ve szí te nie
a cég te lep he lye in kí vül tör té nõ fog lal koz ta tást és ér -
té ke sí tést. Ne ve ze te sen, a Sze ren cse já ték RT. sors -
je gye i nek áru sí tá sát. Ez a vál to zás je len tõ sen csök -
ken tet te a fog lal koz ta tott lét szá mot. Ez év ele jén már
kö zel há rom ezer mun ka vál la ló dol go zik a tár sa ság -
nál, múlt évi ár be vé te le meg ha lad ta a 4 mil li árd fo rin -
tot, tel jes va gyo na pe dig 2 mil li árd fo rint kö rül van. 

Az élet és a fog lal koz ta tás
fo lyik to vább
Eb ben az év ben a kor mány a meg vál to zott mun -

ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá ra to váb bi le he tõ sé -
get vagy le he tõ sé ge ket biz to sí tott, és a már meg lé -
võ, pon to sab ban 2006-ban meg lé võ 7 szer ve zet
mel lé to váb bi új ki je lö lé se ket biz to sí tott. Nem va lós
te hát 2007. kö ze pé re már az, hogy csök kent az or -
szág ban a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz -
ta tá sa. A rend szer ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lók szá -
ma min den ko ráb bi nagy ság ren det meg ha lad, vi szont a
tá mo ga tá sok fel osz tá sa ide á li sabb és igaz sá go sabb.
A START KHT. köz ben a múlt év õszén mû köd te -

tés re át vet te azt az Esély Cent ru mot, ahol ala pí tónk,
a Moz gás kor lá to zot tak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Me gyei Egye sü le te mel lett a Hal lás sé rül tek Me gyei
Szer ve ze te, a Jel nyel vi Tol má csok Köz pont ja, az
ÉFOÉSZ kép zé si rész le ge és a HEN DI KEP Ala pít -
vány irá nyí tá si épü le tei is el he lyez ked nek.
A több mint há rom ezer be épí tett négy zet mé te ren

lé võ négy épü let ben má ra már na gyon köz ked velt és
si ke res egész ség ügyi ke ze lõ cent rum mû kö dik, fi zi -
ko te rá pi á val, gyógy tor ná val, gyógymasszõrökkel,
balneo te rá pi á val, fittnesz szol gál ta tá sok kal, szo lá ri -
um mal, mun ka na pon ként két mû szak ban, il let ve
szom ba ton 13 órá ig.

Ok ta tá si lé te sít mé nyek, kon fe ren cia te rem, gyógy -
tor na-te rem, aka dály men tes szál lás he lyek, kö zös sé -
gi ren dez vé nyek re al kal mas olyan ét te rem és kony -
ha, mely bé rel he tõ es kü võk, ren dez vé nyek cél já ra,
eh hez par ko ló he lyek, stb. Or szá gos prog ram ké szül
a lé te sít mény cso por tok ide á lis szak mai hasz no sí tá -
sá nak to váb bi nö ve lé sé re.

Új fel ada tok, új cé lok
A jö võ te hát ki je löl te tett, a vál la lat ból lett köz hasz -

nú tár sa ság nem csak, hogy to vább te vé keny ke dik,
ha nem új fel ada to kat ál lít ön ma ga elé, vagy ál lí ta nak
elé ön kor mány za ti és ál la mi szer vek. Fo lyik a mû -
hely mun ka, olyan nap pa li el lá tó rend szer lét re ho zá -
sá ra, ahol mind azok a vá ro si vagy vá ros kör nyé ki fo -
gya té kos em be rek kap nak el he lye zést, a Tá mo ga tó
Szol gá lat ke re té ben szál lí tást vagy egyéb sze mé lyi
se gí tést, akik kel a csa lád ban ke vés bé tud nak fog lal -
koz ni. 
A ter ve zett el lá tó rend szer, mely el sõ sor ban a

Tiszavasvári út 41. szám alat ti mû köd ne, fog lal koz ta -
tá si le he tõ sé get is biz to sí ta ni fog az el kép ze lé sek
sze rint. To vább kell nyit ni és szé le sí te ni a kép zé sek
azon rend sze rét, ami szin tén mû kö dik a START
KHT-nál és egy re több fo gya té kos és meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû, ak tív ko rú mun ka vál la lót ké szít föl
szak mai kép zés sel a mun ka erõ-pi ac ér té kes részt -
ve võ jé vé. A kép zést kö ve tõ en je len tõ sen ja vul el he -
lyez ke dé si le he tõ sé gük a ter me lés és szol gál ta tás
te rü le tén. Ed dig fel nem tárt fel ada to kat tud nak el vé -
gez ni.
Köz ben – a jog sza bály ok vál to zá sa mi att – a Köz -

hasz nú Tár sa sá gi for mát is vál toz tat ni kell. A KHT.
te hát rö vi de sen új ra át fog ala kul ni. Aki be csü li a he -
lyét, az to vább ra is ve lünk lesz. A jö võ út ja adott.

baz

Új ra star tol a START, avagy mi ért vál to zott a cég for ma?

Fel vé te li be szél ge tés

Mo dul vizs ga gya kor la ti mun kái és ké szí tõ ik

Csa pat épí tõ tré ning

Gya kor la ton a park gon do zók az Esély Cent rum ban

Már nem na gyon van élõ em ber, aki elõ tud ja szed ni azo kat a meg sár gult új sá -
go kat, ami ben ides to va 20 éve je lent meg ugyan ez zel a cím mel egy írás. Ne
tessenek túl so ká ig ku ta kod ni az em lé kek ben, 1988 ta va szán me gyei és or szá -
gos na pi- és he ti lap ok tu dat ták ol va só i val: „STAR TOL A START”. Ek kor kezd te
meg mû kö dé sét a Moz gás kor lá to zot tak Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Egye -
sü le té nek Vál la la ta az zal a cél lal, hogy mun kát ad jon azok nak a nyír egy há zi és
Sza bolcs me gyei em be rek nek, akik meg rom lott vagy meg vál to zott egész sé gi ál -
la po tuk mi att ki szo rul tak a mun ka erõ pi ac ról.
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Hi he tet len, ami most ve lünk
tör té nik, amit egy sze rû en csak
úgy hí vunk: Bal la gás.
El ér ke zett a nap, ami kor a 70

vég zõs di ák utol já ra ment vé gig
az is ko la te rü le tén.
Em lé kez zünk csak vis  sza az

el sõ év nyi tó ra, ami kor újonc ként,
resz ke tõ láb bal iz gul tunk azon, ki
is lesz az osz tály fõ nö künk. Majd
el ér ke zett a Ku kac ava tó, ahol
nagy oda adás sal, ér dek lõd ve vár -
tuk a fel ava tá sun kat. A so rok kö -
zött a ki rán du lás ról és a disz -
kókról is em lí tést kell ten nünk.
Hisz egy-egy ki rán du lás al kal má -
val an  nyi min den nel gaz da god -
tunk, és mi lyen sok em lék jut
most az eszünk be. A diszkók al -
kal má val sok tar tós di ák sze re lem
szö võ dött, ami ta lán a mai na pig
is tart. A bal la gás után egy új nap
kez dõ dik! Hi szen már fel nõt tünk.
Sza bad ság vár min ket, de

ugyan ak kor na gyobb fe le lõs ség
is, ezért ne héz el sza kad ni a gyer -
me ki em lék kel te li, de biz tos hát -
te ret je len tõ is ko lá tól. Nem lesz -
nek mel let tünk ta ná ra ink, szü le -
ink, ha baj, vagy bá nat ér ben nün -
ket. Szám ba vet tük ki tõl és mi tõl
is bú csú zunk iga zán.

Ta ná ra ink tól!
Bo csá na tot ké rünk min den

akar va és aka rat la nul el kö ve tett
csíny és ne héz ség mi att, amit
okoz tunk. Nem volt ben nünk
rossz szán dék. Fi a ta lok va gyunk,
lá za dók, tett re ké szek.
Ha most ki lé pünk az aj tón, és

utun kat si ker ko ro náz za, ab ban a

tö rõ dés nek, a sze re tet tel jes ta ní -
tás nak nagy ré sze lesz. Kö szön -
jük a bi zal mat és a re ményt, amit
kap tunk! Bí zunk ben ne, hogy mél -
tó ak le szünk ar ra, ami vel az is ko -
la ru há zott fel. Meg pró bál juk min -
dig és min den hol a leg jobb tu dá -
sun kat ad ni. Re mél jük, hogy az,
amit itt ta nul tunk elég lesz egy si -
ke res és bol dog élet meg te rem té -
sé hez. Kü lön kö szö ne tet sze ret -
nénk nyil vá ní ta ni a Ve zér igaz ga tó
Úr nak, hogy hoz zá já rult a kép zé -
sek hez.

Szü le ink tõl!
Kö szön jük, hogy hagy tak ben -

nün ket a sa ját utun kon jár ni. Nem
tud juk még, mi lyen ne héz el en -
ged ni olyan va la ki nek a ke zét,
aki hez ér zel mek ezer szá la fûz.
Kö szön jük, hogy ed dig mel let tünk
áll tak. A szü le ink tõl és egy más tól
ka pott erõ, mely több éven át ösz -
 sze tar tott min ket, most át vál to zik
és egyé ni sé gün ket él te ti to vább.
Kö szö net ezért az erõ ért és tá mo -
ga tá sért! Igen, fel nõt tünk, de szü -
le ink szá má ra min dig gye re kek
ma ra dunk. Gye re kek, kik nek elõ -
se gí tet ték el sõ lé pé se it és ak kor
is gye re kek, ha ha ma ro san kezd -
jük a fel nõtt éle tet. Min dent meg -
te szünk, és meg fo gunk ten ni,
hogy büsz kék le hes se nek ránk.
Hisz ilyen kor ne héz sza vak ba ön -
te ni azt a sok sze re te tet, tö rõ dést
amit nyúj tot tak mind an  nyi unk nak. 

Ber ta Gab ri el la
és Kiss Ilo na

bõr dísz mû ves ta nu lók

Bú csú

A sza lag ava tó részt ve võ i nek cso port ja

Mi is a kom pe ten cia ala pú
kép zés? 
Vá la szun kat a szö veg ér tés-

szö veg al ko tás tárgy ta ní tá sa so -
rán szer zett ta pasz ta la ta ink kal
fo gal maz zuk meg.
Köz tu dott, hogy a jö võ ben

nincs be fe je zett kép zés, a si ke -
res élet hez el en ged he tet len az
egész éle ten át tar tó ta nu lás. Az
eh hez szük sé ges kész sé gek, ké -
pes sé gek fej lesz té se és a min -
den na pi élet ben va ló al kal ma zá -
sa ke rült a kom pe ten cia ala pú
kép zés kö zép pont já ba.

En nek meg fe le lõ en a fej lesz -
tés cél ja:
– Is me re tek, nor mák, sza bály -
sze rû sé gek meg ta ní tá sa, gya -
kor lá sa.

– A te vé keny ség-cent ri kus ság
ve szi át a ve ze tõ sze re pet:
nem csak kér dé sek re kell vá -
la szol ni, ha nem kü lön bö zõ tí -
pu sú szö ve gek kel több fé le
mû ve le tet is kell vé gez ni a ta -
nu lók nak.

– A nyel vi-iro dal mi kom mu ni ká -
ció, a ké pes ség fej lesz tõ ma -
gyar ta ní tás fon tos ele me a
dif fe ren ci á lás, mely nek alap ja
az egyé ni ké pes sé gek, prob -
lé mák, tem pó fi gye lem be vé -
te le. Ez lé pett a ha gyo má nyos
ma gyar nyelv és iro da lom ok -
ta tás he lyé be. 

A prog ram cso mag ré szét ké -
pe zi a ki dol go zott ér té ke lé si
rend szer, mely le he tõ vé te szi a
ké pes sé gek fej lõ dé sé nek rend -
sze res mé ré sét, a fej lesz té si fel -
ada tok sze mély re sza bá sát.

A ta ná ri sze rep is meg vál to -
zott: a ta ní tás szer ve zé se, se gí -
té se és a dif fe ren ci ált fej lesz tés
lett a fõ fel ada tunk. Vál to zott az
órák fel épí té se és a ta ní tá si
mód sze rek al kal ma zá sa is. A ta -
nu lá si mun ka for mák is meg újul -
tak, van nak egyé ni, pá ros, cso -
por tos és fron tá lis mun ka for mák.
El sõ sor ban a ko ope ra tív ta nu lá si
tech ni ká kat al kal maz zuk.

Mit is je lent ez? 
Bi zo nyos szem pont ok sze rint

cso por tot al ko tunk.
Elõ nyei: ol dód nak a gát lá sok,

a di á kok egy más ra van nak utal -
va, ak tív mun kát vé gez nek, ki -
ala kul az egyé ni fe le lõs ség. Min -
den gye rek nek kü lön sze re pe
van, jobb az ered mény. 

Ta pasz ta la tok az al kal ma zott
tan könyv vel kap cso lat ban:
– A gye re kek hez kö zel ál ló té ma -
kö rök.

– Vál to za tos szö veg tí pu sok, il -
luszt rá ci ók.

– Job ban mo ti vál, a ta nu lók
meg ta lál ják a ké pes sé ge ik hez
il lõ fel ada to kat is.

– Fo lya ma tos mun kál ko dás ra
kész te tik a gye re ke ket.

– Ké pes ség fej lesz tõ prog ra mot
tar tal maz.

– Mun kál tat, fog lal koz tat.
– Sok ér té ke lés re van le he tõ -
ség.

Ne kem, mint több éve ma -
gyart ta ní tó pe da gó gus nak le he -
tõ sé get biz to sí tott ez a ta ní tá si
for ma mód sze re im bõ ví té sé re,
szak mai meg úju lás ra. A ta nu lók -
nak él ve ze te seb bé te szi a ta ní tá -
si órá kat, mi vel si ker él mény hez
jut tat ja õket. 

Dr. Sza bó Ferencné

A fen ti mód szert a 9. év fo lyam
egyik osz tá lyá ban al kal maz zuk.
Pár hu za mos osz tály ban a ha -
gyo má nyos ke ret tan terv sze rint
ok ta tunk. A ké sõb bi ek ben a két
pár hu za mos osz tály ban el ért

ered mé nyek rõl is be szá mo lunk.
A kí sér le ti osz tály ban ta nu ló di á -
kok vé le mé nye és az órá kon ta -
pasz talt vi sel ke dé se po zi tí van
ér té kel he tõ. 
Íme né hány gon do lat a 9.B

osz tá lyo sok tól, akik kom pe ten -
cia-ala pú ok ta tás ban vesz nek részt.

Játsz va ta nu lunk!
– Azért is jók ezek az új faj ta
órák, mert én na gyon sze re tek
ját sza ni, és eze ken az órá kon
ren ge te get ját szunk, de azért
köz ben ta nu lunk is. 

– Azért is sze re tem még, mert a
szá mon ké rés mi att nem iz gu -
lunk an  nyi ra.

– Jó, hogy so kat va gyunk cso -
por tok ban, mert ak kor ver se -
nyez ni le het a töb bi ek kel. Né -
ha ki ka punk, de ál ta lá ban in -
kább nye rünk. 

– Ha egye dül kel le ne dol goz ni,
az sok kal unal ma sabb len ne.
Így pe dig még se gí te ni is tu -
dunk egy más nak. 

– Job ban meg ér tem, mert rész -
le te sebb, kön  nyebb az új ta ní -
tá si rend szer mi att.

– Ed dig utál tam a ma te ma ti kát,
itt most sze re tem, mert köny -
 nyeb bek a fal ada tok, rész le te -
seb bek.

– Egy ben van a nyelv tan és az
iro da lom. 

– Nem kell ver set ta nul ni, köl tõk
élet raj zát ma gol ni.

– Az ál ta lá nos is ko lá ban több volt
a tan anyag, és nem olyan rész -
le te sen, ap ró lé pé sek kel ha lad -
tunk.

9. B. osz tály

Kompetencia-alapú oktatás
Ak tí van, mo ti vál tan, öröm mel, si ke re sen

A kom pe ten cia ala pú kép zé sek ben a ta nu lók igen ak tí van vesz nek részt

Is ko lánk si ker rel pá lyá zott 2005-ben a kom pe ten cia ala pú kép zés be ve ze té sé re. En nek ke re té ben az Eu ró pai Szociális Alap for rá -
sa i ból 18 mil lió fo rin tot nyer tünk a Hu mán Erõ for rás Ope ra tív Prog ram (HEFOP) 3.1.3 in téz ke dé se ke re té ben. Így 2006. szep tem be ré -
ben meg kez dõd he tett az in teg rált ta ní tás a szö veg ér tés, szö veg al ko tás, a ma te ma ti ka és az élet ve ze tés te rü le te in. A pá lyá za ti for rás -
ból hat pe da gó gus fel ké szí té sé nek költ sé ge it, va la mint kor sze rû ok ta tás tech ni kai esz kö zök be szer zé sét fe dez ték. Ez zel a le he tõ ség -
gel az in téz mény csak nem az el sõk kö zött ve zet he ti be ezt a Ma gyar or szá gon még új nak szá mí tó kép zé si for mát. 

Rugalmas tömegközlekedés Nyíregyházán

2007. feb ru ár 15-tõl a kö zös -
sé gi köz le ke dés egy új for má ja in -
dult el – egy elõ re kí sér le ti jel leg -
gel – Ma gyar or szá gon el sõ ként
Nyír egy há zán –, az ún. Ru gal -
mas tö meg köz le ke dés.

Mit ta kar a fo ga lom tu laj don -
kép pen?
Köz tu dott, hogy Nyír egy há za

vá ros egy EU-s pá lyá za tot el nyer -
ve, a SZA BOLCS VO LÁN Zrt.-vel
part ne ri szer zõ dést kö tött, és ar ra
vál lal ko zott, hogy ja vít sa a moz gá -
suk ban kor lá to zott köz le ke dé si ké -
pes sé gû ek el ju tá sát nap köz ben
olyan he lyek re, aho vá au tó bus  szal
csak ne he zen, eset leg csak át szál -
lás sal és na gyobb tá vol ság ra tör té -
nõ gya log lás sal le het ne el jut ni, va -
la mint a vá rost kö rül ve võ bo kor ta -
nyák ra – fõ képp hét vé gén, gya ko -
ribb el ju tá si le he tõ ség gel. Mind ezt
egy ru gal ma sabb köz le ke dé si
rend szer te szi le he tõ vé.
A kor lá to zott köz le ke dé si ké -

pes sé gû uta sok (fo gya tékos ság -
gal élõk, idõs ko rú ak, vá ran dós
és/vagy ba ba ko csi val köz le ke -
dõ kis ma mák) ré szé re Nyír egy -
há za te rü le tén – te le fo nos igény -
be je len tés alap ján – ún. ház tól-

há zig tí pu sú köz le ke dé si szol gál -
ta tást biz to sí tunk. Ez egy szo ci á -
lis jel le gû szol gál ta tás, mely nem
ré sze a köz for gal mú köz le ke dés -
nek. A szol gál ta tás mun ka nap -
okon 9 órá tól 17 órá ig ve he tõ
igény  be, az utaz ni szán dé ko zó val
elõ ze te sen egyez te tett idõ pont
alap ján. A bo kor ta nyán élõk vagy
oda uta zók szá má ra az uta zás az
elõ re meg hir de tett út vo na lon rög -
zí tett vég ál lo má si in du lá si idõk kel
va ló sul meg. A já ra tok csak ak kor
in dul nak el, ha leg alább egy utas
uta zá si szán dé kát elõ ze te sen be -
je len ti, az egyes be té rõ ket csak
tény le ges uta zá si igény ese tén
érin tik. El sõ ként a H31-es Autó -
busz állomás-Butyka sor-Oláh rét
és a H40-es já ra tok Autóbusz -
állomás-Rókabokor-Kazárbokor
út vo na lá ba esõ te le pü lés ré sze -
ken nõtt az uta zá si kí ná lat, azon -
ban ha az em lí tett két vo nal ra
nincs elõ ze tes igény be je len tés a
H35-ös Autóbusz állo más-Alsó -
badúr-Felsõsima út vo na lon meg -
hir de tett több let já ra to kat is igény -
be le het ven ni.

Mind két eset ben egy elõ ze -
tes re giszt rá ció szük sé ges az
el sõ al ka lom mal tör té nõ uta zás
meg kez dé se elõtt. Er re azért van
szük ség, hogy a köz le ke dést
szer ve zõ, az uta zá si út vo na lat
ter ve zõ szá mí tó gé pes prog ram
op ti má lis szol gál ta tást nyújt has -
son. A rend szert igény be ven ni
szán dé ko zók egy (az internetrõl is
le tölt he tõ) adat lap ki töl té sé vel és
be kül dé sé vel vagy pos tai úton,
vagy sze mé lye sen igé nyel het nek
egy re giszt rá ci ós azo no sí tót a
vá ros há za Szo ci á lis Iro dá já tól.

A kor lá to zott köz le ke dé si ké -
pes sé gû ek a szük sé ges iga zo lá -
so kat pos tai úton vagy sze mé lye -
sen jut tat hat ják el az iro dá hoz. Az
iro dá hoz be nyúj tott do ku men tu -
mok alap ján el bí rál ják a ké rel met
és ki ad ják a rend szer igény be vé -
te li jo go sult sá got, a re giszt rá ci ós
szá mot. A re giszt rá ció után a kor -
lá to zott köz le ke dé si ké pes sé gû
uta sok a te le fo nos disz pé cser se -
gít sé gé vel az uta zást meg elõ zõ
na pon ren del he tik meg a szol gál -
ta tást a szük sé ges azo no sí tó
ada tok, il let ve az uta zás hoz kap -
cso ló dó cím, idõ pont és egyéb
ada tok meg adá sá val.
Azok nak is re giszt rál tat ni kell

ma gu kat, akik a bo kor ta nyák ra
köz le ke dõ es ti, ill. hét vé gi több let -
já ra to kat kí ván ják igény be ven ni,
szin tén meg je löl ve azon spe ci á lis
is mér ve ket, amit a hely fog la lás kor
majd fi gye lem be kell ven ni, pl. ke -
rek es   szék, ba ba ko csi val tör té nõ
uta zás, te le fon szám, stb. Õk a já -
rat in du lá sa elõtt leg alább egy
órá val kell, hogy elõ ze te sen be je -
lent kez ze nek (he lyet fog lal ja nak
ma guk nak).
A re giszt rá ci ó val kap cso la tos in -

for má ció a 42/524-524/107-es te le -
fon szá mon kér he tõ.
Az uta zá si igény  be je len tése a

42/509-132 te le fon szá mon te he tõ
meg.

Mit te het az, aki még nem re -
giszt rál tat ta ma gát, fel száll hat-e a
já rat ra, ha lát ja, hogy jön a busz?
A ru gal mas köz le ke dé si rend -

szer egyik fõ jel lem zõ je az elõ ze -
tes hely fog la lás, ame lyet – leg cél -
sze rûbb az elõ zõ na pon, de leg -

alább az uta zás meg kez dé se elõtt
egy órá val – a disz pé cser köz pont
in for ma ti kai rend sze rét te le fo non
tár csáz va meg ten ni. Így biz to sít -
ha tó, hogy az itt hasz nált ki sebb
ka pa ci tá sú bu szok ra a köz ben sõ
meg ál lók ban fel szál ló re giszt rált
uta sok he lye is biz to sít va le gyen,
azo kat be je lent ke zés nél kü li uta -
sok ne fog lal ják el. 
A ru gal mas köz le ke dé si rend -

szer be ve ze té sé nek je len le gi kez -
de ti idõ sza ká ban le he tõ vé tesz -
 szük az au tó busz ve ze tõk tõl a já -
ra ton el kért, ott hely ben ki töl tött,
alá írt re giszt rá ci ós adat lap nak a
mi di bu szon tör té nõ le adá sát is.
Ek kor, amen  nyi ben van sza bad
fé rõ hely – melyet a busz ve ze tõ a
ké sõbb fel szál lók te kin te té ben a
fe dél ze ti szá mí tó gé pen tud el len -
õr iz ni – az utas fel száll hat. 

Men  nyi be ke rül a vi tel díj, men-
nyit kell fi zet ni a szol gál ta tá sért?
A ru gal mas köz le ke dé si rend -

szer ben köz le ke dõ já ra to kon –
ame lyek több let já rat ként je len nek
meg a me net rend ben,  és bár ki
ál tal igény be ve he tõk, amen  nyi -
ben elõ ze te sen re giszt rá ci ós szá -
mot kért –, a vi tel díj 450 Ft, aki -
nek pe dig van egyéb ként
összvonalas bér le te, an nak egy
225 Ft-os je gyet kell majd vál ta -
nia az au tó busz ve ze tõ nél. A nap -
köz ben uta zó kor lá to zott köz le ke -
dõ ké pes sé gû ek a meg tett út hosz -
 szal ará nyos ked vez mé nyes uta -
zás dí ját utó lag, csek ken, a meg -
tett tá vol ság gal ará nyo san fi ze tik
meg, és a ki lo mé te ren ként 72 Ft/km
díj ból az Ön kor mány zat 15% hoz -
zá já ru lást fi zet tá mo ga tás ként.

vox2007_20_temp_vox2007_20.qxd  2012.03.02.  8:56  Page 7



Hos  szú évek tel tek el úgy, hogy a Heine-
Medines be teg ség gel já ró izom prob lé mák ra
so ha vagy csak na gyon rit kán ve het tem fel azt
a gyógy ke ze lést, ami az élet mi nõ sé gem ja ví -
tá sá ra, il let ve szin ten tar tá sá ra szük sé ges len -
ne. Az oko kat most nem so rol nám, ta lán csak
an  nyit  em lí te nék meg, hogy ha a korlátai kö -
zött élõ em ber re (már az 50 éven túl) nem fi -
gyel nek, vagy csak rit kán, ak kor élet mi nõ ség
ja ví tá sá ról nem is be szél he tünk.
Nagy örö möm re szol gált az új kez de mé nye -

zés, hogy Nyír egy há zán az Esély Cent rum ban
ked ve zõ nyit va tar tás sal (mun ka nap okon 7–19
órá ig) meg fe le lõ szak ér te lem mel és a tech ni ka
leg újabb cso dá i val fel sze relt he lyi sé ge i ben az
õszin te em be ri szó sem ma rad el. Ez együt te -
sen te szi a ke ze lé se ket job bá és va rázs la to -
sab bá. 

Bi ge Lászlóné 
egye sü le ti tag, 

he lyi cso port ve ze tõ

A kész nyom tat vá nyo kat egye sü -
le tünk ké rés re pos táz za, vagy elekt -
ro ni kus úton el jut tat ja (igény be je len -
tés az Esé lyek Há za el ér he tõ sé ge -
in). A fel aján lá sok ból be folyt ös  sze -
get to váb bi in gye nes ki ad vány ok,
az egész ség ká ro so dot tak élet mi nõ -
sé gét ja ví tó, az egész ség vé del mét
cél zó szak mai prog ra mok meg va ló -
sí tá sá ra kí ván ja for dí ta ni.
Az Élet mód na pok szer ve zé sé rõl

is mert Egész ség vé dõ Egye sü let az
egész ség meg õr zõ, be teg ség meg -
elõ zõ te vé keny sé get tart ja egyik
leg fon to sabb fel ada tá nak. En nek
meg fe le lõ en az egész sé ges élet -
mód ra ne ve lés elõ se gí té sé ben, kö -
zös sé gi fel tét ele i nek meg te rem té -
sé ben te vé keny ke dik a la kos ság
kü lön bö zõ ré te ge it cé loz va, szak ér -
tõ fi gye lem mel az egész ség ká ro so -
dott cso por tok ra.
Az egye sü let olyan ön kor mány -

za ti fel ada tok el lá tá sá ban is je len tõs
sze re pet vál lalt, ame lyek az egész -
sé ges élet mó dot, va la mint az
egész ség ká ro so dot tak, fo gya tékos -

ság gal élõk, nõk, gyer me kek, idõ -
sek tá mo ga tá sát, egész sé gük ja ví -
tá sát szol gál ják.
Szol gál ta tá sa it mû kö dé sé nek el -

sõ pil la na tá tól kezd ve in gye ne sen
nyújt ja, kü lö nös te kin tet tel, az Élet -
mód-fü ze tek, a Naturatéka ki ad -
vány ok, elõ adá sok, or vos szak mai
ta nács adás ok te rén, s jel lem zõ en
part ne rei min den esély te rem tés je -
gyé ben meg fo gal ma zott prog ram
meg va ló sí tó já nak.
Az Egész ség vé dõ Egye sü let

lé té hez szo ro san kap cso ló dik a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei
Esély egyen lõ sé gi Ko or di ná ci ós
Iro da te vé keny sé ge, amely nek
köz vet len cél ja a hát rá nyos hely -
ze tû, diszk ri mi ná ci ót el szen ve -
dett, vagy az zal fe nye ge tett tár sa -
dal mi cso por tok – nõk, fo gya té -
kos ság gal élõk, ro mák, gyer me -
kek, idõ sek, el ma ra dott tér sé gek -
ben élõk – tá mo ga tá sa.

Dr. Ola jos Ju dit
el nök

Egye di és szak ava tott
egész ség vé de lem

Az Egész ség vé dõ Egye sü let 2007 év ben el sõ al ka lom mal szá mít
ed di gi part ne rei sze mé lyi jö ve de lem adó ja 1%-ának fel aján lá sá ra,
me lyet a 18811661-1-15 adó szám je lö lé sé vel, vagy elõ re el ké szí -
tett, alá írt nyom tat vány APEH-hoz va ló be nyúj tá sá val le het ér vé -
nye sí te ni.

A 2007-es esz ten dõ fel ada tai
az Eu ró pai Kö zös ség ha tá ro za tá -
ban meg je lölt „,Egyenlõ esé lyek
min den ki szá má ra eu ró pai év –
2007” cél ki tû zé se men tén ki dol -
go zott prog ra mok kal egé szül nek
ki, me lyek rõl a he lyi mé di á ban,
va la mint az Esé lyek Há za sa ját
hon lap ján ta lál nak a hát rá nyos
hely ze tû szer ve ze tek és tag ja ik
bõ vebb in for má ci ót.

A ko ráb bi tag ál lam ok fe lé meg -
fo gal ma zott el vá rá sok az ed di gi
ta pasz ta la tok alap ján mó do sul -
tak, mely irány el vek meg ha tá roz -
zák nem csak az Esé lyek Há za
me gyei iro dá já nak mû kö dé sét, de
se gí tik a Ház part nerszer ve ze te i -
nek, s az esély te rem tés ben dol -
go zók, te vé keny ke dõk mun ká ját
is a 2007-es esz ten dõ ter ve zé -
sé ben.

Míg ugyan is a ko ráb bi évek ben
az esély egyen lõ ség hat cél cso -
port, a fo gya té kos ság gal élõk, a
ro mák, a ve szé lyez te tett gyer me -
kek és nõk, a nyug dí ja sok, va la -
mint a hát rá nyos hely ze tû tér sé -
gek ben élõk prob lé má i ra, s azok
meg ol dá sá ra kon cent rált, ha zánk
– s kö zöt tük min den EU tag ál lam
– ezen túl az EK négy vé dett tu laj -
don ság hoz iga zo dik, me lyek:
• jo gok – fi gye lem fel hí vás az
egyen lõ ség hez és a meg kü lön -
böz te tés-men tes ség hez va ló
jog ra (több szö rös meg kü lön -
böz te tés!) 

• kép vi se let – a meg kü lön böz te -
tést el szen ve dõk cso port ja i nak
rész vé te le a tár sa da lom ban

• el is me rés – a sok fé le ség és
esély te rem tés

• tisz te let – ös  sze tar tóbb tár sa -
da lom

A hát rá nyos hely ze tû ek re vo -
nat ko zó új el vek tag ál la mi meg va -
ló sí tá sa Ma gyar or szá gon a Nem -
ze ti Stra té gia men tén tá mo ga tott
in téz ke dé sek ben mu tat ko zik meg,
mely nek pri o ri tá sai kö zött to vább -
ra is sze re pel az aka dály men te sí -
tés, ám eb ben s a hat diszk ri mi -
ná ci ós in dok ki egyen sú lyo zott ke -
ze lé sé ben fon tos elv lesz min den
le het sé ges sze rep lõ be vo ná sa.
Az Eu ró pai év köz pon ti és he lyi

prog ram ja i nak ko or di ná to ra me -
gyénk ben az Esé lyek Há za me -

gyei iro dá ja, mely nek mun ka tár -
sai az or szá gos in for má ci ók men -
tén négy ki emelt prog ra mot pá -
lyáz tak, és az SZMM tá mo ga tá sá -
val va ló sí ta nak meg 2007. má ju -
sá ig.

Kez dõ lé pés a jö võ 
szak em be re i nek
El sõ ként né hány he te hir det te

meg a Nyír egy há zán dip lo mát
szer zõ hall ga tók szá má ra az Esé -
lyek Há za sa ját pá lyá za tát, mely
Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye
bár mely hát rá nyos hely ze tû cso -
port já nak tá mo ga tá sá ra vo nat ko -
zó prog ram ki dol go zá sát vár ja el
a jö võ szak em be re i tõl. Az iro da
ko ráb bi esély te rem tõ part nerszer -
ve ze te i vel – így pél dá ul a Moz -
gás kor lá to zot tak Me gyei Egye sü -
le té vel – meg va ló sí tott si ke rei
alap ján bí zik ab ban, hogy a hall -
ga tók meg ta lál ják a prog ram ki -
dol go zá sa so rán a szo ci á lis szfé -
ra szer ve ze teit, a hát rá nyos hely -
zet ben élõ ket, jó kap cso la tot épí -
te nek, s az Esé lyek Há za szer ve -
zõ mun ká ján ke resz tül gya kor la ti
ta pasz ta lat ra is szert tesz nek, mi -
re a dip lo ma a ke zük be ke rül.
A nyer tes prog ra mot ugyan is

az Esé lyek Há za me gyei iro dá ja a
gyõz tes pá lyá zók kal 2007 má so -
dik fe lé ben kí ván ja meg va ló sí ta ni.
A pá lyá za ti fel hí vás hoz csat la ko -
zó fi a ta lok pá lya mun ká it szak ma i -
lag az SZMM és a Deb re ce ni
Egye tem szak em be rei zsû ri zik.

Antidiszkriminációs jel zõ rend szer
Az egyen lõ ség hez va ló jog ra

va ló fi gye lem fel hí vás eu ró pai el ve
men tén az Esé lyek Há za az azon -
na li jel zésre és se gít ség nyúj tás ra
he lye zi a hang súlyt a 2007. már -
ci us 3-ára ter ve zett antidiszkrim-
inációs kép zé sé nek meg hir de té -
sé vel, mely a mél tat la nul meg kü -
lön böz te tett hely zet fel is me ré sé re
és az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó -
ság hoz vagy egyéb meg ol dás hoz
ve ze tõ lé pé sek re ala poz za in for -
má ci ó it. A vasmegyeri Mû ve lõ dé si
Ház ban tar tan dó kép zés re olyan
szak em be re ket vár nak, akik ta lál -
koz tak már olyan ügy fél lel, akit
meg il le tett vol na a jog or vos lat,
ese té rõl még sem tud nak a jog al -
ko tók, a ha tó sá gok, sõt sok eset -
ben azok sem, akik azon na li se -
gít sé get nyújt hat ná nak.

Töb bet be szél ni az in gye nes
szol gál ta tá sok ról
Bár az in gye nes és ál ta lá ban

ci vil se gít ség nyúj tás szám ta lan
me gyei for má ja mû kö dik az esély -
te rem tés te rü le tén, még sem kap -
nak mun ká juk je len tõ sé gé vel ará -
nyos ,,reklámot", mely a hát rá -
nyos hely zet be ke rült em be rek fi -
gyel mé be ajánl ja a le he tõ sé get.
Ezen ta pasz ta lat men tén az

Esé lyek Há za szer kesz tõ sé gek -
kel és gya kor lott új ság írók kal ter -
ve zi meg va ló sí ta ni már ci us-áp ri -
lis ban a szo ci á lis te rü le ten dol go -
zók nak meg hir de tett kom mu ni ká -
ci ós kép zé sét, mely nek fõ cél ja az
adott szer ve zet vá lasz tott prog -
ram já nak me ne dzse lé sé re irá -
nyul, s al kal mat ad a saj tó val va ló
szo ro sabb kap cso lat tar tás ra is.

Hát rá nyos hely ze tû gyer me kek
ki rán du lá sa
Ko ráb ban nagy si ker rel va ló sí -

tot ta meg az Esé lyek Há za me -
gyei iro dá ja né hány zsák te le pü lé -
sen élõ hát rá nyos hely ze tû gyer -
mek kecs ke mé ti ki rán du lá sát,
mely nek foly ta tá sát azért tart ja
fon tos nak, hogy azok a fi a ta lok is
ba rá tok ra, kap cso lat ra te gye nek
szert, akik nek la kó he lye, szü lei
anya gi hely ze te vagy egyéb hát -
rá nya ezt más képp nem en ge di.
A gyer me kek ki vá lasz tá sá ban

az Esé lyek Há za to vább ra is part -
nerszer ve ze te i re szá mít, ezen ja -
vas la tok men tén ala kít ja majd ki a
ki rán du lók kö rét 2007. áp ri lis-má -
ju sá ban.
Az idei úti cél vár ha tó an Eger

lesz.

www.eselyhaza.hu + Teleházas
kap cso lat
Az Esé lyek Há za 2006 vé gén

meg kezd te sa ját hon lap já nak fel -
töl té sét az zal a szán dék kal, hogy
in for má ci ó i hoz, prog ram ja i nak
meg hí vó i hoz azok az em be rek,
szer ve ze tek is hoz zá fér je nek,
akik kel ed dig még nem ke rül tek
kap cso lat ba. Az esély te rem tés
men tén va ló ös  sze fo gás és kö zös
ter ve zés ugyan is az ed di gi ek ben
szám ta lan hát rá nyos hely ze tû
em ber se gít sé gé ben ka ma to zott
ki vá ló an, így a nyír egy há zi szék -
hely mel lett az Esé lyek Há za sze -
ret né a je len lét ét biz to sí ta ni a me -
gye min den te le pü lé sén.

A Teleházak me gyei szer ve ze -
té vel ed dig si ke res tár gya lá so kat
foly ta tott, mely al kal mas a köl csö -
nös se gít ség nyúj tás ra, ezért vár -
ha tó an az idei év tõl a
Teleházakban is el ér he tõ vé vál -
nak az Esé lyek Há za szol gál ta tá -
sai.

Aka dály men te sí té si Ta nács adó
Fü zet
Az Esé lyek Há za ál tal ala pí tott

Fogyatékosügyi Kerekasztal si ke -
res mû hely mun ká val hív ta fel ma -
gá ra az SZMM Fogyatékosügyi
Fõ osz tá lyá nak, va la mint a pá lyá -
za ta it ke ze lõ Fo gya té ko sok Esé -
lye Köz ala pít vány nak a fi gyel mét.
Ed di gi ered mé nye it te kint ve a
kerekasztal szer ve ze te i nek kö -
szön jük meg ez úton azt az ak tív
se gít sé get, mel  lyel Nyír egy há za
test vér vá ro sai kö ré ben, a fo gya -
té kos ság ügy eu ró pai kon zul tá ci ó -
ja te rén pél da ér té kû nem zet kö zi
kon fe ren ci át va ló sí tot tak meg,
szá mos kül föl di kap cso la tot ki ala -
kít va.
A Fogyatékosügyi Kerekasztal

2006-ban dön tött ar ról is, hogy
Aka dály men te sí té si Ta nács adó
Fü ze tet je len tet meg, mely ben az
érin tett szer ve ze tek és tag ja ik
egyé ni ta pasz ta la ta i kat gyûj tik
egy cso kor ba a te rü le ten meg va -
ló sí tott meg ol dá sok ról, hasz ná la -
tuk fon tos sá gá ról vagy prob lé má -
i ról. A ta nács adó fü zet né hány, az
épít ke zõk és me gyei, vá ro si dön -
tés ho zók szá má ra meg fo gal ma -
zott ta ná csot is rög zí te né nek, se -
gít ve ez zel nem csak a meg fe le lõ
aka dály men te sí tést, de a dön té -
sek elõt ti kap cso lat fel vé telt is az
érin tet tek kel.
Az Esé lyek Há za a fo gya té kos

szer ve ze tek ál tal kül dött kéz irat ok
ki ad vány ba ren de zé sét vál lal ta,
va la mint a meg je len te tés hez és
ter jesz tés hez szük sé ges for rás
meg te rem té sét.
A kéz ira to kat 2007. már ci us

30-áig vár ják az Esé lyek Há za e-
mai cí mén: nyheselyekhaza@t-
online.hu.

Bõ vebb in for má ció: Esé lyek
Há za Nyír egy há za, Or szág -
zász ló tér 7. III/29., (42)595-583,
www.eselyhaza.hu

Herczku Tünde
irodavezetõ

Idén lép mû kö dé sé nek har ma dik évé be az Esé lyek Há za Nyír egy há za Szabolcs-Szatmár-

Bereg Me gyei Esély egyen lõ sé gi Ko or di ná ci ós Iro da, mely a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi -

nisz té ri um Esély egyen lõ sé gi Fõ osz tá lyá val part ner ség ben vég zi mun ká ját.

Egyen lõ Esé lyek Eu ró pai
Éve az Esé lyek Há zá ban

A nyír egy há zi Mó ricz Zsig -
mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár
kon fe ren cia-ter mé ben ke rült
meg ren de zés re 2006. jú ni u sá -
ban a szom szé dos or szá gok és
több eu ró pai or szág érin tett fo -
gya té kos kép vi se lõ i nek rész vé te -
lé vel a ren dez vény az aka dály -
men te sí tés rõl. A Szlo vá ki á ból ér -
ke zett de le gá ció be szá molt ró la,
hogy ná luk ked ve zõ az er rõl al ko -
tott kép, a tö meg köz le ke dé si esz -
kö zök, va la mint az épí tett kör nye -
zet vo nat ko zá sá ban is. Van ar ra
is pél da, hogy a ki rán du lóhe lye -
ken, az egyik vé gén el in dul hat -
nak a kerekesszékesek, és jól ki -
épí tett úton ha lad hat nak vé gig,
majd a má sik vé gén fel száll hat -
nak a szál lí tó jár mû re (pl.:
Eperjes). A Ro má ni á ból ér ke zett
ven dé gek sze rint ott még sok a
ten ni va ló. A fo lya mat be in dult és
bi za lom mal vár ják a ta pasz tal ha -
tó ered mé nye ket. Ha zánk ban,
mint is me re tes 2010-ig meg lett
hos  szab bít va az aka dály men te -
sí té sek el vég zé sé nek ha tár ide je,
idõ köz ben ta pasz tal hat juk, hogy
az át ala kí tá si mun ká la tok fo lya -
ma to sak.
Az elõ adá sok után szek ció ülé -

sek kez dõd tek. Ré szem rõl a tu -
risz ti kai szek ció ta nács ko zá sán
vet tem részt. A Né met or szág ból
ér ke zett ven dé ge ink be szá mol -

tak  bõ sé ges nem zet kö zi ta pasz -
ta la ta ik ról. Eu ró pá ban Spa nyol -
or szág ról mond ták el, hogy a leg -
ked ve zõbb a sé rült em be rek szá -
má ra ki épí tett kör nye zet, a le he -
tõ sé gek. Utaz nak a kerekes szé -
kesek is, õk is ta pasz tal tak ne ga -
tí vu mo kat, ami ket mi is is me rünk,
hogy aka dály men tes nek mond -
ják a ki tû zött tu risz ti kai cél pon tot,
azon ban ami kor a kere kes -
székes tu ris ták meg ér kez nek, ta -
pasz tal ha tó ak a hi á nyos sá gok, a
pon tat lan sá gok. A leg jel lem zõb -
bek: kes keny a vi zes blokk aj ta ja,
eset leg a mel lék he lyi ség a kert -
ben van, né hány lép csõ fok mel -
lett nincs ki épí tett rám pa, és még
so rol hat nánk. Eb bõl ta nul ság ként
le von ha tó, hogy ha sú lyo sabb
moz gás sé rült cso port kí ván utaz -
ni, üdü lés re men ni, ta ná csos az
úti célt eb bõl a szem pont ból is jól
is me rõ ot ta ni sors tár sat meg kér -
dez ni, in for má ci ó it igény be ven ni
és ak kor nin cse nek kel le met len
meg le pe té sek.
Ös  szes sé gé ben el mond ha tó,

hogy a kon fe ren cia va la men  nyi
részt ve võ szá má ra hasz nos és
ta nul sá gos volt. Jó len ne, ha több
ha son ló ren dez vény se gí te né a
sors tár sak kap cso la ta i nak ala ku -
lá sát, in for mált sá gát.

Tóth Lász ló

Kon fe ren cia az aka dály -
men te sí tés rõl

Nyílt nap az Esély
Cent rum ban

Fel vé te li 2007.
Még le het je lent kez ni né hány be töl tet len hely re

A START Szak is ko lá ban le zaj lott a köz pon ti
fel vé te li el já rás sze rin ti be is ko lá zás. A
2007/2008-as tan év ben nõi ru ha-ké szí tõ és ci -
põ ké szí tõ szak mai ori en tá ci ós kép zés in dul. A
kép zés 3–5 évig tart at tól füg gõ en, hogy a
9–10. osz tá lyos szak mai ori en tá ci ós kép zés
után mi lyen szak mát vá laszt a fi a tal. Is ko lánk,
jel le gé nek meg fe le lõ en el sõ sor ban sa já tos
ne ve lé si igé nyû (moz gás-, lá tás-, hal lás sé rült),
és ta nu lás ban aka dá lyo zott fi a ta lo kat vár, akik

ké pe sek a szak is ko lai ta nul má nyi kö ve tel mé -
nyek nek  meg fe lel ni. Is ko lánk hoz tar to zik egy
bent la ká sos re ha bi li tá ci ós in téz mény. Itt 65 fi -
a tal kap hat el he lye zést, tel jes el lá tást ta nu -
lóévei alatt. Szak is ko lánk ban a fel vé te li el já rás
le zá rá sa után ma rad tak üres fé rõ he lyek, me -
lyek re fo lya ma to san vár juk a 8 ál ta lá nos is ko -
lát vég zett ta nu lók je lent ke zé sét.

Fel vé te li kö ve tel mény:
– 8 ál ta lá nos is ko lai vég zett ség
– egész ség ügyi (szak ma) al kal mas ság

Vár juk olyan fi a ta lok je lent ke zé sét is, akik
be töl töt ték 16. élet évü ket, ren del kez nek 8 osz -
tá lyos bi zo nyít ván  nyal és sze ret né nek szak -
mát ta nul ni. A 2007/2008-as tan év ben könyv -
kö tõ as  szisz tens szak má ra le het be irat koz ni.
Az ér dek lõ dõk a START Szak is ko lá ban je lent -

kez het nek sze mé lye sen vagy te le fo non. Cím:
Nyír egy há za, Bujtos u. 32. Tel.: 42/508-659. 

Csépke Istvánné ok ta tás szer ve zõ

A pá lya vá lasz tá si na po kon ta nu ló ink 
vol tak a kedv csi ná lók
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A kon fe ren cia 2006. szep tem ber
21–24-ig ke rült meg ren de zés re
Po zsony ban. A Baronka Ho tel ben
volt a ren dez vény, ide á lis kö rül mé -
nye ket biz to sít va. Aka dály men te -
sek vol tak a két ágyas szo bák, az
elõ adá sok hely szí ne és az ét te rem
is. Mint egy 35 kerekesszékes
izom sor va dá sos be teg volt je len,
az or vo so kon és a se gí tõ sze mély -
ze ten kí vül. Mint meg tud tuk, az
EAMDA (Európai Izom be te gek

Szervezete) azért ren de zi meg
éven te a kon fe ren ci át, hogy pél da -
mu ta tó és kez de mé nye zõ mó don
az érin tett be te gek és or vo sok
együtt tölt sék el a né hány na pot,
bár mi lyen fel me rü lõ kér dést egyen -
ran gú an meg tár gyal has sa nak, a
be te gek vá laszt kap ja nak fel me rü lõ
kér dé se ik re. Ne u ro ló gus szak or -
vos ok elõ adá sa it hall hat tuk, lát hat -
tuk a be teg sé günk rõl, ame lyek ki -
ve tí tõn rö vid vi de o fil mek kel is

szem lél tet ve vol tak. Az elõ adók kö -
zött lát hat tunk an gol, fran cia, olasz,
tö rök és egyéb or szá gok ból ér ke -
zett or vo so kat. Amik leg job ban ér -
de keltek ben nün ket, azok a te rá pi -
á ról szó ló ré szek vol tak. Je len leg a
Q-10 és a szte ro id gyógy sze rek
van nak al kal ma zás ban, ami ál la -
pot-szin tentar tást, el fo gad ha tó
kon dí ci ót je lent het. Mi vel a Q-10
gyógy szer re cept nél kül kap ha tó,
több or szág ban az érin tett be te gek
túl ada gol ják ma guk nak. Ta nul ság,
hogy or vo si fel ügye let nél kül nem
aján la tos ke zel ni ma gun kat. A te rá -
pi á ról el hang zó elõ adá sok után mi,
be te gek kis sé csa ló dot tan vet tük
tu do má sul, hogy gyó gyí tá si le he tõ -
sé gek ben át tö rés ez idá ig nem tör -
tént, ami rõl hall hat tunk, az ed dig is
is mert volt.
A részt ve võk kö zött volt töb bek

kö zött mál tai, dán, cseh, szlo vén,
hol land és még több or szág ból ér -
ke zõ be teg. Pél da ér té kû volt a
szlo vé nok pél dá ja – ahon nan az
Egye sü let el nö ke is jött –, hogy az
érin tet tek se gí tõ ik és a gép ko csik
ki épí tett esz kö zei ál tal bár mit meg -
te het nek, akár ho va el jut hat nak,
meg mu tat va, hogy a gyen ge fi zi kai
ál la pot nem je lent het hát rányt az
élet dol ga i ban.

A kon fe ren cia részt ve või kö zött
már az ele jén fel fe dez tük egy mást
egy hol land fi a tal em ber rel, ke re kes
szé ke ink ben gu rul va, aki rõl ké sõbb
ki de rült, hogy a szer ve zet el nök sé -
gi tag ja is. Az egyik va cso ra után
oda men tünk hoz zá kí sé rõ dok tor -
nõnk kel Dr. Bé res Ju dit tal, hogy
töb bet tud junk meg a hol lan di ai le -
he tõ sé gek rõl be teg sé günk te kin te -
té ben. A dok tor nõ tol má csol ta kér -
dé se i met, mi vel Õ ki vá ló an be szél
an go lul. Amint azt elõ re gon dol tam,
a jó meg je le né sû ke re kes szé kes
fi a tal em ber di ag nó zi sa ugyan az,
mint az enyém, SMA ere de tû izom -
sor va dás. Ér dek lõd tem tõ le, hogy
ott mi vel ke ze lik õket, mi vel fej let -
tebb or szág, mint a mi enk. A vá lasz
lé nye ge az volt, hogy a vi ta mi nok
mel lett a leg jobb na pi 2-3 dl jó vö -
rös bor, sok gyü mölcs és az ak tív
élet vi tel. Ezt hall va rá jöt tem, hogy
ott sincs hat ha tó sabb se gít ség
egy elõ re, mint ná lunk itt hon.
A kon fe ren cia vé gez té vel rá jö -

het tünk, mi lyen hasz nos, ami kor az
or vos és be teg egyen lõ, szin te ba -
rá ti vi szony ba ke rül, mi lyen hasz -
nos len ne, ha ez a mód szer kö ve -
tés re ta lál na sok he lyen, így itt hon
is. Lát hat tuk, hogy fog lal koz nak be -
teg sé günk kel, ke re sik a te rá pia le -

het sé ges út ja it. Az õs sejt-te rá pia
ku ta tá sai fo lya ma to sak, de je len leg
még nin cse nek hasz no sít ha tó
ered mé nyek a te rá pi á ban, a ke ze -
lé sek rõl, ame lye ket a mé di á ban

lát ha tunk, nin cse nek ta pasz tal ha tó
ja vu lá sok, ered mé nyek, tü re lem -
mel kell ezek re vá ra koz nunk.

Tóth Lász ló

Határokon innen és túl
Meg in dul tak a ha tár men ti kap cso la tok

Sok szor gon dol kod tunk
már azon, hogy fel ves  szük a
kap cso la tot olyan ha tá ron
túl élõ ma gya rok kal, akik
moz gás sé rül tek kel fog lal -
koz nak, vagy sé rült ként ci vil
szer ve zet tag jai. Nagy meg -
tisz tel te tés ért min ket, mert
Egye sü le tünk 2006. szep -
tem be ré ben meg hí vást ka -
pott Er dély be a Moz gás sé -
rül tek Ma ros Me gyei Egye -
sü le té tõl és a Ma ros Me gyei
Ta nács El nök As  szo nyá tól.

Szep tem ber 10–12. kö zött lá to gat tunk el Ma ros vá sár hely re,
ahol meg is mer ked tünk a Ma ros Me gyei Egye sü let ve ze tõ jé vel
,Jancsó Ist ván úr ral, mun ka tár sa i val és a Me gyei Ta nács kép vi se -
le té ben Smidt Ló ránt úr ral, va la mint a sé rült gyer me kek kel fog lal -
ko zó Dr. Kalakatróni Ilo na gyer mek or vos sal.
Lá to ga tá sunk so rán EGYÜTT MÛ KÖ DÉ SI MEG ÁL LA PO DÁS

szü le tett a ta pasz ta lat cse rék re, kö zös prog ra mok ra, pá lyá za tok ké -
szí té sé re, stb. vo nat ko zó an. A két na pos prog ram alatt meg te kin -
tet tük Ma ros vá sár hely ne ve ze tes sé ge it, el lá to gat tunk Korondra és
a Med ve tó kör nyé ké re.
Egye sü le tünk meg hí vá sá ra, a jó kap cso lat to vább épí té sé re

2006. no vem ber 29.-e és de cem ber 2.-a kö zött ven dé gül lát tuk a
Ma ros Me gyei Moz gás sé rül tek és a Me gyei Ta nács kép vi se lõ it.
Szál lást az eu ró pai szín vo na lú Esély Cent rum kol lé gi u má ban biz -
to sí tot tunk a meg je lent ven dé gek nek. A Me gyei Egye sü let ré szé rõl
Jancsó Ist ván el nök úr nak és két ta ná cso sá nak, a Me gyei Ta nács
ré szé rõl Smidt Ló ránt úr nak és Dr. Kalakatróni Ilo na gyer mek or -
vos nak. Szak mai prog ram ke re tén be lül meg is mer ked het tek a 25.
éve ala kult Egye sü le tünk kel, az ál ta lunk 1988-ban ala pí tott Start
Kht.-val és az idén át adott Esély Cent rum mal.
A Start Kht.-n be lül üzem lá to ga tást szer vez tünk. El lá to gat tunk

az or szá gunk ban egye dül ál ló ként ma gyar tu laj don ban lé võ Ci põ -
gyár ba, a Nyír sé gi Nyom da üze mé be, a Hu mán po li ti kai üzem egy -
ség be, ahol sú lyo san sé rült sze mé lyek fog lal koz ta tá sa fo lyik, az
ok ta tás ra, az or vo si és fi zi ko te rá pi ás rész leg be, a Nyír egy há zi Fõ -
is ko la ven dég lá tó egy sé gé be, meg is mer ked het tek a pék ség ál tal
ké szí tett ter mé kek kel, és még so rol hat nám to vább.
Íze lí tõt kap tak ab ból, hogy ho gyan épül egy más ra az ok ta tá son

ke resz tül a fog lal koz ta tás, és az egész ség vé de lem. Es te egy kel -
le mes prog ram zár ta a na pot. A Bal ta zár Szín ház elõ adá sá ban
meg te kin tet tük az „Aki ne vet ve szü le tett” cí mû da ra bot. A Szín ház
tag jai sé rült, Down-kó ros fi a ta lok, akik nek õszin te, ter mé sze tes
elõ adás mód ja min den né zõt meg érin tett.
Más nap dél elõtt Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye Köz gyû lés ének

el nö ke, Fü löp Ist ván úr fo ga dott ben nün ket egy rö vid be szél ge tés -
re, majd Gálné Márk Bor bá la fõ ta ná csos as  szony vé gig ka la u zolt a
Me gye há za épü le té ben, meg is mer ked tünk az ott mû kö dõ in téz mé -
nyek – Me gyei Köz gyû lés, Köz igaz ga tá si Hi va tal, Szo ci á lis és
Gyám hi va tal – fel ada ta i val.
Saj nos Nyír egy há za vá ros meg te kin té sé re idõ hi á nyá ban ez út -

tal nem ke rült sor. 
A szak mai prog ram zá rá sa kép pen to váb bi egyez te tõ tár gya lá -

sok vol tak. Ös  szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy ven dé ge ink elé -
ge det tek vol tak a lát ni va ló val, sok ta pasz ta la tot sze rez tek a fo gya -
té kos ság gal élõ mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sa te rén, a mun ka hely -
te rem tés el in dí tá sá ban. A test vér kap cso la tok épí té se, a se gít ség -
nyúj tás to vább ra is cél ja Egye sü le tünk nek.

Ke len föl di Lászlóné

A Moz gás kor lá to zot tak Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Egye -
sü le té tõl ket ten ve het tünk részt a kon fe ren ci án, a Ma gyar Izom be -
te gek Or szá gos Egye sü le té nek tá mo ga tá sá val és Egye sü le tünk
se gít sé gé vel.

Be szá mo ló az Eu ró pai Izom be te gek kon fe ren ci á já ról
Két-há rom de ci vö rös bor, sok gyü mölcs és ak tív élet vi tel
Be szá mo ló az Eu ró pai Izom be te gek kon fe ren ci á já ról
Két-há rom de ci vö rös bor, sok gyü mölcs és ak tív élet vi tel

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um kez de mé nye zé se, il let -
ve a fo gya té kos ság gal élõ sze mé -
lyek ér dek vé del mi szer ve ze te i vel
foly ta tott egyez te tés ered mé nye -
ként a kor mány 85/2007 (IV.25.)
szá mon ren de le tet al ko tott a köz -
for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si
ked vez mé nyek rõl. En nek ér tel mé -
ben má jus 1-jé tõl a sú lyos fo gya té -
kos ság gal élõk a hely kö zi, a vas úti
sze mély szál lí tá si, az au tó busz, a
HÉV, a komp és a rév köz le ke dés -
ben 90 szá za lé kos jegy vá sár lá si
ked vez ményt ér vé nye sít het nek,
míg a he lyi köz úti (au tó busz), a kö -
tött pá lyás (vil la mos, tro li busz, met -
ró, HÉV) tõ meg köz le ke dé si esz kö -
zö ket díj men te sen ve he tik igény be.
Ezek a  ked vez mé nyek  a sú lyo san
fo gya té kos sze mély ép pen ve le
uta zó kí sé rõ jé re szin tén ki ter jed -
nek, õk eb ben ed dig nem ré sze sül -
tek. A kor mány ren de let az ér de kel -
tek szá má ra egyút tal 90 szá za lé -
kos bér let ked vez ményt is be ve zet.
Ez azért elõ nyös, mert ed dig nem
vált hat tak sem mi lyen ked vez mé -
nyes bér le tet. A sú lyo san moz gás -
kor lá to zott em be rek a ked vez -
ményt – a BKV in for má ci ó ja sze rint
– két fé le iga zo lás sal ve he tik igény -
be: az Or szá gos Orvos szakértõi In -
té zet Or vo si Bi zott sá gá nak szak vé -
le mé nyé vel, te hát a fo gya té kos sá gi
tá mo ga tás jo go sult sá gát iga zo ló
ha tá ro zat tal, amely meg ál la pít ja a
sú lyos fo gya té kos sá got, il let ve az
emelt ös  sze gû csa lá di pót lék ról
meg ál la pí tott iga zo lás sal (ha tó sá gi
bi zo nyít vány) ame lyet a Ma gyar Ál -
lam Kincs tár te rü le ti fo lyó sí tó szer -
ve ál lít tat ki. Mind ket tõ egy aránt ér -
vé nyes a hely kö zi és he lyi köz le ke -
dés ben is. Eze ket az ere de ti do ku -
men tu mo kat uta zás kor ma gunk kal
kell vin ni, ezt az el len õrök nek el kell
fo gad ni uk. A hely kö zi köz le ke dés -
ben ugyan csak az iga zo lás be mu -
ta tá sa után ad ják ki a ked vez mé -
nyes je gyet, il let ve bér le tet.
A Ma gyar Ál lam kincs tár egyik

te rü le ti ki fi ze tõ he lyé tõl olyan tá jé -
koz ta tást kap tunk, hogy a ré gebb

óta meg ál la pí tott fo gya té kos ság
ese tén az iga zo lást a szü lõ nek,
gon do zó nak vagy a sé rült sze -
mély nek írás ban kell ké rel mez nie,
az újon nan meg ál la pí tott fo gya té -
kos ság ese tén a ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt au to ma ti ku san ki ál lít ják. Az
iga zo lás ér vé nyes sé ge azo nos a
be adott or vo si iga zo lás ér vé nyes -
sé gé vel, il let ve ma xi mum öt év. A
há zi or vos ok ál tal ki ál lí tott, úgy ne -
ve zett "hét pon tos"' irat er re a cél ra
nem fe lel meg. Újabb ren de let alap -
 ján a ha tó sá gi bi zo nyít ványt az imént
em lí tett Ál lam kincs tár ad ja ki. 
Ös  sze gez ve a kö vet ke zõ do -

ku men tu mo kat fo gad ják el a
ked vez mény ér vé nye sí té sé hez:
• A Ma gyar Va kok és Gyengén lá -
tók Or szá gos Szö vet sé gé nek
arc ké pes iga zol vá nya; 

• A Si ke tek és Nagyotthallók Or -
szá gos Szö vet sé gé nek ér vé -
nyes arc ké pes iga zol vá nya; 

• A va kok sze mé lyi já ra dé ká ról ki -
adott ha tá ro zat;

• Az emelt csa lá di pót lé kot fo lyó -
sí tó te rü le ti szerv (Ma gyar Ál -
lam kincs tár)

• A ha di rok kan tak és a ha di öz -
vegy ség meg ál la pí tá sá nak ha -
tá ro za ta;

• In téz mé nyi iga zo lás, me lyet az
in téz mény ad ki azok nak a szü -
lõk nek, akik gyer me kü ket rend -
sze re sen fej lesz tõ in té zet be kí -
sé rik.

Szer kesz tõ sé günk meg tud ta:
van olyan MÁV ál lo más, amely a
jog sza bály ban rög zí tet tek el le -
né re sem fo gad ja el do ku men -
tum ként a fo gya té kos sze mélyt
fo ga dó in téz mény iga zo lá sát. Az
iga zol vány ké szí té sét a jö võ ben
ta lán hasz nos vol na az ok mány -
iro dák hoz te le pí te ni, de er rõl az
il le té kes mi nisz té ri u mok nak kell
meg  gyõz ni ük. Ad dig ma rad az
el len õrök szá má ra az iga zo lá sok
fel mu ta tá sa, akik re mél he tõ leg
min den gond nél kül el fo gad ják.

For rás: Hu ma ni tás

Utazási kedvezmények

A Kor mány 218/2003. (XII.11.)
Kor mány ren de le te ér tel mé ben a
par ko lá si iga zol vány ra vo nat ko zó
fel té te lek 2004. jú li us 1-tõl az aláb -
bi ak sze rint vál toz tak.:

A ren de let alap ján iga zol vány -
ra jo go sult az a sze mély:
• aki sú lyos moz gás kor lá to zott nak,
• aki lá tá si fo gya té kos nak, gyen -
gén látónak, ér tel mi fo gya té kos -
 nak, moz gás szer vi fo gya té kos -
nak, va la mint autistának mi nõ sül.

Az iga zol vány ki adá sá ban, meg -
hos  szab bí tá sá ban, vis  sza vo ná sá -
ban, cse ré jé ben, pót lá sá ban el sõ
fo kon az ok mány iro dák az il le té ke -
sek.
Az iga zol vány ki adá sa az ok -

mány iro dá hoz be adott ké re lem re
in dul. A ké re lem hez mel lé kel ni kell
az I. fo kú or vo si szak vé le ményt,
vagy a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ról
szó ló ha tá ro zat mel lék le te ként
meg kül dött OOSZI szak vé le ményt
a sú lyos fo gya té kos ság mi nõ sí té sé -
rõl, vagy a ma ga sabb ös  sze gû csa -
lá di pót lék ra jo go sí tó be teg sé gek rõl
és fo gya té kos sá gok ról szó ló iga zo -
lást.
A ké re lem hez csa tol ha tó 1 db iga -

zol ványkép ab ban az eset ben, ha a
jo go sult sze mé lye sen nem tud meg -
je len ni. Eb ben az eset ben a jo go sult
he lyett meg ha tal ma zott ja jár el.
Az iga zol vány irán ti ké re lem sze -

mé lyes elõ ter jesz té se kor az ok -
mány iro da a jo go sult ról fény ké pet
ké szít. A jo go sult nak a ké rel met
min den eset ben sa ját ke zû leg kell
alá ír ni.
Az iga zol vány ér vé nyes sé gé nek

idõ tar ta ma a ki ál lí tás nap já tól szá -
mí tott ma xi mum 3 év. Amen  nyi ben
a kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat vár ha tó
idõ pont ja 3 év nél rö vi debb idõ tar ta -
mot ha tá roz meg, az iga zol vány ér -
vé nyes sé gé nek idõ tar ta ma meg -
egye zik a szak vé le mény ér vé nyes -
sé gé nek idõ tar ta má val.

A par ko lá si iga zol vány ér vé nyes -
sé ge 5 éves idõ tar tam ra szól ab ban
az eset ben, ha a moz gá sá ban kor -
lá to zott sze mély ál la po ta vég le ges.
Az ér vé nyes sé gi idõ le tel té vel az
iga zol vány ér vé nyes sé ge to váb bi 5
év vel újabb szak vé le mény be mu ta -
tá sa nél kül meg hos  szab bít ha tó.
A nyil ván tar tott ada tok meg vál to -

zá sát az adat vál to zást kö ve tõ 15
na pon be lül be kell je len te ni a jegy -
zõ nél. Ha az adat vál to zás az iga zol -
vány ban fel tün te tett ada to kat is
érin ti, a be je len tés sel egyi de jû leg az
iga zol vány cse ré jét is kér ni kell.

Ér vény te len az iga zol vány, ha
•    a jo go sult meg halt,
• ér vé nyes sé gi ide je le járt,
• a jo go sult sze mé lyé re és jo go -
sult sá gá ra vo nat ko zó ada tok
meg ál la pí tá sá ra al kal mat lan,

• meg ha mi sí tot ták,
• a kör zet köz pon ti jegy zõ a vissza -
vo ná sát a nyil ván tar tás ba be je -
gyez te.

Az iga zol vány ban fog lal tak adat -
tar tal mát, ér vé nyes sé gét, jog sze rû
hasz ná la tát a rend õr ség és a köz te -
rü let-fel ügye lõ jo go sult el len õriz ni.
2005. ja nu ár 1-tõl már az új,

nem zet kö zi leg is el fo ga dott arc ké -
pes iga zol vány hasz nál ha tó.
A par ko ló iga zol vány bir to ko sa

(il let ve az õt szál lí tó jár mû ve ze tõ je)
a KRESZ-ben meg ha tá ro zot tak
alap ján az aláb bi ak ra jo go sult:
• egyes be haj tást til tó jel zõ táb lá nál
a ti la lom el le né re be hajt hat, ha
úti cél ja a jel zõ táb lá val meg je lölt
úton van, vagy csak ezen az úton
kö ze lít he tõ meg,

• a jár dán a jár mû vé vel ak kor is
meg áll hat, ha a meg ál lást jel zõ
táb la vagy út bur ko la ti jel nem en -
ge di meg,

• jár mû vé vel olyan he lyen is vá ra -
koz hat, ahol azt vá ra ko zást jel zõ
táb la tilt ja.

A moz gá sá ban kor lá to zott sze mély
par ko lá si iga zol vá nyá ról

Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros Köz gyû lé se
az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együt tes ren de le te ér -
tel mé ben, a KRESZ-ben lé võ sza bá lyo zást he lyi
ren del ke zés be át vet te. Dön tött ar ról, hogy 2007.
jú ni us 1-jével NYÍ REGY HÁ ZA te rü le tén „kor lá to -
zott vá ra ko zá si öve zet ben (fi ze tõ par ko ló hasz ná -
la ta) a par ko ló iga zol ván  nyal ren del ke zõ sze -
mély, vagy az õt szál lí tó jár mû ve ze tõ je” idõ tár csa

(óra) hasz ná la tá val 1 óra idõ tar ta mig vá ra koz hat
díj men te sen. (Az 1 óra idõ tar ta mot a par ko lás
meg kez dé se kor az órán be ál lí tott idõ tõl kell szá -
mí ta ni.) Az 1 óra idõ tar tam le tel tét kö ve tõ en a
par ko lá si iga zol ván  nyal ren del ke zõ sze mély nek
a par ko ló hasz ná la tá ért fi zet nie kell. El len õr zé se
a par ko ló kat üze mel te tõ Vá ros üze mel te té si Kht.
és a Rend õr ség ha tás kö re.

Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik a moz gás -
sé rül tek ré szé re ki je lölt és fel fes tett par ko ló he -
lyek re. Eb ben az eset ben a par ko lá si iga zol vány -
 nyal ren del ke zõ sze mé lyek to vább ra is díj men te -
sen par kol hat nak.
Az idõ tár csa (óra) be sze rez he tõ az Esély

Cent rum új sá gos pa vi lon já ban és kon fe ren cia
bü fé jé ben. Nyír egy há za, Tiszavasvári út 41.

Fi gye lem! Vál to zás Nyír egy há za vá ros par ko lá si rend jé ben
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Az el nök ség tag jai:
Ba logh Zoltánné el nök Tel.: 06-20/326-0485
Ko vács Ist ván el nök he lyet tes Tel.: 06-20/339-4886
Ke len föl di Lászlóné tit kár Tel.: 06-20/930-8737
Szil ágyi Éva el nök sé gi tag Tel.: 06-20/930-8728
Pancsusák Ti bor el nök sé gi tag Tel.: 06-20/930-8713

Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:
Tóth Lász ló FB el nök Tel.: 06-20/930-8716
Hanyicska Józsefné FB tag Mh. tel.: 06-42/444-474, 06-20/529-1640
Csoma Jó zsef FB tag Tel.: 06-42/372-088, 06-30/416-2813

Ügy fél fo ga dás az egye sü let köz pon ti iro dá já ban: 
min den szer dán 8–12 órá ig és 13.30–16 órá ig. 
Esély Cent rum: Nyír egy há za, Tiszavasvári u. 41.

Egye sü le ti te le fon szám ok, e-mail cí mek:
Köz pon ti iro da: 06-42/410-522 Zöld szám: 06-80/203-877
Te le fon: 06-42/504-835 Mo bil: 06-20/9308-722
Fax: 06-42/410-277 Au tó te le fon: 06-30/635-5075
E-mail cí mek: szszbegy@meoszinfo.hu, postmester@szszbmegy.t-online.hu
Egye sü le tünk Web-oldala: 
www.mszszbme.extra.hu (fo lya ma tos fej lesz tés alatt)
Esély Cent rum te le fon szá ma: 06-42/454-093

Tá mo ga tó Szol gá lat:
El lá tá si te rü let: Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros Köz igaz ga tá si te rü le te 
Tá mo ga tó Szol gá lat ve ze tõ: Pancsusák Ti bor
Te le fon: 06-20/930-8713
A Tá mo ga tó Szol gá lat szol gál ta tá sa i ról tá jé koz ta tást kap hat nak sors -
tár sa ink:
– sze mé lye sen az egye sü let szék he lyén
– te le fo non: 06-42/410-522, 06-42/504-835
zöld szá mon: 06-80/203-877

az aláb bi idõ pont ok ban: hét fõ tõl csü tör tö kig 8–16 órá ig, pén te ken 8–12
órá ig.

He lyi cso por tok:
Csenger és tér sé ge
Cso port ve ze tõ: Cser nyi Bertalanné
Tel.: 06-44/342-431, 06-20/930-8734
Ügy fél fo ga dás: min den csü tör tö kön 13–16 órá ig a START Re ha bi li tá ci ós
Kht. üze mé ben: Csenger, Kos suth u. 26. sz. alatt.

Fe hér gyar mat és tér sé ge
Cso port ve ze tõ: Var ga Béláné
Tel.: 06-44/362-792, 06-20/553-8730
Ügy fél fo ga dás: min den hét fõn 9–12 órá ig Fe hér gyar mat, Kos suth tér
38. szám alatt, a volt Tûz ol tó Pa rancs nok ság épü le té ben, a Vá ro si
Könyv tár mö gött.

Gávavencsellõ és tér sé ge
Cso port ve ze tõ: Mártonné Várdai Er zsé bet 
Gávavencsellõ, Tán csics u. 27.
Tel.: 06-42/206-552, 06-20/9308-717
Ügy fél fo ga dás: min den ked den 9–15 órá ig a la ká sán.

Ibrány és tér sé ge
Cso port ve ze tõ: Bod nár Mi hály
Tel.: 30/319-0421
Ügy fél fo ga dás: min den ked den 8–12 órá ig Ibrány, Ár pád u. Kis tér sé gi Iro da
He lyet tes: Ko vács Lász ló
Nagy ha lász, Kiss E. u. 4.
Tel.: 06-42/202-140
Ügy fél fo ga dás: min den hét fõn 15–17 órá ig a la ká sán.

Zá hony és tér sé ge
Zá hony és tér sé gé ben je len leg a moz gás sé rül tek kép vi se le tét Ved res
Józsefné, a kisvárdai he lyi cso port ve ze tõ je lát ja el.

Kisvárda és tér sé ge
Cso port ve ze tõ: Ved res Józsefné
Tel.: 06-45/555-016, 06-20/9308-729
Ügy fél fo ga dás: min den szer dán 9–16 órá ig a Start Re ha bi li tá ci ós Kht.
épü le té ben Aja kon, a Rá kó czi u. 64–66. szám alatt.

Kölcse és tér sé ge
Cso port ve ze tõ: Gellén Pál
Kölcse, Hu nya di u. 28., Tel.: 06-20/951-3761
Ügy fél fo ga dás: min den pén te ken 9–11 órá ig a la ká sán.

Má té szal ka és tér sé ge
Cso port ve ze tõ: Ka to na Ferencné
Tel.: 06-20/930-8718
Ügy fél fo ga dás: min den pén te ken 10–12 órá ig Má té szal ka, Köl csey tér
4. szám alatt. 
Cso port fog lal ko zás: min den hó nap har ma dik csü tör tö kön du. 14 órá tól 
Má té szal ka, Kis fa ludy u. 2. szám alatt a ROTARY Klub ban.

Nyír bá tor és tér sé ge
Cso port ve ze tõ: Tóth Kálmánné Tel.: 06-42/284-057, 06-20/9308-727
He lyet tes: De me ter Ferencné Tel.: 06-42/385-002, 06-20/9308-726
Ügy fél fo ga dás: min den hét fõn 9–12 órá ig, Nyír bá tor, új Mû ve lõ dé si
Köz pont, 1/116. szo ba (lift és par ko ló hely biz to sít va van).

Nyír egy há za
Nyír egy há zán je len leg az ügy fél fo ga dást az egye sü let köz pont ja lát ja el
szék he lyén.

Rakamaz és tér sé ge
Cso port ve ze tõ: Gyön gyö si Kár oly 
Rakamaz, Se lyem u. 4.
Tel.: 06-42/371-283
Ügy fél fo ga dás: min den ked den 9–11 órá ig a la ká sán.

Tiszadob és tér sé ge
Cso port ve ze tõ: Szil ágyi Józsefné, tel.: 06-20/9670-931
Ügy fél fo ga dás: min den mun ka nap 9–12 órá ig Tiszadob Csa lád se gí tõ
Köz pont ban (a Pol gár mes te ri Hi va tal mel lett).

Tiszaeszlár és tér sé ge:
Cso port ve ze tõ: Ba kó Ta más
Tiszaeszlár, Rá kó czi u. 61.
Tel.: 06-70/775-1497
Ügy fél fo ga dás: min den hó nap el sõ és har ma dik hét fõn 8–12 órá ig a la -
ká sán.

Tiszavasvári és tér sé ge:
Cso port ve ze tõ: Gaz dag Ist ván
Tiszavasvári, Zrí nyi u. 17.
Tel.: 42/374-240
Ügy fél fo ga dás: min den pá ros hé ten szer dán 16–18 órá ig a la ká sán.

Újfehértó és tér sé ge:
Cso port ve ze tõ: Bi ge Lászlóné
Tel.: 42/290-801, 06-20/9308-723
Ügy fél fo ga dás:
Újfehértó: min den hét fõn 8–11 órá ig a Ci vil Ház ban, Újfehértó, Pe tõ fi út.
Ér pa tak: min den hó nap el sõ ked den 13–15 órá ig Ér pa ta kon a Pol gár -
mes te ri Hi va tal ban.

Vásárosnamény és tér sé ge:
Cso port ve ze tõ: Miklovich Kár oly
Mun ka he lyi te le fon: 45/704-348, 06-70/313-7415
He lyet tes: Sza bó Istvánné Tel.: 45/478-246
He lyet tes: Ba logh And rea Csil la Tel.: 45/470-314

Ügy fél fo ga dás:
Gemzse: min den hó nap má so dik csü tör tök 14 órai kez det tel a Start Kht.
üze mé ben Gemzse, Kos suth u. 95–97. sz. alatt. Tel.: 45/704-425
Vásárosnamény: min den hó nap utol só csü tör tö kön 14 órai kez det tel
a Hu mán Szol gál ta tó és Csa lád se gí tõ köz pont ban a Vásárosnamény,
Rá kó czi u. 32. szám alatt. Tel.: 45/570-213

Rendszeres klubfoglalkozások
SM klub
Klub ve ze tõ: Vadászné Sza bó Aran ka Te l.: 42/455-847
Klub fog lal ko zás: min den hó nap má so dik ked den 14–16 órá ig az Esély
Cent rum ban

Re u ma klub:
Klub ve ze tõ: Ful laj tár Andrásné Tel.: 06-30/605-8873
He lyet tes: Fe jes Istvánné Tel.: 42/433-609
Klub fog lal ko zás: min den hó nap el sõ hét fõn 14 órá tól az Esély Cent rum ban.

Csa lá di Klub:
Klub ve ze tõ: Kéningerné Dr. Vincze Gi zel la
Tel.: 42/456-618
Klub fog lal ko zás: min den hó nap har ma dik ked den 15 órá tól az Esély
Cent rum ban.

Sakk-kör:
Ve ze tõ edzõ: Tóth Lász ló
Tel.: 42/431-634, 06-20/9308-716
Fog lal ko zás: min den csü tör tö kön 15–19 órá ig az Esély Cent rum ban.

Úszás ok ta tás:
Ok ta tás szer ve zõ: Miló And rás
Tel.: 42/409-650, 06-70/509-5989
Ok ta tás: Min den ked den 19 órai kez det tel a kez dõk, a még úsz ni nem
tu dók és a bú vá rok ré szé re. Min den csü tör tö kön 13 órai kez det tel a már
jól úszók ré szé re gya kor lás, edzés.
Ok ta tás hely szí ne: Jú lia Für dõ Nyír egy há za, Ma lom u. 16.

Spe ci á lis gyógy tor na, gyógymasszázs:
Elõ ze tes igény be je len tés alap ján az Esély Cent rum ban. Bõ vebb fel vi lá -
go sí tás az egye sü let te le fon szá ma in.

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

Amen  nyi ben a ki köl csön -
zött gyógy ásza ti se géd esz -
köz Egye sü le tünk höz va ló
vis  sza jut ta tá sa nem meg old -
ha tó – kér nénk, hogy azt a
leg kö ze leb bi he lyi cso port -
ve ze tõ nek ad ja át.

Köl csö nöz he tõ gyógy -
ásza ti se géd esz kö zök:
– ke rek es   szék gyer me kek
és fel nõt tek ré szé re (fix, il -
let ve össze csuk ha tó)

– já ró ke re tek (ös  sze csuk ha -
tó, gu ru lós, hón alj man kós)

– szo bai WC fel nõt tek, il let -
ve gyer me kek ré szé re

– kö nyök man kó fel nõt tek, il -
let ve gyer me kek ré szé re

– spe ci á lis ba ba ko csi sé rült
gyer me kek ré szé re

– fal ra sze rel he tõ zu hany szék
– ágy tál
– kád ülõ ke
– be vá sár ló ko csi.

Sú lyos ese tek ben:
– hid ra u li kus ágy
– kád lift
– lég mat rac.

Szük ség ese tén fel aján -
lás ból szár ma zó hasz nált al -
kat ré sze ket biz to sí tunk sors -
tá ra ink szá má ra szo bai
kerekes székekhez.

Köl csön zés sel, a hasz nált
al kat ré szek kel kap cso la to -
san ér dek lõd ni le het az
Egye sü let köz pon ti te le fon -
szá mán.

A Megyei Egyesülettõl ingyenesen kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközök
Pá lyá za ti pénz bõl szer zett és ma gán sze mé -

lyek, ka ri ta tív szer ve ze tek ado má nya i ból mû -
köd te tett, té rí tés men te sen köl csö nöz he tõ
gyógy ásza ti se géd esz kö zö ket igé nyel het nek
tag tár sa ink meg ha tá ro zott idõ tar tam ra. Ez zel a
szol gál ta tás sal is sze ret nénk az önál ló élet vi -
telt elõ se gí te ni. Azon ban fel hív juk ked ves sors -
tár sa ink fi gyel mét ar ra, hogy a megnövekedett
igé nyek re te kin tet tel igény be je len tés alap ján
az esz kö zö ket egy hó nap idõ tar tam ra tud juk
biz to sí ta ni. In do kolt eset ben ez az idõ tar tam
meg hos  szab bít ha tó. Ez a le he tõ ség át hi da ló
meg ol dás ként szol gál ar ra az idõ szak ra, amíg a
szak or vos a szük sé ges gyógy ásza ti se géd esz -
közt fel ír ja.

MEGRENDELHETÕ A VOX
HUMANA ÚJSÁG

Az újság összeállítása és eljuttatása a tagság felé nagy munka és
jelentõs költség az Egyesület számára. Szeretnénk, ha minél fris-
sebb információkat tartalmazna, ezért 2008. évtõl negyedévenként,
mi nimális térítési díj ellenében kívánjuk megjelentetni.
Az újság az alábbi megrendelõlap kitöltésével és Egyesületünk

címére történõ visszaküldésével igényelhetõ.
(Itt kivágandó!)

MEGRENDELÕ LAP

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41.) negyed éven -
ként megjelenõ Vox Humana újságjához.

Megrendelõ neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megrendelõ címe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megrendelés darabszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megrendelõ telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az újság éves elõfizetési díja: 1 000 Ft/év

Dátum: ................................        Aláírás: ........................................

Jubileumi karácsony

A ren dez vényt Ba logh Zoltánné
el nök nyi tot ta meg. Ün ne pi kö szön -
tõ jé ben kü lön örö mé nek adott han -
got, hi szen 25. al ka lom mal ke rült
meg ren de zés re az Egye sü let éle -
té ben a ka rá cso nyi ün nep ség.
A szer ve zõk ez út tal is szí nes

prog ra mok kal ked ves ked tek mind -
azok nak az egye sü le ti ta gok nak,
akik je len lét ük kel meg tisz tel ték az
ün nep sé get.
A je len lé võk csa-csa-csa tánc -

be mu ta tót te kint het tek meg a
START Szak is ko la és Spe ci á lis
Szak is ko la vég zõs ta nu lói: Papp
Esz ter és Czivik Já nos elõ adá sá -
ban.
A Hermann Ot tó Ál ta lá nos Is ko -

la má so dik osz tá lyos ta nu lói, va la -
mint az ököritófülpösi Re ha bi li tá ci -
ós Cent rum la kói ka rá cso nyi mû -
sor ral ked ves ked tek a né zõ kö zön -
ség nek.
A ze ne iránt ér dek lõ dõ pub li kum

sem ma radt él mény nél kül, ugyan -
is Palicz Fru zsi na mu si cal éne kes
a Jé zus Krisz tus Szu per sztár, a
Nyo mo rul tak és a Va la hol Eu ró pá -
ban cí mû da ra bok ból éne kelt rész -

le te ket, emel lett a Polaris együt tes,
va la mint Palicz Gyu la sa ját szer ze -
mé nyei is fel csen dül tek a hall ga tó -
ság elõtt.
A ren dez vény ku ri ó zu ma ként

Homonyik Sán dor (aki az ün nep -
ség meg le pe tés ven dé ge volt) jól
is mert slá ge re i vel káp ráz tat ta el a
ze ne sze re tõ kö zön sé get.
Ezt kö ve tõ en Ba logh Zoltánné

el nö köt, Ko vács Ist ván el nök he -
lyet test és Ba logh Zol tán ve zér -
igaz ga tó urat kö szön töt ték az ün -
ne pi ren dez vény al kal má ból.
A prog ram so ro zat zá rá sa ként

az Egye sü let ün ne pi ebéd del és
aján dé kok kal ked ves ke dett mind -
azok nak a tag ja ik nak, akik a szí vé -
lyes meg hí vás nak ele get té ve
meg tisz tel ték ren dez vé nyün ket.
A cso dá la tos él mé nyért kö szö -

ne te met sze ret ném ki fe jez ni a
részt ve võk és a ma gam ne vé ben
is az Egye sü let min den mun ka tár -
sá nak, hogy egy ilyen fe lejt he tet len
és örö mök ben gaz dag na pot sze -
rez tek mind an  nyi unk szá má ra.

Pancsusák Ti bor

Az Egye sü let 2006. de cem ber 16-án tar tot ta ju bi le u mi ka rá cso nyi
ün nep sé gét az Esély Cent rum ban.

" "

" " "
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Fon tos tud ni va ló a tag fel vé tel lel kap cso -
la to san:
Alap sza bá lyunk ér tel mé ben tag ja le het

egye sü le tünk nek az a Szabolcs-Szatmár-
Bereg me gyé ben élõ ál lam pol gár, aki moz -
gás szer vi di ag nó zi sa alap ján moz gás kor lá to -
zott sá gát az aláb bi ok má nyok va la me lyi ké vel
iga zol ni tud ja, vagy azok meg lé té rõl nyi lat ko -
zik:
– Köz le ke dé si tá mo ga tás ra jo go sult, vagy jo go -
sult sá gát jö ve del mi hely ze te alap ján nem ál -
la pí tot ták meg, de az egész ség ügyi fel té te lé -
vel ren del ke zik (leg alább 7 pon tot el érõ I. fo -
kú or vo si szak vé le mény);

– Fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül,
vagy an nak egész ség ügyi fel tét ele i vel ren -
del ke zik (az OOSZI sú lyos fo gya té kos ság
mi nõ sí té sé rõl szó ló szak vé le mé nyén a
G/b. pont be van je löl ve „X”-szel;)

– Moz gás sé rült sé gé re te kin tet tel ma ga sabb
össze gû csa lá di pót lék ra jo go sult (Kis ko rú

sze mély ese tén hoz zá tar to zó ja szá má ra
fo lyó sít ják.)

– Olyan kór há zi zá ró je len tés sel vagy szak -
or vo si le let tel ren del ke zik, amely bõl egy ér -
tel mû vé vá lik a sú lyos moz gás kor lá to zott -
sá ga (pl. végtag am pu tá ció, izom sor va -
dás, vég tag bé nu lás, stb.), és a se géd esz -
köz hasz ná lat (pl. kerekes szék, há rom lá -
bú támbot, já ró gép, já ró ke ret, ortézis, stb.)

A tag fel vé te li ké re lem hez az ok mány ról fény -
má so la tot ké rünk csa tol ni!

A tag sá gi vi szony lé te sí té se ön kén tes,
mellyel a ké rel me zõ vál lal ja az éves rend sze -
res tag díj be fi ze té sét. (Jelenleg az éves tag -
díj fel nõt tek nek: 1500 Ft, gyer me kek nek – 18
évig – 800 Ft, me lyet min den év jú ni us 30-ig
kell befizetni.)
A nyil ván tar tás ba vé tel hez pon to san, ol vas -

ha tó an ki kell töl te ni egy „Tag nyil ván tar tó
lap”-ot. Csa tol ni kell a moz gás kor lá to zott sá got

iga zo ló ok má nyok, va la mint a tag díj be fi ze té -
sét iga zo ló csekk (feladószelvény) fény má so -
la tát. Csak ezek együt tes be ér ke zé se után tud -
juk fel ven ni tag ja ink so rá ba, majd ezt kö ve tõ en
meg kül de ni a tag sá gi iga zol ványt.
Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy a tag sá gi

vi szony lé te sí té se, a tag díj be fi ze té se nem je -
len ti au to ma ti ku san a ren de let, il let ve jog sza -
bály ál tal moz gás kor lá to zot tak szá má ra biz -
to sí tott tá mo ga tá sok igény be vé tel ének le he -
tõ sé gét (pl. lakás aka dály men te sí té si tá mo -
ga tás, gép jár mû szer zé si tá mo ga tás, „Te le -
fon nal a rá szo rul ta kért” Ala pít vány tá mo ga tá -
sa). Min den egyes tá mo ga tá si for ma igény lé -
sé re kü lön sza bály vo nat ko zik.

A tag fel vé tel lel kap cso lat ban bõ vebb
in for má ció kér he tõ az Egye sü let köz pon ti
iro dá já ban vagy a he lyi cso port ve ze tõk nél
ügy fél fo ga dá si na po kon sze mé lye sen va -
la mint te le fo non.

Felhívás adatváltozás
bejelentésére

Tisztelt Tagtársaink! Alapító, illetve többéves tagsági viszon-
nyal rendelkezõ tagjaink személyi adataiban vagy egészségi
állapotában a belépés óta jelentõs változás állhatott be.
Számítógépes nyilvántartásunk hitelesebbé tételéhez kérjük
érintett tagjaink segítségét, az alábbi adatlap kitöltésével.

A VÁLTOZÁST BEJELENTÕ ADATLAPOT a következõ
címre szíveskedjenek megküldeni: 

Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
Postafiók: 173

Itt kivágandó!

Ho gyan kér he tõ az egye sü le ti tag fel vé tel?
Sok szor for dul nak hoz zánk olyan moz gás sé rült sors tár sak, akik egye sü le tünk tag jai kí ván nak len ni, sze ret né nek be kap cso lód ni, meg -

is mer ni a me gyei egye sü let, a he lyi cso por tok és a klu bok mun ká ját, ta lál koz ni ha son ló sor sú tag tár sak kal, be kap cso lód ni a sza bad idõs
és kul tu rá lis prog ra mok ba, eset leg mun kát vál lal ni vagy tá mo ga tást igé nyel ni, de nem tud ják mi lyen fel té te lek kel kér he tõ a tag fel vé tel.

Segítõ Önkormányzatok
Köszönet azon Polgármesteri Hivataloknak,
akik támogatták az Egyesületet, valamint

területi csoportjainkat, klubjainkat

Balsa Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellõi csoport támogatása 10 000 Ft

Döge Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása 5 000 Ft

Fehérgyarmat Polgármesteri Hivatal
Fehérgyarmati csoport támogatása pályázat 90 000 Ft

Gávavencsellõ Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellõi csoport támogatása 25 000 Ft

Gyulaháza Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft

Kékcse Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft

Kisléta Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása 10 000 Ft

Mátészalka Polgármesteri Hivatal
Mátészalkai csoport támogatása 30 000 Ft

Mezõladány Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft

Nyírbátor Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása 50 000 Ft

Nyírbogát Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása 50 000 Ft

Nyírgyulaj Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása 10 000 Ft

Nyírlövõ Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása 10 000 Ft

Nyírpilis Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása 10 000 Ft

Ökörítófülpös Polgármesteri Hivatal
Mátészalkai csoport támogatása 10 000 Ft

Pócspetri Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása 20 000 Ft

Rápolt Polgármesteri Hivatal
Mátészalkai csoport támogatása 5 000 Ft

Szabolcs Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellõi csoport támogatása 15 000 Ft

Szorgalmatos Polgármesteri Hivatal
Tiszavasvári csoport támogatása 5 000 Ft

Timár Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellõi csoport támogatása 10 000 Ft

Tiszabercel Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellõi csoport támogatása 20 000 Ft

Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal
Tiszaeszlári csoport támogatása 50 000 Ft

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
Tiszavasvári csoport támogatása 40 000 Ft

Tuzsér Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása 25 000 Ft

Újfehértó Polgármesteri Hivatal
Újfehértói csoport támogatása pályázat 100 000 Ft

Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal

Polg. Hiv. Nyh. 30 000 Ft
Civil Ifjusági szervezetek támog. 60 000 Ft

TÁ JÉ KOZ TA TÁS a
2006. évi tá mo ga tá sok ról
LA KÁS AKA DÁLY MEN TE SÍ TÉ SI TÁ MO GA TÁS (LÁT)
A 12/2001. (I.31.) Kor mány ren de let sza bá lyoz za a vis  sza nem té rí -

ten dõ la kás aka dály men te sí té si tá mo ga tás (LÁT) igény lé sé nek fel tét -
ele it.
Egye sü le tünk 2006. év ben to vább foly tat ta a sú lyos moz gás kor lá to -

zot tak ál la mi tá mo ga tá si ké rel mé nek ügy in té zés ét. Eb ben az év ben 151
fõ sú lyo san moz gás kor lá to zott sors tár sunk igé nyel te a tá mo ga tást.
2005. év rõl 8 sú lyo san moz gás sé rült sors tár sunk ké rel mé nek el bí rá -

lá sa át hú zó dott 2006. év re. A tá mo ga tás szi go rú fel tét ele it fi gye lem be
vé ve 2006. év ben 36 moz gás fo gya té kos sze mély ké rel mét to váb bí tot -
tuk a MEOSZ LÁT Cso port fe lé jó vá ha gyás ra. Egye sü le tünk köz re mû -
kö dé sé vel 2006. év ben 44 fõ sú lyo san moz gás fo gya té kos sze mély
össze sen 6 350 000 Ft vis  sza nem té rí ten dõ ál la mi tá mo ga tás ban
ré sze sült la ká sa spe ci á lis aka dály men te sí té sé re, mely a min den na pi,
önál ló élet vi tel meg va ló sí tá sát se gí ti elõ.

LÁT TÁ MO GA TÁS HE LYI CSO POR TOK SZE RINT
Csenger és tér sé ge 2 fõ 300.000 Ft
Fe hér gyar mat és tér sé ge 4 fõ 500.000 Ft
Gávavencsellõ és tér sé ge 4 fõ 550.000 Ft
Ibrány és tér sé ge 1 fõ 150.000 Ft
Kisvárda-Záhony tér sé ge 2 fõ 300.000 Ft
Kölcse és tér sé ge 3 fõ 450.000 Ft
Má té szal ka és tér sé ge 5 fõ 700.000 Ft
Nyír bá tor és tér sé ge --- ----
Nyír egy há za és tér sé ge 8 fõ 1.200.000 Ft
Rakamaz és tér sé ge --- ---
Tiszadob és tér sé ge --- ---
Tiszaeszlár és tér sé ge 1 fõ 150.000 Ft
Tiszavasvári és tér sé ge --- ---
Újfehértó és tér sé ge 4 fõ 600.000 Ft
Vásárosnamény és tér sé ge 1 fõ 150.000 Ft
Cso por ton kí vü li te le pü lé sek 9 fõ 1.300.000 Ft
Tá mo ga tás ös  sze sen 44 fõ 6.350.000 Ft

LÁT TÁ MO GA TÁS VÁ RO SOK, KÖZ SÉ GEK SZE RINT

„TE LE FON NAL A RÁ SZO RUL TA KÉRT” ALA PÍT VÁNY
A Ma gyar Te le com Rt „Te le fon nal a rá szo rul ta kért” Ala pít vá nyá nak

ku ra tó ri u ma 2006. év ben is mét pá lyá za ti le he tõ sé get biz to sí tott sú lyo -
san moz gás kor lá to zott tag tár sa ink szá má ra te le fon be szél ge tés költ sé -
gé nek hoz zá já ru lá sá hoz.

A Ku ra tó ri um a pá lyá zó kat az aláb bi ak sze rint tá mo gat ta:
Pá lyá za tot nyúj tott be ös  sze sen 72 fõ
Tá mo ga tás ban ré sze sült 71 fõ 1.765.200 Ft ös  szeg ben
Tá mo ga tás ban nem ré sze sült 1 fõ

TÁ MO GA TÁS TÉR SÉ GEN KÉN TI BON TÁS BAN
Csenger tér sé ge 1 fõ 28.800 Ft
Fe hér gyar mat tér sé ge 3 fõ 78.000 Ft
Gávavencsellõ tér sé ge 5 fõ 130.800 Ft
Ibrány tér sé ge 1 fõ 30.000 Ft
Kisvárda-Záhony tér sé ge 17 fõ 400.800 Ft

Kölcse tér sé ge 4 fõ 106.800 Ft
Má té szal ka tér sé ge 13 fõ 337.200 Ft
Nyír bá tor tér sé ge 3 fõ 66.000 Ft
Nyír egy há za és tér sé ge 6 fõ 138.000 Ft
Rakamaz tér sé ge --- ---
Tiszadob tér sé ge --- ---
Tiszaeszlár térsége --- ---
Tiszavasvári térsége --- ---
Újfehértó térsége 3 fõ 81.600 Ft
Vásárosnamény térsége 5 fõ 132.000 Ft
Térségen kívüli települések 10 fõ 235.200 Ft
Mindösszesen: 71 fõ 1.765.200 Ft

Balkány 1 fõ 150.000 Ft
Biri 1 fõ 100.000 Ft
Buj 2 fõ 300.000 Ft
Érpatak 2 fõ 300.000 Ft
Fehérgyarmat 1 fõ 150.000 Ft
Gávavencsellõ 3 fõ 400.000 Ft
Gyulaháza 1 fõ 150.000 Ft
Kálmánháza 1 fõ 150.000 Ft
Kölcse 2 fõ 300.000 Ft
Magy 1 fõ 150.000 Ft
Mátészalka 2 fõ 250.000 Ft
Méhtelek 1 fõ 150.000 Ft
Nagyar 1 fõ 100.000 Ft
Nagyhalász 1 fõ 150.000 Ft

Nagykálló 1 fõ 150.000 Ft
Nyíregyháza 8 fõ1.200.000 Ft
Nyírtelek 1 fõ 150.000 Ft
Nyírtura 1 fõ 150.000 Ft
Olcsvaapáti 2 fõ 250.000 Ft
Paszab 1 fõ 150.000 Ft
Porcsalma 1 fõ 150.000 Ft
Szamosszeg 1 fõ 150.000 Ft
Tiszaeszlár 1 fõ 150.000 Ft
Tiszakóród 1 fõ 150.000 Ft
Tuzsér 1 fõ 150.000 Ft
Újfehértó 2 fõ 300.000 Ft
Vaja 2 fõ 300.000 Ft
Vásárosnamény 1 fõ 150.000 Ft
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Érdemes tudni…
Mozgáskorlátozott, fogyatékos
emberekre vonatkozó, illetve õket 
fokozottan érintõ jogszabályokról
Az utóbbi évtizedekben egyre inkább odafigyelnek a jogszabályok
alkotói a sérült emberek sajátos problémáira. Ez a figyelem abban
is megnyilvánul, hogy a különbözõ jogszabályokban speciális ren-
delkezéseket tesznek a fogyatékos emberekre vonatkozóan.
Nagyon sok jogszabályról tehetnénk említést, de terjedelmi korlá-
tok miatt csak a legfontosabbakról, azoknak is csak a leginkább
lényeges elemeirõl szólunk.

Senkit ne tévesszen meg, hogy sok évvel ezelõtt keletkezett jogszabá-
lyokról olvashat az alábbiakban. Az egyes jogszabályokat a jogalkotók
gyakran módosítják, de az eredeti jogszabály megjelölése nem változik.
Az alábbi ismertetés a 2007. január 1-tõl életbe lépett módosításokra is
figyelemmel van, a különbözõ forint megjelölések 2007. évre vonatkoz-
nak.
– 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esé-
lyegyenlõségük biztosításáról.
A törvény kifejezetten a fogyatékos, köztük a mozgásfogyatékos
emberekre vonatkozik. Célja az, hogy elõsegítse a fogyatékos szemé-
lyek esélyegyenlõségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben
való aktív részvételének megvalósítását.
Az alapelvek között a legfontosabb az, amelyik azt a kötelezettséget
rója a döntéshozókra (állami és önkormányzati szervekre), hogy amikor
bármit terveznek, vegyék figyelembe a fogyatékos emberek sajátos
szükségleteit. A másik pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a fogya -
tékos személyek az õket mindenki mással egyenlõen megilletõ jogokkal
állapotukból fakadóan kevéssé tudnak élni, ezért indokolt, hogy minden
lehetséges módon elõnyben részesüljenek.
A törvény megfogalmazza a fogyatékos személyeket megilletõ speciális
jogokat:
Az akadálymentes, érzékelhetõ és biztonságos épített környezethez, a
közlekedési környezet akadálymentességéhez és tájékozódási
lehetõségekhez való jog; a közérdekû információkhoz és a sajátos
helyzetükbõl fakadóan számukra szükséges speciális információk
megismeréséhez való jog; a közlekedési rendszerek akadály-
mentességéhez, a speciális háztól-házig szállító szolgálatok igény-
bevételéhez és fenntartott parkolóhelyek létesítéséhez való jog; végül a
támogató szolgálatok és segédeszközök igénybevételéhez való jog.
Ezt követõen a törvény az esélyegyenlõsítés célterületeirõl szól. Ezek:
az egészségügy; az oktatás, képzés; a foglalkoztatás; a lakóhely; a
kultúra és a sport. Mindegyik területen az a fõ cél, hogy a fogyatékos
emberek lehetõleg az ép emberekkel együtt, de sajátosságaikra
figyelemmel vehessék igénybe ezeken a területeken a szolgáltatásokat,
részvételük egyenlõ eséllyel biztosított legyen.
A célterületeket követõen a törvény a rehabilitációról szól. Itt írja elõ a
törvény annak a közalapítványnak a létrehozását és mûködtetését,
amelyet máig Fogyatékosok Esélye Közalapítványnak neveztek.
Várható, hogy az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtása
érdekében ennek a Közalapítványnak a helyébe lépõ alapítvány fogja
pályázati úton kijuttatni a kormányzat által a fogyatékos ügyre szánt
pénzek jelentõs részét a különbözõ feladatokra.
A törvény tartalmazza a fogyatékossági támogatásra vonatkozó
alapvetõ szabályokat. Rendelkezik az Országos Fogyatékosügyi
Tanács létrehozásáról és felépítésérõl, hatáskörérõl. A Tanács a
Kormány számára tanácsadó, véleményezõ tevékenységet fejt ki. E
törvény alapozza meg a több évre szóló, az Országgyûlés által elfo-
gadott Országos Fogyatékosügyi Programok megalkotásának
kötelezettségét.
A törvény záró rendelkezései között szerepelnek azok a határidõk,
amelyek például a középületek akadálymentesítésére vonatkoznak.
Rendkívül fontos a törvénynek a következõ rendelkezése: „Amennyiben
valakit fogyatékossága miatt jogellenesen hátrány ér, megilletik minda-
zok a jogok, amelyek a személyhez fûzõdõ jogok, sérelme esetén
irányadók.” Ez utóbbi jogokat az 1959. évi IV. törvény (Polgári
Törvénykönyv) 75-85. §-ai tartalmazzák elsõsorban. Ha nem állapítható
meg, hogy a jogsértõ magatartás, például az akadálymentesítés
elmaradása konkrétan, név szerint kinek a jogait sérti, mert sérthet szá-
mos fogyatékos embert, akinek személye nem határozható meg, akkor
az adott fogyatékossági körhöz tartozó emberek országos
érdekérvényesítõ szervezete, mozgáskorlátozottsággal élõk esetén a
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)
léphet fel hatóság, bíróság elõtt a jogsértõvel szemben, az esélyegyen-
lõségi törvény 25.§ (6) bekezdése értelmében.
Itt érdemes megjegyezni azt, hogy a Polgári Perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 67. §-a értelmében egyesületeink képviselhetik
tagjaikat bíróság elõtt – írásbeli meghatalmazás alapján – olyan perek-
ben, amelyeknek tárgya összefügg azokkal a célokkal és feladatokkal,
amelyeket az egyesület alapszabálya megfogalmaz.
– II. Országos Fogyatékosügyi Program (OFP) - az Országgyûlés
10/2006. /II.16./ OGY határozata.
A korábbi OFP-t a 100/1999. /XII.10./ OGY határozata tartalmazta. Ezt
a korábbi programot az Országgyûlés 6/2005. /II.25./ számú határoza-
tában áttekintette, elfogadta és megalkotta az újat. Ennek a most hatá-
lyos Programnak az egyes elemei beépülnek a II. Európa Tervbe. Ezen
túlmenõen a Kormánynak a Program végrehajtására cselekvési tervet
is kell készítenie.
Az OFP meglehetõsen terjedelmes dokumentum. Alapelvei közül leg-
fontosabbak: a rászorultság elve, az esélyek kiegyenlítésének elve, a
hátrányos megkülönböztetés tilalma, az önrendelkezés elve, a szolgál-
tatásokhoz helyben hozzáférés elve, az integráció elve, a normalizáció
elve, a rehabilitáció elve, az egyenlõ esélyû hozzáférés elve, a minden-
ki számára használható világot eredményezõ tervezés (egyetemes ter-
vezés elve) és a „semmit rólunk nélkülünk” elve. Ezek az elvek a fogya -
tékos emberek világot átfogó mozgalmában és Európában kidolgozott
és képviselt legfontosabb alapelvek.

Az OFP II. fejezete bemutatja – a 2001. évi népszámlálás adataira
támaszkodva – a fogyatékos emberek helyzetét Magyarországon. Az
adatok annyiban nem teljesen pontosak, hogy számos sorstársunk a
népszámláláskor nem vállalta fogyatékosságát. Ez baj. A dokumentum
szerint Magyarországon 600.000 fogyatékos ember él. Ez a lakosság
5,7%-a. A testi fogyatékosok és mozgássérültek a teljes fogyatékos
népességen belül 43,6%-ot tesznek ki, az értelmi fogyatékossággal
élõk aránya 10%, a vakok és gyengénlátók aránya 14,4%, minden
egyéb pedig 21,6 %, a hallás- és beszédzavarral élõk 10%-ot
képeznek. Szomorú adatok a következõk: a fogyatékos személyek
25%-a rendelkezik érettségivel, 5%-a felsõfokú végzettséggel, és
csupán 9%-a dolgozik. Az önkormányzatok fenntartásában lévõ
középületeknek mindössze 13,3%-a akadálymentes. Ez az arány 2006-
ban javult.
Az OFP céljai a komplex rehabilitáció megvalósítása, a fogyatékos
személyeket érintõ társadalmi szemlélet kedvezõ megváltoztatása, a
fogyatékos emberek és családjuk életminõségének javítása, a fogya -
tékossággal élõk társadalmi életben való aktív részvételének, az egyen-
lõ esélyû hozzáférésnek, a foglalkoztatásának javítása. A Program szól
a végrehajtás szervezeti feltételeirõl és elõírja, hogy a Program meg-
valósítására az állami költségvetésben megfelelõ pénzeszközöket kell
elõirányozni évrõl-évre. Sajnos a megszorító intézkedések egyelõre
gátolják a Program lendületes megvalósítását.
– Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség elõmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV törvény.
Ez a törvény nem csupán a fogyatékos, mozgáskorlátozott emberek
esélyegyenlõségét szolgálja, hanem mindenki másét is, akinek bármi-
lyen sajátossága van. 20 olyan jellemzõt határoz meg, amely szerint az
emberek különböznek egymástól (többek közt a faji hovatartozást,
bõrszínt, nemzetiséget, fogyatékosságot, egészségi állapotot, vallási
meggyõzõdést, életkort, nemet, vagyoni helyzetet stb.). A benne foglalt
kötelezettségek kiterjednek a fogyatékos emberek, így a mozgáskorlá-
tozottak egyesületeire is. Tehát az egyesületek sem tehetnek különb-
séget emberek között, amikor állami támogatással végeznek valami-
lyen feladatot. Márpedig minden egyesülete a mozgáskorlátozott
embereknek részesül egész tevékenységéhez valamilyen mértékû álla-
mi pénzben, amit a MEOSZ enged át nekik. A hátrányos megkülön-
böztetés a törvény szerint lehet nyílt, vagy közvetett (burkolt), megnyil-
vánulhat zaklatásban, jogellenes elkülönítésben, megtorlásban.
Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése esetén panasszal
lehet fordulni az Egyenlõ Bánásmód Hatósághoz, amelyik vagy maga
hoz döntést, például bírságot szab ki a jogsértõre, vagy pert, illetve
eljárást indít az adott ügy, élethelyzet jellege szerinti hatóságnál,
bíróságnál.
Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése vagy annak
közvetlen veszélye miatt bíróság elõtt személyiségi jogi pert, munkaü-
gyi pert, az Egyenlõ Bánásmód Hatóság elõtt eljárást indíthat a
mozgáskorlátozott emberek bármelyik egyesülete és más társadalmi
szervezetek is. A törvény külön szól a mindennapi élet azon területeirõl,
ahol különösen fontos az egyenlõ bánásmód követelményének
érvényesülése. Ezek a területek: a foglalkoztatás, a szociális biztonság
és az egészségügy, a lakhatás, az oktatás és képzés, a kereskedelem
és a szolgáltatások területe.
Példák az egyenlõ bánásmód követelményének megsértésére: ha fogy-
atékos embert kizárólag a fogyatékossága miatt nem vesznek fel egy
munkakörbe, nem lát el rendesen az orvos, nem vesznek fel kollégium-
ba, nem szolgálnak ki boltban, eltanácsolják a strandról stb.
Mielõtt bárki fellépne az egyenlõ bánásmód követelményének
megsértése miatt, érdemes átgondolni a törvény 7. § (2)-ében foglal-
takat: nem sérti az egyenlõ bánásmód követelményét „az olyan maga-
tartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás, vagy gyakorlat, amely a
hátrányt szenvedõ fél alapvetõ jogát másik alapvetõ jog érvényesülése
érdekében, elkerülhetetlen esetben korlátozza feltéve, hogy a korlá-
tozás a cél elérésére alkalmas és azzal arányos”. Továbbá nem sérti az
egyenlõ bánásmód követelményét az a magatartás sem, „amelynek a
tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül
összefüggõ, ésszerû indoka van”. Egy adott, sértõnek gondolt
helyzetben tehát a mozgáskorlátozott embernek is mérlegelnie kell,
hogy valóban képes-e arra a munkakörre, amire nem kívánja a munkál-
tató felvenni. Csak a konkrét eset alapos mérlegelésével lehet eldön-
teni, hogy sérült-e az egyenlõ bánásmód követelménye vagy sem.
– A szociális ellátások fajtáit, jogosultsági feltéteket és általában a
támogatás mértékét is az 1993.évi III. törvény tartalmazza, amely
számos módosításon ment keresztül, legutóbb 2006. december
18-án. (Szociális Törvény)
Ezen a helyen valamennyi ellátásról nem tudunk tájékoztatást adni,
csak a legfontosabbakról.
A törvényben foglalt ellátásoknál fontos a támogatást igénylõ jövedelmi
helyzete. A törvény 4. § (1) bekezdése a.) pontja értelmében nem
minõsül jövedelemnek a pénzbeli közlekedési támogatás, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás. A személyes gon-
doskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapításánál azonban
ezek is jövedelemnek minõsülnek.

Egyes támogatási, juttatási fajták

– Rendszeres szociális segély az öregségi nyugdíj korhatárát el nem ért
olyan felnõtt személyek számára nyújtott támogatás, akik vagy
egészségkárosodottak vagy nem foglalkoztatottak vagy álláskeresõk. A
törvény szerint egészség-károsodottnak minõsül, aki munka képességét
legalább 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában
részesül, vagy fogyatékossági támogatást kap. A segély mértéke a
fogyasztási egység arányszámainak összege szorozva a nyugdíj mini-
mum 90 %-ával (24 147 Ft) és ebbõl kivonva a család tényleges összes
jövedelmét.

– Lakásfenntartási támogatást azok kaphatják, akik vagy megfelelnek
az 1993. évi III. törvényben foglalt feltételeknek (normatív támogatás),
vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesülnek, vagy a helyi önkor -
mányzat által alkotott rendeletben foglalt feltételeknek felelnek meg. Itt
a normatív lakásfenntartási támogatásról eshet szó. Támogatási felté-
tel a lakás mérete, amely a benne élõk számához igazodik. Például:
egy személy esetén ez 35 m2, 5 személy esetén 70 m2. Jogosultsági
feltétel továbbá a lakásfenntartás elismert havi költsége, amelyet a költ-

ségvetési törvény szab meg évente. További feltétel, hogy a számított
egy fõre jutó jövedelem (fogyasztási egység) nem haladja meg az
öregségi nyugdíj minimum 150%-át (havi 40 245 Ft), és egyúttal a
lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi
összjövedelmének 20%-át. A legkisebb lakásfenntartási támogatási
összeg havi 2.500 Ft.

– Sokak számára fontos az ápolási díj, amelynek szabályait az 1993.
évi III. törvény 40-44. §-ai szabályozzák. Ennek ismertetésénél sem
törekedhetünk teljességre. Az ápolt és az ápoló között hozzátartozói
viszonynak kell lenni (házastárs, gyermek, unoka, szülõ, testvér, az
élettárs, a gyermek vagy unoka házastársa, a házastárs gyermeke vagy
unokája, testvére, a testvér házastársa). Feltétel, hogy az ápolt tartós
gondozásra szoruljon. Az ápoltnak súlyosan fogyatékosnak, vagy
tartósan beteg 18 év alatti személynek kell lenni. Ha valaki 18. életévét
betöltött, nem fogyatékos, hanem tartósan beteg hozzátartozóját ápol-
ja, akkor az õ ápolási díjra jogosultságának feltételeit a lakóhely szerin-
ti települési önkormányzat képviselõ testületének rendelete állapítja
meg. Tehát ebben a változatban az egyes településeken más-más lehet
a jogosultság feltétele és az ápolási díj mértéke is. Erre az esetre any -
nyit ír elõ a törvény, hogy a jogosultsági feltételek között az egy fõre jutó
számított havi jövedelemhatár nem lehet kisebb a minimál nyugdíj
összegénél, egyedülálló esetén annak másfélszeresénél.
Az alábbiakban a törvény szerinti, mindenhol azonos feltételekrõl és
rendelkezésekrõl lesz szó. A jogosultság megállapításánál fontos
kérdés az, hogy kit tekintünk fogyatékosnak. Itt csak mozgásfo -
gyatékosakról szólunk. A törvény szerint mozgásfogyatékos az, akinek
„mozgásszervi károsodása, illetve funkciózavara olyan mértékû, hogy
helyváltoztatása a külön jogszabályban (a fogyatékossági támogatásról
szóló 141/2000. Korm.rendelet melléklete) meghatározott segédeszköz
állandó és szükségszerû használatát igényli, vagy állapota miatt
helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya
miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra
szorul. A törvény szerint fokozott ápolást igénylõ fogyatékos személy
az, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes étkezni,
vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy
lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni, és ezen
képességhiányok közül legalább három egyidejûleg fennáll.
Kizárja az ápolási díjra jogosultságot, ha az ápolt intézményben él,
vagy nappali intézményben látják el, kivéve az óvodai ellátást napi 5
órában, a közoktatási intézményben a tanórák idején, rend szeres
pénzellátásban részesül, keresõ tevékenységet folytat. Ez alól kivétel
az, hogy az ápoló napi 4 órában vállalhat keresõ tevékenységet házon
kívül, vagy olyan keresõ tevékenységet folytat, amit otthon végezhet.
Amennyiben az ápoló személy e tevékenysége során saját jogú
nyugdíjra lesz jogosult, feltéve, hogy a nyugdíj megállapításának
idõpontjában már több mint 10 éve kapja az ápolási díjat, az ápolási
díjat a nyugdíj mellett is kapja.
Az ápolási díjat a jegyzõ állapítja meg. Az ápolási díj iránti kérelemhez
a jogosultsági feltételeket igazoló iratokat kell csatolni. A jegyzõnek a
jogosultságra vonatkozó határozatának meghozatala elõtt az illetékes
szociális módszertani intézmény szakértõi vizsgálatát is ki kell kérni. A
jegyzõ határozata megfellebbezhetõ a regionális közigazgatási hivatal
szociális ügyekkel foglalkozó hatóságánál.
Az ápolási díj havi összege: alapesetben megegyezik a legkisebb
öregségi nyugdíjjal (26 830 Ft), fokozott ápolást igénylõ, súlyosan fo -
gyatékos személy gondozása esetén a minimál nyugdíj összegének
130%-a (34 879 Ft) a települési önkormányzat képviselõ testülete
határozatában szabályozott ápolási díj a település gazdagságától függ,
de legkevesebb a minimál nyugdíj 80%-a kell hogy legyen (21 464 Ft).
Figyelem! Nagyon fontos az ápolási díj szempontjából mind a jogo-
sultság, mind a mérték tekintetében, hogy az a felnõtt személy, akit
gondozni, ápolni kell, az fogyatékos vagy tartósan beteg személy. A
hétköznapi szemlélet ezt a két minõsítést könnyen összekeveri.
Ragaszkodni kell a törvényben meghatározott fogalmakhoz! 

– Átmeneti segély feltételeit, mértékét a település önkormányzatának
képviselõ testülete szabályozza, ezért településenként változó, a
jegyzõtõl kell kérni.

– Természetben nyújtható pénz helyett a lakásfenntartási támogatás,
az átmeneti segély, a temetési segély az önkormányzati rendeletben
szabályozott feltételek és módozatok szerint, és bizonyos esetekben a
rendszeres szociális segély is.

– Az 1993. III. törvény 49-53. §-ai szabályozzák a közgyógyellátást. Ez
gyógyszerhez, gyógyászati segédeszközhöz és rehabilitációs célú gyó-
gyászati ellátáshoz ingyenes hozzájutást tesz lehetõvé annak számára,
akinek a közgyógyellátási igazolványt a település jegyzõje kiállította.
Gyógyszer esetében az ingyenesség az egyéni gyógyszerkeret erejéig
terjed, amely maximum havi 12 000 Ft, illetve évenként a költségvetési
törvényben meghatározott összeg lehet, az eseti keret éves összege 
6 000 Ft. Az egyéni gyógyszerkeret a jogosult számára szükséges
gyógy szerek meghatározásán alapul, amely meghatározásban a
háziorvos és az õ véleményét ellenõrzõ szakhatóság vesz részt. Az
azonos hatóanyagú gyógyszerek közül a legolcsóbb árát lehet
figyelembe venni. Gyógyászati segédeszköz esetén, miután azonos
célra különbözõ minõségû és árú eszközök szolgálhatnak, a törvény az
un. referencia gyógyászati segédeszközre megállapított árat veszi ala-
pul. A segédeszköz-gyártókat az egészségbiztosítási pénztár
versenyezteti abban, hogy melyik adja olcsóbban az azonos célú
segédeszközt.
A társadalombiztosítási támogatással kapható gyógyászati
segédeszközök listáját felhasználási célonkénti csoportosításban egy
300 oldalas jogszabály, a sokszor módosított 19/2003. (EszCsM) ren-
delet szabályozza. Ebben olvasható az is, hogy melyik eszköz kapható
közgyógyellátási igazolvány birtokosa által ingyen.
Jövedelemkorlát nélkül közgyógyellátásra jogosultak a következõ
személyek: a bentlakásos intézményben elhelyezett állami nevelt kisko-
rú személy, a rendszeres szociális segélyben részesülõ
egészségkárosodott személy, a rokkantsági járadékos, az I. és II. cso-
portú rokkantsági nyugdíjas és a magasabb összegû családi pótlékban
részesülõk.
Ezen kívül azok, akiknek a havi gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj
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minimumának 10%-át meghaladja (2683 Ft), feltéve hogy a családjuk-
ban a számított egy fõre jutó havi jövedelem nem éri el a 26 830 Ft-ot,
egyedülálló esetén 40 245 forintot. 
A települési önkormányzat más rászorultak számára adható közgyó-
gyellátási igazolvány jogosultsági feltételeit önkormányzati rendeletben
határozza meg. Ezek a feltételek településenként eltérõek. A törvény e
körben csak néhány kötelezõ feltételt szab a helyi rendelethez.
A közgyógyellátásra jogosultságot a települési jegyzõ határozattal
állapítja meg, évente felülvizsgálja a jogosultsági feltételeket.
A közgyógyellátási igazolványról a 28/1993. (II.17) Korm. rendelet ren-
delkezik.

– Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása a
település polgármesterének feladata. Jogosultsági feltétel, hogy az egy
fõre jutó havi jövedelem ne haladja meg a minimum nyugdíj összegét,
egyedülálló esetén annak másfélszeresét.

– Adósságkezelési szolgáltatás. A települési önkormányzat állapítja
meg a feltételek zömét.
Azok kaphatják, akiknek adóssága meghaladja az 50 000 Ft-ot, vagy
kikapcsolták a villanyt, gázt, vizet, az egy fõre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az önkormányzati rendeletben meghatározott
összeghatárt és a rendeletben elismert minimum lakásnagyságot és
komfortfokozatot. 

– Családok támogatásáról az 1998. évi LXXXIV. Törvény és a
223/1998. Korm. rendelet rendelkezik. E törvény alapján a támogatási
formák: családi pótlék, gyermekgondozási segély (a gyermekgondozási
díj az 1997. évi LXXXIII. Törvényben és a 217/1997. Korm. rendeletben
szabályozott), és gyermeknevelési támogatás.

– A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (végrehajtása tárgyában kiadott 149/1997.(IX.10.)
Korm. rendelet) alapján a meghatározott feltételek mellett gyermek -
nevelési támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény állapítható meg a
rászorultak részére.

– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI.
törvény (végrehajtásáról a 168/1997. Korm. rendelet rendelkezik).
Tartalma: saját jogú öregségi nyugdíj, árvaellátás, özvegyi nyugdíj,
szülõi nyugdíj, a nyugdíj korhatár meghatározása, a nyugdíj
jövedelemhez igazodó, de felsõ határral lekorlátozott mértéke, a
rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a nyugdíj
számításánál beszámítandó szolgálati idõ mértékének szabályozása.
2007. évben a minimum rokkantsági nyugdíj mértékek: III. rokkantsági
csoportban 28 040 Ft, I. rokkantsági csoportban havi 29 070 Ft. A bale-
seti rokkantsági nyugdíj III. csoportban havi 26 900 Ft, II. rokkantsági
csoportban havi 28 260 Ft, az I. rokkantsági csoportban havi 29 230 Ft.
Az árvaellátás legkisebb összege havi 22 780 Ft.

– A rokkantsági járadékról a 83/1987. MT rendelet rendelkezik.
Az kaphatja, aki 25. életévének betöltése elõtt teljesen munkaképtelen-
séget eredményezõ egészségi állapotba került és nyugellátást, baleseti
nyugellátást részére nem állapítottak meg. A jogosult 18. életévének
betöltésétõl igényelhetõ, a keresõ foglalkozás mellett is kapható. 2007.
évben mértéke havi 30 130 Ft.

– A fogyatékossági támogatásról az 1998. évi XXVI. Törvény és a
141/2000 (VIII.9.) Korm. rendelet szól.
Mindenekelõtt meg kell különböztetnünk a mozgáskorlátozottságot a
mozgásfogyatékosságtól. A mozgáskorlátozottság enyhébb súlyossá-
got jelent, mint a fogyatékosság.
Mozgásfogyatékosnak az minõsül aki egy alsó végtagján protézist visel,
vagy valamelyik alsó végtagja deformált, legalább két felsõ végtagja
károsodott, amelybõl az egyik lehet csonkolt és a másik deformált vagy
bénult, mindkét alsó végtagján járógépet vagy hasonló eszközt visel,
mindkét felsõ végtagja bénult, egy alsó és egy felsõ végtagján visel
valamilyen eszközt, vagy egyik végtagján segédeszközt visel és a
másik felsõ végtagja bénult, bármelyik végtagján segédeszközt és
egyúttal gerincén fûzõt visel, kerekesszékes, illetve legalább két
végtag ra, vagy egy végtagra és törzsre kiterjedõ tartós izületi, illetve
izommerevsége, bénulása, vagy csont-, illetve izületi deformitása van,
és amennyiben ez az állapot a mozgást vagy az érintett testrészek
használatát súlyos mértékben akadályozza, továbbá ha túlmozgással
együtt járó súlyos mozgáskoordinációs zavara a járást, vagy az erõ -
kifejtési képességeket jelentõs mértékben akadályozza, továbbá aki
mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, és ezért
segédeszköz használatára állapota vagy állapot rosszabbodása miatt
nem képes.
A súlyos fogyatékosságnak két fokozata van. Az egyik az, amikor a min-
dennapi életvitelhez, a társadalmi életben való részvételéhez szük-
séges tevékenységeket még a szükség szerinti segédeszköz igény-
bevételével sem képes más személy közremûködése nélkül elvégezni
(enyhébb fokozat).
A támogatás mértéke enyhébb fokozatban a nyugdíj minimum 65%-a
(17 440 Ft), a súlyosabb fokozatban a nyugdíj minimum 80%-a
(21 464 Ft).
Az igénylés a háziorvosnál kezdõdik, aki megállapítja a fogyatékosság
minõségét és a fokozatot. Ezt az igazolást kérelemmel és a fogya -
tékosságra vonatkozó kórházi zárójelentésekkel együtt kell elküldeni a
magyar államkincstár területi szervéhez, ahonnan szakértõi
bizottsághoz kerül a kérelem. Ha a papírokból aggálytalanul megál-
lapítható a fogyatékosság megléte és fokozata, akkor a szakértõ
bizottság szakvéleményét a papírok alapján hozza meg, ha nem, akkor
megvizsgálja a kérelmezõt, akár a lakásán is. Az államkincstár területi
szerve a szakértõi vélemény alapján hoz határozatot és intézkedik a
folyósításról. Ha elutasító a határozat, az ellen a pénzügyminiszterhez
lehet panaszt tenni.

– Közlekedési kedvezmények súlyos mozgáskorlátozottak
számára a 164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet alapján adhatók.
Fajtái: személygépkocsi szerzési támogatás, személygépkocsi áta-
lakítási támogatás, közlekedési támogatás.

A szerzési támogatás 1610 cm3 hengerûrtartalmú benzines, vagy 2000
cm3 alatti diesel, vagy kis sebességû jármû vásárlásához, vagy külföld -
rõl behozott gépjármû vámjához adható. Csak az kaphatja meg, aki
gépkocsiját saját maga vezeti vezetõi engedély birtokában, vagy a gép-
kocsit házastársa, vagy szülõje vezeti, illetve vele legalább 1 éve közös
háztartásban élõ gyermeke vezeti, de csak akkor, ha a gyermek õt
munkába, vagy tanuláshoz szállítja. Jövedelemkorlát is van. Csak akkor
adható az egyéb feltételek mellett is gépjármûszerzési támogatás, ha a
családban az egy fõre jutó jövedelem (nem úgy számítjuk, mint az
1993. évi III. törvény szerint) a legkisebb öregségi nyugdíj mértékének
2,5-szeresét nem haladja meg. (ez most havi 67 075 Ft). A támogatás
mértéke 300 000 Ft, a támogatás 7 évente kérhetõ és a gépkocsi nem
idegeníthetõ el.
Átalakítási támogatás az elõzõkben írt jövedelmi korlátok mellett
igényelhetõ, automata sebességváltójú jármû vásárlásához is jár,
mértéke legfeljebb 30 000 Ft.
Közlekedési támogatás jövedelemkorlátja ugyanaz, mint a szerzési
támogatásé. Alapmértéke és 62 éven felülieknek 7 000 Ft/év, 1-60 éves
kor közötti mozgáskorlátozott vagy szülõje számára, amennyiben a
mozgáskorlátozott személy tanulói, vagy munkaviszonyban áll évi
24 500 Ft, ha a mozgáskorlátozott személy kiskorú eltartásáról gondo-
skodik, akkor alapesetben 10 500 Ft, munkaviszonyban állás esetén évi
28 000 Ft.

A támogatás igénylése a háziorvosnál kezdõdik, aki a közlekedõ
képességet pontozza, elõre megszabott szempontok szerint. 7 pont
elérése esetén kiállítja a közlekedési képességrõl szóló igazolást (nép-
szerû nevén „7 pontos papír”). Ezzel az igazolással legkésõbb minden
év április 30. napjáig (jogvesztõ határidõ, ha nem késõbbi hónapban
válik valaki mozgáskorlátozottá) a kérelmezõ felkeresi a települési
jegyzõt, aki határozatot hoz és kiutalja az összeget.
Amennyiben a támogatási kérelem gépjármû szerzésre vagy áta-
lakításra vonatkozik, a jegyzõ határozatát megküldi a megyei közigaz-
gatási szervnek, ahol nyilvántartják a kérelmeket. Egy bizottság évrõl-
évre (a szociális igazgatásért felelõs miniszter által megyékre
meghatározott számú kereten belül) kiosztja a kiválasztott várakozók
között a támogatást megtestesítõ utalványokat. Az elosztásban részt
vesz a mozgáskorlátozott emberek területileg illetékes megyei
szervezetének képviselõje is, az országos szövetség elnökétõl kapott
meghatalmazással. Az utalványra várakozók száma minden megyében
többszörösen meghaladja az évente kiosztható utalványok számát. Az
elosztásnál elõnyben részesülnek a korai fejlesztésben résztvevõ, a
tanulmányokat folytató gyermekek (szüleik), valamint azok a
kérelmezõk, akik a gépjármûvet munkába járásra használják.

– Lakás akadálymentesítési támogatás adható súlyosan
mozgáskorlátozott személyeknek a lakáscélú állami támogatá-
sokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm.rendelet 9. és 10. §-ai alapján.
Fontos szempont, hogy ez a támogatás nem szociális segély, hanem
rehabilitációs célú, ezért jövedelemkorlátja nincs. Célja, hogy a
súlyosan mozgáskorlátozott személy saját lakását akadályozottság
nélkül legyen képes használni. Alapvetõen két feltétele van: az egyik a
súlyosan mozgáskorlátozott állapot, ami vagy a fogyatékossági támo-
gatásról szóló határozattal, vagy a már említett „7 pontos papírral” iga-
zolható. A másik feltétel az, hogy mûszaki megoldásokra van szükség
ahhoz, hogy a mozgáskorlátozottság mértékéhez, megnyilvánulásaihoz
igazodó mûszaki megoldással járó átalakítást kell a lakáson elvégezni,
vagy eleve ilyen mûszaki megoldásokkal épített lakást kell vásárolni,
vagy építeni.
Az akadálymentesítés leginkább elõforduló esetei: lábát nehezen
emelõ ember esetén a küszöbök kivétele; mankóval, bottal járó esetén
csúszásmentes padló kialakítása; kerekesszékes emberek számára
lépcsõ helyett lejtõ (legfeljebb 6-8 % lejtésû) kialakítása; ha nincs
fürdõszoba a meglévõ lakásban, akkor a lakáson belül fürdõszoba,
illetve illemhely kialakítása; kerekesszékes kérelmezõ esetén megfelelõ
szélességû ajtók betétele; megfelelõ méretû fürdõszoba kialakítása;
padló összefolyós zuhanyozási lehetõség létrehozása (a zuhanytálca
alkalmatlan, nem támogatható); a nehezen, de lábon járó ember
számára lépcsõ mellett korlát beépítése; különbözõ emelõszerkezetek,
kaputelefon, gázfûtés beszerelése. A gázfûtés és a villanyfûtés be  -
sze relése ún. nem tipikus akadálymentesítés, mert annak elõnyeit az
ép családtagok is élvezik és növeli az ingatlan értékét.

A támogatás odaítélésének további feltétele, hogy az akadály-
mentesítést kérõ felnõtt, vagy a mozgáskorlátozott gyermek szülõje
tulajdonosa, haszonélvezõje vagy bérlõje legyen az ingatlannak. A
támogatás feltétele, hogy az akadálymentesítendõ lakóháznak
minõsülõ (nem üdülõ) épületben éljen a mozgáskorlátozott életvitelsz-
erûen, legalább egy éve bejelentkezve. Nem adható támogatás olyan
lakóházra, amely végrehajtás alatt áll, vagy eladásra szánták ép ember
számára.
Ez a támogatás egy életben egyszer adható egyazon személynek,
illetve egyazon ingatlanra. Az ingatlan esetében akkor adható ugyana-
zon ingatlanra ismét lakás akadálymentesítési támogatás, ha az ingat-
lanba olyan személy költözik, vagy az ott lakó személy válik mozgás -
korlátozottá, akinek az állapotához a korábbi átalakításhoz képest más
fajta mûszaki megoldásokat igénylõ átalakítás szükséges.

A támogatásra jogosultság ügyében  – a tájékoztatás, a kérelem és 
mellékleteinek összegyûjtése, környezettanulmány végzése, a támo-
gatás mértékének megállapítása, vagy a kérelem elutasítása – a
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
hatáskörébe tartozik a jogszabály szerint. Az ügyekben az Országos
Szövetség által erre feljogosított tagegyesületeinek tanfolyamokon
kiképzett tisztségviselõi, munkatársai járnak el.
Az országos Szövetség ellenõrizheti az átalakítási munkálatok befe-
jezését és megvalósítását. A kérelmezõnek az átalakítás befejezését
be kell jelentenie a Szövetséghez.

Fontos szabály, hogy amennyiben az átalakítás befejezõdik a támo-
gatás kifizetése elõtt, akkor a támogatást már nem fizeti ki az OTP. A
kérelemtõl eltérõ felhasználás esetén a támogatást kamatostól vissza
kell fizetni. Csak olyan költségvetést érdemes készíttetni, vagy

készíteni, amelynek összege és a lehetséges támogatási összeg közöt-
ti különbség összegével a kérelmezõ rendelkezik.

A támogatás legnagyobb mértéke átalakításnál 150 000 Ft.
Amennyiben az átalakítást kérõ mozgáskorlátozott személy családtag-
nak minõsül, akkor csak 100 000 Ft. Új akadálymentes lakás vásárlása,
vagy építése esetén a támogatás összege 250 000 Ft, családtag
esetén 100 000 Ft.

A támogatás iránti kérelemmel elõször az egyesület helyi
szervezetének vezetõjét kell felkeresni, aki kiadja a tájékoztatót és a
kérelmet, a tájékoztató alapos tanulmányozását követõen, a szükséges
mellékletekkel együtt a területileg illetékes egyesülethez kell fordulni.

– A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 61. §-a szól
arról, hogy a fogyatékossággal élõ fõiskolai, egyetemi hallgatók fogya -
tékosságukhoz igazodóan milyen speciális eszközök, segítség és mód-
szer igénybevételével adhatnak számot tudásukról (vizsga). A Kormány
rendeletben szabályozza a felsõoktatási intézmény tennivalóit a fogya -
tékos hallgatókkal kapcsolatosan és a fogyatékosság igazolásának
módját.
A 237/2006. (XI.17.) Korm. rendelet 30. §-a rendelkezik a felsõoktatási
intézmények felvételi eljárásában a fogyatékos jelentkezõk speciális
lehetõségeirõl.

– A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a ren-
delkezik a gépjármûadó alóli mentességekrõl. E szerint mentes: „a
súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott
kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élõ szülõje,
nevelõszülõje, mostoha- vagy örökbe fogadó szülõje tulajdonában lévõ
egy darab 100 kwatt teljesítményt el nem érõ személygépkocsi, ide
nem értve a személyi taxiként üzemelõ személygépkocsit. Ha a
mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a
mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményû személygépkocsi után
jár”. Az adó alapjának számításánál a lóerõben kifejezett teljesítményt
1,36-tal kell osztani, így kapjuk meg a kwatt-ban kifejezett teljesítményt.
Az adó mértéke függ a gépkocsi korától. Pl.: 3 évnél fiatalabb gépkocsi
esetén az adó 300 Ft/kwatt, 16 éves gépkocsi esetén az adó már csak
120 Ft/kwatt. A kedvezményt a helyi adóhatóságnál kell kérni, igazolva
a súlyos mozgáskorlátozottságot.

– Az illetékekrõl szóló 1990. évi C.törvény 33. § (2) bekezdés
15./,18./,31./ pontja szerint illetékmentesek a foglalkoztatás-politika
körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési
támogatás, stb.) igénybevételével, a nyugdíjazással kapcsolatos eljárá-
sok és az eljáráshoz szükséges iratok; a szociálpolitikai feladatot ellátó
szervnél vagy ilyen intézetnél, intézménynél szociális ügyben (pl.: az
1993. évi III. törvénynél említett) kezdeményezett minden eljárás; az
egyenlõ bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban
indított eljárás.

– A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. §-a,
valamint 90 § (1) bekezdés i./ pontja értelmében a bírósági végrehajtás
alól mentesek a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka, a
megváltozott munkaképességû személyt megilletõ juttatás, a fogya -
tékossági támogatás, az ingók közül pedig a végrehajtás alá vont adós
betegsége és testi fogyatékossága miatt szükséges gyógyszer, gyó-
gyászati segédeszköz és technikai segédeszköz, valamint a
mozgásában korlátozott adós gépjármûve.

– A megváltozott munkaképességû emberek foglalkoztatását több
jogszabály igyekszik elõsegíteni:
176/2005. (IX.2.) Korm. rendelet: a munkáltatók akkreditációjának
(alkalmasságának megállapítása), továbbá az akkreditált munkáltatók
ellenõrzésének szabályairól.
177/2005. (IX.2.) Korm. rendelet: a munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatásról.
112/2006. (V.12.) Korm. rendelet: a szociális foglalkoztatás engedé-
lyezésérõl és a szociális foglalkoztatás támogatásáról.
122/2006.sz. Korm. rendelet: a foglalkoztatási célú támogatásokról.
14/2005. (IX.2.) FMM rendelet: a rehabilitációs, akkreditációs eljárás
és követelményrendszer részletes szabályairól.
15/2005. (IX.2.) FMM rendelet: a megváltozott munkaképességû
személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás
megállapításának részletes szabályairól.
A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény is tartalmaz fogyatékos emberek foglalkoz-
tatását támogató rendelkezéseket.

Dr.Chikán Csaba MEOSZ alelnök

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy
az egye sü le ti tag sá gi díj 2007.
év ben:
– Fel nõt tek nek 1.500 Ft/év
– Gyer me kek nek 800 Ft/év

Kér jük azo kat a tag tár sa in -
kat, akik tag dí ju kat eb ben az év -
ben még nem ren dez ték, hogy
pos ta for dul tá val szí ves ked je nek
ezt meg ten ni.

Fel hív juk ked ves tag tár sa ink
fi gyel mét, hogy ha tag díj hát ra lé -

kuk van, mi nél elõbb szí ves ked -
je nek ren dez ni. 
2006. évi tag dí jak:
– Fel nõt tek nek 1.500 Ft/év
– Gyer me kek nek 800 Ft/év

Alap sza bá lyunk ér tel mé ben
ren de zet len tag díj hát ra lék ese tén
tag tár sun kat tö röl nünk kell a nyil -
ván tar tás ból. A tag dí jat az új ság
mel lék le te ként kül dött csek ken kér -
jük be fi zet ni, vagy Egye sü le tünk nél
szer dai ügy fél fo ga dá si na pon le het
ren dez ni.

Tudnivaló a tagdíj-
fizetés rendezésérõl
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A „Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány a T-Com telefon-

vonallal rendelkezõ súlyosan mozgássérült tagtársaink részére
évrõl-évre lehetõséget biztosít telefonvonal-bekötési díj és beszél-
getési díj támogatásához pályázat benyújtására.

2007. évben Egyesületünk a közel kilencezer fõs tagságból 85
fõ súlyosan mozgássérült sorstársunk pályázatát továbbíthatja a
Kuratórium felé.
A megyei taglétszám és a benyújtható pályázatok keretszámát

figyelembe véve elsõsorban olyan tagtársunk pályázatát tudjuk
fogadni és továbbítani, aki a pályázati feltételeknek megfelel,
legalább 1 éves tagsági viszonnyal rendelkezik, tagdíjhátraléka
nincs, és még nem kapott támogatást.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázat benyújtásához szükséges papírok:
– Pályázati adatlap, melyet az Egyesület aláírással és pecséttel
lát el

– Jövedelemigazolások
– Orvosi igazolások
– Telefon csekkek vagy a bekötési csekk másolata
– Utolsó havi telefonszámla melybõl kitûnik, hogy milyen díjcso-
magot fizet a pályázó.

Pályázatot nyújthat be az a mozgáskorlátozott személy,
– aki I. vagy II. csoportú 100%-os rokkant, vagy
– fogyatékossági támogatásban részesülõ súlyos mozgássérült.

Jövedelemhatárok:
– Családban élõ pályázó esetén: maximum 60.000 Ft/fõ/hó
– Egyedülálló esetén: maximum 77.000 Ft/fõ/hó

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A
JÖVEDELEMBE NEM SZÁMÍT BELE!

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK
Mozgássérültséget igazoló orvosi okmányok:
– OOSZI szakvélemény a 100%-os rokkantságról.
– Fogyatékossági támogatásról szóló igazolás (határozat és
orvosi szakvélemény).

– Ha nincs leszázalékolva a pályázó, akkor a közlekedési támo-
gatáshoz kiállított háziorvosi szakvélemény, ú.n. „7 pontos” iga-
zolás is megfelelõ, ha abból egyértelmûen kitûnik a mozgásfo-
gyatékosság súlyossága. Például 18 év alatti súlyosan
mozgássérült kiskorú gyermek, aki kerekesszékkel vagy
járókerettel, stb. közlekedik.

Jövedelemigazolás, mely minden együtt élõ családtagtól szük-
séges:

– Munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, munkanélküli járadék, stb.
– Munkaviszonnyal nem rendelkezõknek a munkaügyi központ
(önkormányzat) igazolása szükséges akkor is, ha ellátásban
nem részesül.

– Gyermekeknek 16 éves kor felett iskolalátogatási igazolás.

PÁLYÁZNI LEHET
Beszélgetési díj hozzájárulásához csatolni kell:
– az utolsó 6 havi befizetett csekk fénymásolatát, és 
– az utolsó havi telefonszámlát, melybõl kitûnik, hogy milyen díjc-
somagot fizet a pályázó.

Bekötési díj hozzájárulásához csatolni kell:
– a bekötési díj befizetésérõl szóló csekk fénymásolatát.
Kontroll kártyás elõfizetésnél csatolni kell:
– névre szóló áfás számla másolatát a kártya vásárlásáról.

PÁLYÁZATI ADATLAP BESZEREZHETÕ
– a Megyei Egyesület központi irodájában vagy
– a helyi csoportvezetõknél.

A pályázati adatlapot pontosan kitöltve, az elõírt igazolá-
sokkal együtt Egyesületünkhöz kell benyújtani.
Felhívjuk sorstársaink figyelmét arra, hogy hiányos, vagy

hiányosan kitöltött pályázatokat nem továbbíthatunk a
Kuratórium felé.
A pályázattal kapcsolatosan bõvebb információ kérhetõ az

Egyesület központi telefonszámain, illetve személyesen szer-
dai napokon (Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. Esély Centrum),
vagy helyi csoportvezetõinknél telefonon, illetve ügyfélfo-
gadási napokon.

1. A kö te le zõ leg ki sebb mi ni -
mál bér (mi ni mál bér) és a ga -
ran tált bér mi ni mum ös  sze ge
(A kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér
(mi ni mál bér) és a ga ran tált bér -
mi ni mum meg ál la pí tá sá ról szó ló
316/2005. (XII. 25.) Korm. rend.
alap ján)

Mi ni má lbér 
2007. 01. 01. – 12. 31.-ig
Korm. rend. 2. §
ha vi bér: 65 500 Ft, he ti bér:
15 080 Ft, na pi bér: 3 020 Ft, óra -
bér: 377 Ft

Szak kép zet tek ga ran tált bér mi -
ni mu ma 2007.01.01 – 12. 31.-ig
2 év nél ke ve sebb gya kor la ti
idõ vel: mi ni má lbér 110%-a 
Korm. rend. 4. § (1) bek. ba) pont
ha vi bér: 72 100 Ft, he ti bér:
16 590 Ft, na pi bér: 3 330 Ft, óra -
bér: 415 Ft

Leg alább 2 évi gya kor la ti idõ -
vel, vagy 50 év fe let ti mun ka -
vál la ló ese tén: mi ni má lbér
115%-a 
Korm. rend. 4. § (1) bek. ab)
pont és (3) bek.
ha vi bér: 75 400 Ft, he ti bér:
17 350 Ft, na pi bér: 3 480 Ft, óra -
bér: 434 Ft

2. A 2006. de cem ber 31-ét kö -
ve tõ en meg ál la pí tott nyug dí -
jak, nyug díj sze rû el lá tá sok

Öreg sé gi nyug díj leg ki sebb ösz -
 sze ge: 26 830 Ft
224/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 7. §

Rok kant sá gi nyug díj
224/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 8. §
III. rok kant sá gi cso port ban: 26 830 Ft
II. rok kant sá gi cso port ban: 28 040 Ft
I. rok kant sá gi cso port ban: 29 070 Ft

Bal ese ti rok kant sá gi nyug díj
224/2006.(XI. 20.) Korm. rend. 9. §
III. rok kant sá gi cso port ban: 26 900 Ft
II. rok kant sá gi cso port ban: 28 260 Ft
I. rok kant sá gi cso port ban: 29 230 Ft

Ár va el lá tás leg ki sebb ös  sze ge:
22 780 Ft
224/2006. (XI. 20.) Korm. ren de -
let 11. §

Sa ját jo gú nyu gel lá tás és az
öz ve gyi nyu gel lá tás együtt fo lyó -
sí tá si ös  szeg ha tá ra: 59 110 Ft
224/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 10. §

Rok kant sá gi já ra dék: 30 130 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend.
4. § a) pont

Rend sze res szo ci á lis já ra dék:
24 270 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend.
4. § b) pont

Há zas tár si pót lék és az ah hoz
já ró ki egé szí tés együt tes ösz -
 sze ge: 18 270 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 2. §

Há zas társ után já ró jö ve de lem pót -
lék: 12 590 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 2. §

Egész ség ká ro so dá si já ra dék
ma xi má lis ös  sze ge: 80 490 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 1. §
(2) bek. b) pont

Va kok sze mé lyi já ra dé ka: 13 660 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend.
1. § (3) bek.

3. Ál lás ke re sõk tá mo ga tá sa,
vál lal ko zói já ra dék, ke re set pót ló
jut ta tás
1991. évi IV. tv.

Ál lás ke re sõk já ra dé ka (ÁJ)
1991. évi IV. tv. 26.§
1. sza kasz (fo lyó sí tá si idõ fe le,

max. 91 nap)
Mi ni mum a mi ni mál bér 60%-a:
39 300 Ft/hó; 1 310 Ft/nap
Ma xi mum a mi ni mál bér 60%-
ának két sze re se: 78 600 Ft/hó;
2 620 Ft/nap

Ál lás ke re sõk já ra dé ka (ÁJ)
2. sza kasz (hát ra lé võ idõ, max.
179 nap)
A mi ni mál bér 60%-a: 39 300
Ft/hó; 1 310 Ft/nap

Álláskeresõk se gé lye (ÁS)
1991. évi IV. tv. 30.§
A mi ni mál bér 40%-a: 26 200 Ft;
873 Ft/nap

Vál lal ko zói já ra dék (VJ)
1991. évi IV. tv. 45 §
Mi ni mum az öreg sé gi nyug díj
leg ki sebb ös  sze gé nek 90%-a:
24 147 Ft/hó; 805 Ft/nap 
Ma xi mum az öreg sé gi nyug díj
leg ki sebb ös  sze gé nek 90%-ának
két sze re se: 48 294 Ft/hó; 1 610
Ft/nap

Ke re set pót ló jut ta tás
1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek.
65 500 Ft/hó; 2 183 Ft/nap
Csak a mun ka ügyi ki ren delt ség
ál tal aján lott, vagy el fo ga dott in -
ten zív – he ti 20 órás – kép zés -
ben va ló rész vé tel ese tén jár!

4. Vál lal ko zói já ru lék
1991. évi IV. tv. 46/B. § (1) bek.
Egyé ni/tár sas vál lal ko zó egész -
ség biz to sí tá si já ru lék alap ját ké -
pezõ jö ve del mé nek 4%-a.
Nem kell vál lal ko zói já ru lé kot fi -
zet ni an nak, aki
• öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti
rok kant sá gi nyug díj ban ré sze -
sül, vagy ar ra  jo go sult tá vált,

• a vál lal ko zói te vé keny sé ge foly -
ta tá sá val egyidejûleg mun ka vi -
szony ban is áll, és mun ka ide je
el éri a he ti 36 órát.

• Ok ta tá si in téz mény nap pa li ta -
go za tán ta nul má nyo kat foly tat.

5. Adó sá vok, adó ked vez mé nyek

Adó sá vok
1995. évi CXVII. tör vény (Szja.
tv.) 30. §
Évi 1 700 000 Ft jö ve de le mig 18%,
az 1 700 000 Ft fe let ti jö ve de lem -
rész re 36% az adó mér té ke

Adó jó vá írás
Szja. tv. 33. § (2) és (3) bek.
Adó jó vá írás ös  sze ge az adó év -
ben tör tén bér ki fi ze tés 18%-a, jo -
go sult sá gi hó na pon ként ma xi -
mum 9 000 Ft
Jo go sult sá gi ha tár: 1 500 000 Ft
Ki egé szítõ jo go sult sá gi ha tár:
1 000 000 Ft
Ki egé szítõ adó jó vá írás ös  sze -
ge: 2 340 Ft

Adó men tes jut ta tá sok
1995. évi CXVII. tör vény (Szja.
tv.) 71. §, 7. § k) pont, 1. szá mú
mel lék let 2.7., 8.3. és 8.17. és
8.30., 8.19. pont
Ös  sze sen együtt leg fel jebb
400 000 Ft ös  szeg ben ad ha tó ak
adó men te sen a következõ bé ren
kí vü li jut ta tá sok: ön kén tes köl csö -
nös nyug díj- és/vagy egész ség -
pénz tár ba fi ze tett mun kál ta tói
hoz zá já ru lás, is ko lai rend szerû
kép zés cí mén át vál lalt, vi selt költ -
ség, üdü lé si csekk, is ko la kez dé si
tá mo ga tás, (bank szám la költ ség-
té rí tés megszûnik!), internet-
használat, szá mí tó gép-jut ta tás,
ru há za ti költ ség té rí tés,
mûvelõdési in téz mé nyi szol gál ta -
tás, és a he lyi uta zá si bér let.
Üdü lé si csekk: 65 500 Ft/év
Ter mé szet be ni me leg ét kez te tés
(ide ért ve az er re jo go sí tó utal -
ványt is): 10 000 Ft/hó
Ét ke zé si utal vány: 5 000 Ft/hó
Is ko la kez dé si tá mo ga tás: 20 000
Ft/év

Cse kély ér tékû aján dék leg fel -
jebb évi 3 al ka lom mal al kal man -
ként: 6 550 Ft
Mun kál ta tó la kás cé lú fel hasz ná -
lás ra nyúj tott tá mo ga tá sa:
1 000 000 Ft
Ön kén tes köl csö nös nyug díj -
pénz tár ba fi ze tett mun kál ta tói
hoz zá já ru lás: 32 750 Ft/hó
és/vagy 
ön kén tes egész ség pénz tár ba fi -
ze tett mun kál ta tói hoz zá já ru lás:
13 100 Ft/hó

Mezõgazdasági õstermelõnek
az e tevékenységbõl szár ma zó
Szja. tv. 23. § sze rint fi gye lem be
veendõ jö ve del me: 600 000 Ft
1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek.
e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv.
(Szja. tv.) 23. §

6. Pénz be li tár sa da lom biz to sí -
tá si el lá tá sok és csa lád tá mo -
ga tá sok

Ter hes sé gi gyer mek ágyi se -
gély (GYÁS)
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42. §
A nap tá ri na pi át lag ke re set 70 %-a

Gyer mek gon do zá si díj (GYED)
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.)
42/D. § (1) bek.
A nap tá ri na pi át lag ke re set 70 %-
a, de leg fel jebb ha von ta a mi ni -
mál bér két sze re sé nek 70 %-a:
91 700 Ft

Táp pénz
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. §
(8) bek.
A nap tá ri na pi át lag ke re set 70
%-a (fo lya ma tos, leg alább 2 biz to -
sí tá si idõ ese té ben)
A nap tá ri na pi át lag ke re set 60
%-a (2 év nél rö vi debb biz to sí tá si
idõ ese té ben vagy a fekvõbeteg-
gyógyintézeti el lá tás ese tén)

Csa lá di pót lék (CSP)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. §
Egy gyer me kes csa lád ese tén:
11 700 Ft/hó
Egy gyer me ket ne velõ egye dül ál -
ló ese tén: 12 700 Ft/hó
Két gyer me kes csa lád ese tén
gyer me ken ként: 12 700 Ft/hó
Két gyer me ket ne velõ egye dül ál ló
ese tén gyer me ken ként: 13 800 Ft/hó
Há rom, vagy több gyer me ket ne -
velõ csa lád ese tén gyer me ken -
ként: 14 900 Ft/hó
Há rom vagy több gyer me ket ne -
velõ egye dül ál ló ese tén gyer me -
ken ként: 15 900 Ft/hó
Tar tó san be teg, il let ve sú lyo san
fo gya té kos gyer me ket ne velõ
csa lád ese tén a gyer mek után:
22 300 Ft/hó
Tar tó san be teg, il let ve sú lyo san
fo gya té kos gyer me ket ne velõ
egye dül ál ló ese tén a gyer mek
után: 24 400 Ft/hó

Anya sá gi tá mo ga tás
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §
Az öreg sé gi nyug díj mi ni mum
225%-a: 60 368 Ft
Iker gyer mek ese tén 300%-a:
80 490 Ft
A tá mo ga tás a szü lést kö vetõ
180 na pon be lül igényelhetõ, ha
az anya leg alább négy szer – ko -
ra szü lés ese tén egy szer – részt
vett ter hes-gon do zá son
(Cst. 29. és 32. §).

Gyer mek gon do zá si se gély (GYES)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §
(1)-(2) bek.
Az öreg sé gi nyug díj mi ni mum
100%-a: 26 830 Ft
Iker gyer mek ese tén 200%-a:
53 660 Ft
A gyer mek 3 éves ko rá ig, iker -
gyer me kek ese tén a tan kö te les -
sé vá lás évé nek vé gé ig, tar tó san
be teg vagy sú lyo san fo gya té kos
gyer mek után a gyer mek 10 éves
ko rá ig ve hetõ igény be

(Cst. 20. §).
Gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás
(GYET)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §
(1) bek.
Az öreg sé gi nyug díj mi ni mum 100
%-a: 26 830 Ft
A tá mo ga tás ban az a szülõ ré -
sze sül het, aki 3 vagy több gyer -
me ket ne vel, és a leg ki sebb 3 és
8 év kö zöt ti (Cst. 23. §).

7. Szo ci á lis el lá tá sok

Rend sze res szo ci á lis se gély
(RSZS)
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37/E §
(1) bek.
A rend sze res szo ci á lis se gély ha -
vi ös  sze ge a fo gyasz tá si egy ség
alap ján szá mí tott csa lá di jö ve -
de lem ha tár ös  sze gé nek és a
jo go sult csa lád ja tény le ges ha -
vi össz jö ve del mé nek kü lön bö -
ze te, de nem ha lad hat ja meg a
tel jes munkaidõben fog lal koz ta -
tott mun ka vál la ló ré szé re meg ál -
la pí tott sze mé lyi alap bér min den -
ko ri kö te lezõ leg ki sebb ös  sze gé -
nek (65 500 Ft) sze mé lyi jö ve de -
lem adó val, mun ka vál la lói, egész -
ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék -
kal csök ken tett ös  sze gét (54 365
Ft). Rend sze res szo ci á lis se gély -
re egy csa lád ban egyidejûleg
csak egy sze mély jo go sult.

Idõskorúak já ra dé ka
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B §
és 32/C §
Jo go sult: a 62. élet év ét, illetõleg
a reá irány adó nyug díj kor ha tárt
be töl tött sze mély, aki nek sa ját és
ve le együtt la kó há zas tár sa, élet -
tár sa jö ve del me alap ján szá mí -
tott egy fõre ju tó ha vi jö ve del me
nem ha lad ja meg az öreg sé gi
nyug díj min den ko ri leg ki sebb
össze gé nek 80%-át. Az öreg sé -
gi nyug díj mi ni mum 80%-a:
21 464 Ft.
Az egye dül ál ló, 62. élet év ét,
illetõleg a reá irány adó nyug díj -
kor ha tárt be töl tött, de 75 éves nél
fi a ta labb sze mély, aki nek ha vi jö -
ve del me nem ha lad ja meg az
öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg -
ki sebb ös  sze gé nek 95%-át. Az
öreg sé gi nyug díj mi ni mum
95%-a: 25 489 Ft.
Az egye dül ál ló, 75. élet év ét be -
töl tött sze mély, aki nek ha vi jö ve -
del me nem ha lad ja meg az öreg -
sé gi nyug díj min den ko ri leg ki -
sebb ös  sze gé nek 130%-át. Az
öreg sé gi nyug díj mi ni mum
130%-a: 34 879 Ft.
Jö ve de lem mel rendelkezõ jo -
go sult ese tén az idõskorúak
já ra dé ká nak ha vi ös  sze ge a
fen ti ek sze rint já ró ös  szeg és a
jo go sult ha vi jö ve del mé nek a
kü lön bö ze te.

Ápo lá si díj
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §
Ápo lá si díj ra jo go sult – a je -
gyes ki vé te lé vel – a hoz zá tar to -
zó (Ptk. 685. § b) pont ja), ha ál -
lan dó és tar tós gon do zás ra
szo ru ló sú lyo san fo gya té kos,
vagy tar tó san be teg 18 év alat ti
sze mély gon do zá sát, ápo lá sát
vég zi (Szoc. tv. 41. §).
A sú lyo san fo gya té kos, vagy tar tó -
san be teg 18 év alat ti sze mély gon -
do zá sa ese tén az öreg sé gi nyug -
díj mi ni mum 100%-a: 26 830 Ft.
A fo ko zott ápo lást igénylõ sú lyo san
fo gya té kos sze mély gon do zá sa,
ápo lá sa ese tén az öreg sé gi nyug -
díj mi ni mum 130%-a: 34 879 Ft.
A 18. élet év ét be töl tött tar tó san
be teg sze mély ápo lá sa ese tén
leg alább az öreg sé gi nyug díj mi -
ni mum 80%-a: 21 464 Ft.

For rás: Esé lyek Há za

Mi mennyi 2007-ben?

vox2007_20_temp_vox2007_20.qxd  2012.03.02.  8:56  Page 14



Tisz telt Moz gás kor lá to zot tak!
Az el múlt évek ben Nyír egy há zán, a JÁDA Kft. Au tós is ko lá nál el kez -
dett moz gás kor lá to zott gépjármû ok ta tás ered mé nye ként ma már 12
em ber mond hat ja el, hogy gyö ke re sen meg vál to zott az élet vi te le, mert
a jo go sít vány bir to ká ban új táv la to kat te rem tett meg az éle té ben.
Az is ko la to vább dol go zik ezen a te rü le ten, és igyek szünk a szom szé -
dos Haj dú-Bi har me gyé ben is te vé keny sé gün ket a mi gépjár-
mûvünkkel biz to sí ta ni, ez zel lehetõséget ad va az ot ta ni em be rek nek is
a jo go sít vány meg szer zé sé re. Ára ink ban to vább ra is a 10% ked vez -
ményt és a min den ko ri sa já tos sá gok nak megfelelõen ki ala kí tott au tót
a cég biz to sít ja, rész let fi ze té si lehetõséggel.
Ára ink je len leg: 85 000 Ft tan díj és eh hez a vizs ga dí jak 11 500 Ft + 3 900 Ft
elsõsegély nyúj tá si vizs ga díj já rul.
Mun kánk ban ki emel ten ke zel jük az ok ta tói mun ká nak ezen te rü le tét és
együttmûködve me gyénk au tós is ko lá i val lehetõvé vá lik, hogy a moz -
gás kor lá to zott a lak he lyén meg szer zett el mé le ti vizs gá val ér kez zen
hoz zánk vagy eset leg ott ho ná ban ké szül jön fel, és is ko lánk szer vez ze
meg szá má ra az el mé le ti vizs gát.
Érdeklõdni a következõ te le fon szám okon: 06-20/529-0157,
06-70/776-5927, jadakft@freemail.hu e-mail cí men le het. 

El gon dol koz tak már azon, mi
tör té nik ak kor, ha a jo go sít vány -
 nyal ren del ke zõ sze mély bár mi -
lyen ok ból meg sé rül, ne ta lán ke -
rek es  szék be ke rül? Nos, ilyen kor
az il le té kes (OOSZI) be von ja a
sé rült jo go sít vá nyát. Akár tud ve -
zet ni az il le tõ to vább ra is, akár
nem! 
Lás sunk egy konk rét pél dát. B.

J. négyvég tag- bé nult sé rült nek a
ve ze tõi en ge dé lyét a za la eger -
sze gi ha tó ság be von ta. Bu da pes -
ten a szi mu lá tor ban a re ak ció ide -
je meg fe lelt, an nak el le né re, hogy
a szi mu lá tor át ala kí tá sa vi szont
az õ igé nye i nek nem fe lelt meg,
pl.: a gáz adást nem tud ta meg ol -
da ni. A pes ti szak em be rek meg je -
gyez ték, ha át ala kí tott ko csi val
ment vol na a be mu ta tó ra, egy si -
ke res pró ba ese tén már meg is
sze rez het te vol na az en ge délyt.
Vi szont OOSZI en ge dély nél kül,
nem ala kít hat nak át au tót a sze re -
lõk! Ma gyar or szá gon rá adá sul
négy vég tag bé nult szá má ra még
egyál ta lá ban, egy au tó sem ké -
szült so ha!
B.J. egy bé csi au tós is ko lá ba

je lent ke zett, ahol van moz gás sé -
rül tek nek va ló, át ala kí tott au tó,

va gyis mik ro busz. A kerekesszékes
át szál lás hoz el en ged he tet len
rám pa sem hi ány zott. A négyvég -
tag -bé nult sé rült nek a ka riz mai is
sé rül tek, több-ke ve sebb mér ték -
ben. Ezért elõ for dul hat, hogy nem
tud mar kol ni, ill. az uj jai gyen gék.
Ezért a kor má nyon 3 ágú vil lák
van nak ki ala kít va a biz tos fo gás
ér de ké ben. A gázt egy gomb te -
ke ré sé vel le het sza bá lyoz ni az át -
ala kí tott ko csi ban. Ez a gomb is
olyan, hogy a te ke ré sét kal lan -
tyúk, büty kök se gí tik. A fé ke zést
ugyanez zel a gomb bal le het meg -
ol da ni, ha be nyom ja azt a ve ze tõ. 
B. J.-nek olyan jól ment az át -

ala kí tott ko csi ban a ve ze tés, hogy
a se gí tõ kész ok ta tó já nak ja vas la -
tá ra ki pró bál ta ma gát a bé csi
csúcs for ga lom ban, si ker rel! És
mind ez 4 év ki ha gyás után. Min -
den csak hoz zá ál lás és a se gí tõ -
kész ség kér dé se. 
Amit itt hon nem na gyon ta -

pasz tal ni. A pes ti vizs gáz ta tók
olyas mit fir tat tak, hogy mi nek akar
egy ál ta lán ve zet ni (?), ami nem
megy, azt ne erõl tes se (?!), túl
drá ga len ne át ala kí ta ni az igé nye -
i nek egy ko csit. De ha Bécs ben
át ala kít ják, azt úgy is Ma gyar or -
szá gon kell le vizs gáz tat ni, és az
ered mény ak kor is két sé ges!
Esély egyen lõ ség? 
Eb ben az oszt rák au tós is ko lá -

ban, ahol B. J. járt, nem zet kö zi
vizs gát le het ten ni. Most már csak
az a kér dés, Ma gyar or szá gon ho -
vá le het for dul ni ez zel a bé csi
vizs ga lap pal. Ami 200 km-rel
odébb le het sé ges, hogy egy moz -
gás sé rült, aki ké pes rá, és ezt
vizs gán is bi zo nyí tot ta, az ve zes -
sen, az itt hon mi ért üt kö zik aka dá -
lyok ba? Mi ért le he tet len? 

Papp Nó ra

Mi is az a 
Tetrás autóvezetés? A Start Re ha bi li tá ci ós Fog lal koz -

ta tó és In téz mé nyei Köz hasz nú
Tár sa sá gon be lül 1994-tõl fo lya -
ma to san mû kö dik a gyógy ásza ti
se géd esz kö zök – or to péd ci põ,
pro té zis gyár tá sa.

Mû he lyünk Nyír egy há zán, a Pa -
csir ta ut ca 27. szám alatt ta lál ha tó.

Or to péd ci pé sze ti üze münk -
ben or vo si vény re fel írt or to péd,
il let ve gyógy ci põ ket ké szí tünk:
– rö vi dült vég tag ra,
– mû vég tag ra, (úgy ne ve zett pár ja
ci põ),

– cson kolt láb ra,
– de for mált láb ra.

A gyógy ci põk egye di leg, mé -
ret re ké szül nek. Közgyógy -
ellátási iga zol ván  nyal ren del ke -
zõk ré szé re té rí tés men tes. A
meg fe le lõ láb be lik ki vá lasz tá sát
pros pek tu sok se gí tik, il let ve egye di
ké ré se ket is fi gye lem be ve szünk. A
Tá mo ga tó Szol gá lat ke re te in be lül
Nyír egy há za és kör nyé kén a szál lí -
tás meg old ha tó. (Szak ren de lés re,
il let ve la kó hely re vis  sza szál lí tás.)

Pro té zis gyár tá sunk fõ ter mé ke
az egye di mé ret alap ján ké szült
comb, il let ve al szár am pu tál tak kü -
lön bö zõ tí pu sú pro té zi sek kel va ló
ellátása. Ortopéd szak or vos ál tal
fel írt vény alap ján dol go zunk, me -
lyet az Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár 100%-ban tá mo gat.

Nyit va tar tá si idõ: 
Hét fõ tõl csü tör tö kig 8–16 órá ig
Pén te ken 8–12.30 órá ig
Gyógy ci põ mé ret fel vé tel és át adás:
Ked den 8–16 órá ig

A gyár tás jól fel sze relt or to péd
ci pé sze ti és mû sze rész mû he -
lyünk ben tör té nik. ISO 9001: 2001-
es mi nõ ség biz to sí tá si rend szer rel
ren del ke zünk.
Ud va ri as ki szol gá lás sal, rö vid

ha tár idõ re vál lal juk ter mé ke ink el -
ké szí té sét.
To váb bi in for má ció kér he tõ az

üzem 06-42/318-977 köz pon ti te -
le fon szá mán, va la mint or to péd ci -
põ-gyár tás sal kap cso la to san a 06-
42/596-535/137 mel lé ken.

Gyógyászati segédeszköz gyártása
a START KHT.-nál

Dr. Turcsányi Ist ván, a nyír egy -
há zi Jó sa And rás Kór ház or to -
péd kéz se bész fõorvosa éle té -
ben 2001 a sors for du ló éve. Egy
bo lo gnai kon fe ren ci án is mer ke -
dett meg Jan Fridén svéd kéz se -
bés  szel, és az óta mint egy húsz
nya ki ge rinc sé rült em ber nek ad -
ta vis  sza a hi tét. Mint egy ko ri be -
te ge, ezt ta nú sít ha tom.

– Azt mond ják, nin cse nek vé -
let le nek. Ha 2001-ben Ön nem
megy el ar ra a bo lo gnai kong -
resszus ra, a ma gyar tetraplég
em be rek ma leg fel jebb csak ál -
mo doz hat nak a fo gás ja ví tó mû -
tét rõl.

– A mus tár mag tör té ne tét jut -
tat ja eszem be a Bib li á ból: egy vi -
szony lag je len ték te len mag,
mely bõl óri á si, ár nyé kot adó fa
nõ. Négy esz ten de je egy es te ép -
pen az igeliturgikus nap tár ból ol -

vas tam az az na pi szö ve get: „Jé -
zus meg gyó gyít egy bé nát”. El -
töp reng tem, mit is je lent het ez
szá mom ra. Több mint húsz éve
va gyok bal ese ti se bész, kéz se -
bész. Ke zem be akadt egy meg hí -
vó a nya ki ge rinc sé rül tek fel-
sõvégtagi fo gás ja ví tó mû tét je i vel
kap cso la tos kong res  szus ról, me -
lyet Bolognában tar tot tak a kéz -
se bé szek szá má ra. Úgy érez tem,
ez üze net ne kem: oda kell men -
nem. Pe dig le he tet len nek tûnt, hi -
szen a rész vé te li, a szál lás- és az
úti költ ség együtt meg fi zet he tet len
volt szá mom ra, de vé gül - több
he lyen ko pog tat tam - ös  sze jött a
pénz. A ta nács ko zá son is mer ked -
tem meg Jan Fridén svéd kéz se -
bész pro fes  szor ral, aki se gí tõ job -
bot nyúj tott ezek ben a mû tét so ro -
za tok ban.
– Mi lyen idõ köz ön ként ta lál ko -

zik a svéd pro fes  szor ral?
– Éven te két-há rom al ka lom -

mal, a bo nyo lul tabb ese te ket
együtt ope rál juk. Va la men  nyi mû -
tét nek jól kell si ke rül nie, nem sza -
bad té ved ni. 
– Csak „friss” sé rül tek je lent -

kez het nek a mû tét re?
– A nya ki ge rinc sé rül tek nél a

fel sõ vég tag-hely re ál lí tó mû té tet
leg ha ma rabb a fi zi kai és lel ki ál la -
po tuk sta bi li zá ló dá sa után ér de -
mes el vé gez ni, ál ta lá ban a sé rü -
lés után egy év vel. Né hány hó -
nap pal a sé rü lés után vi szont
min den ki nél ér de mes fel mér ni az
iz mok ál la po tát, és terv sze rû en
edze ni azo kat. Egyéb ként a fo -
gás ja ví tó mû tét akár év ti ze dek kel
a nya ki sé rü lés után is el vé gez he -
tõ. 
– Men  nyi be ke rül egy ope rá -

ció?

– A mû té tet tá mo gat ja a tár sa -
da lom biz to sí tás. 
– Men  nyi re ja vul a bé nult kéz?
– Ez at tól függ, hány izom mû -

kö dik a fel sõ vég ta gon. Mi nél
több, an nál jobb, de azo kon a sé -
rül te ken is tu dunk se gí te ni, akik -
nek csak egy mû kö dõ ké pes iz -
muk ma radt. A mû tét után azok is
ki tud ják nyúj ta ni a kar ju kat, ké pe -
sek tol lat fog ni vagy mar kol ni,
akik ko ráb ban nem tud tak. Ter -
mé sze te sen na gyon sok mú lik
azon, akar ja-e az il le tõ, hogy ja -
vít sunk az ál la po tán, vagy már le -
mon dott ró la. Eb ben nagy sze re -
pet ját szik a kör nye zet is. 
– Em lék szik még az el sõ be -

teg re?
– Hogy ne, itt Nyír egy há zán ta -

lál koz tam ve le. Egy 27 éves lány
volt, aki ma egye tem re jár. 
– A négy év alatt húsz em bert

mû tött. Mi volt a leg na gyobb si ke -
re?
– Mint egy negy ven nya ki ge -

rinc sé rült sze mél  lyel ta lál koz tam
ed dig, kö zü lük azon ban csak hú -
szat ope rál tunk meg. Egy be te -
gen ál ta lá ban több mû té tet vég -
zünk. Min den ese tet si ker nek élek
meg a be te gek kel együtt, hi szen
a leg ki sebb ja vu lás is szá mít. Az
egyik ta ní tó mes te rem azt mond -
ta: aki nek sem mi je sincs, an nak a
ki csi is sok. 
– El le het-e ron ta ni úgy a mû té -

tet, hogy a négyvégtag-bénult
még an  nyi ra sem tud ja majd moz -
gat ni a ke zét, mint an nak elõt te? 
– A mû té te ket a leg na gyobb

gon dos ság gal ter vez zük meg.
Min den eset más. Ép pen ezért a
kez de ti lé pé se ket min dig egy ta -
pasz talt se gí tõ vel vé gez zük a már
több mint har minc éve be vált

mód szer sze rint. Ne künk Jan
Fridén pro fes  szor se gít meg ho -
no sí ta ni a mód szert. A leg na -
gyobb kri ti ku sa ink a már meg ope -
rált be te ge ink. Mi vel a nya ki ge -
rinc sé rül tek rõl nincs köz pon ti nyil -
ván tar tás, így so kan még nem
tud nak er rõl a le he tõ ség rõl. A be -
te gek egy más nak ajánl ják ezt a
mód szert. Van hon la punk is
(www.gerincserult.dr.hu), hogy
mi nél több em ber hez el jus son az
in for má ció. 
– A vi lá gon tíz he lyen is me rik a

svéd mód szert, Ke let-Eu ró pá ban
egye dül Ön vé gez ilyen mû té tet.
El kép zel he tõ, hogy a kör nye zõ
or szá gok négyvégtag-bénult-
jainak ke re sett he lye lesz Nyír -
egy há za?
– Nem tu dom, mit hoz a jö võ.

Azon va gyok, hogy min den kin se -
gít sek, aki hoz zám for dul. Na -
gyon sze ret ném, ha tõ lem füg get -
le nül a nya ki ge rinc sé rül tek re ha -
bi li tá ci ó já ba a fel sõ vég tag-hely re -
ál lí tó mû tét is be le tar toz na. 

Papp Nó ra

Svéd módszer Magyarországon

Tisz telt Sors tár sa ink!
Ez úton sze ret nénk ér te sí te ni Önö ket, hogy Egye sü le tünk Tá -

mo ga tó Szol gá la ta új hely szí nen, az Esély Cent rum ban („A”
Épü let Ér dek vé del mi Köz pont 112-es szo ba) vár ja sors tár sa ink
szí ves meg ke re sé sét. Szol gál ta tá sa in kat, va la men  nyi fo gya té -
kos sá gi cso port ba tar to zó sze mély (moz gás sé rült, lá tás sé -
rült, hal lás sé rült, ér tel mi fo gya té kos, autista) igény be ve he ti
Nyír egy há za Vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén. 

SZOL GÁL TA TÁ SA INK

Sze mé lyi se gít ség nyúj tás
• sze mé lyes hi gi é né biz to sí tá sa
• egész ség ügyi ta nács adás és fel ügye let
• vér nyo más, vér cu kor szint mé rés
• gyógy sze rek fel íra tá sa, ki vál tá sa, ada go lá sa or vo si elõ írás sze rint
• be teg kí sé rés há zi or vos hoz, fo gá sza ti ke ze lés re, egész ség ügyi
szak ren de lés re

• se gít ség nyúj tás be vá sár lás ban, pos tai kül de mé nyek in té zé sé ben

A sze mé lyi se gít ség nyúj tás mi nél op ti má li sabb mû köd te té se
ér de ké ben sors tár sa ink egye di igé nye it, il let ve a ne mi in ti mi tást
szem elõtt tart va igény ese tén fér fi, va la mint nõi sze mé lyi se gí -
tõ vel ál lunk sors tár sa ink ren del ke zé sé re.

Spe ci á lis sze mély szál lí tás
• Egész ség ügyi in téz mé nyek be (szû rõ vizs gá lat ok, kont rol vizs gá -
la tok, la bor vizs gá la tok, re ha bi li tá ci ós – fi zi ko te rá pi ás ke ze lé sek

• Gyógy ci põ – mû vég tag mé ret fel vé tel re tör té nõ szál lí tás 
• Hi va ta lok ba tör té nõ szál lí tás
• Mun ka hely re – ok ta tá si in téz mény be tör té nõ szál lí tás
• Kö zös sé gi, kul tu rá lis, csa lá di ren dez vé nyek re tör té nõ szál lí tás
• Egész ség ügyi Cent rum ban tör té nõ ke ze lé sek re (szo lá ri um,
masszázs fo tel, rész mas  százs test tá jan ként, talp mas  százs, fris sí tõ
mas  százs, svéd mas  százs, thai mas  százs cellulitis mas  százs, arc -
mas  százs, vízalatti su gár mas  százs, re ak ció te rá pia, nyi rok drenázs
(ödé más ke ze lés), iszap ke ze lés, fény te rá pia, vá kuum te rá pia, rö vid -
hul lám ke ze lés, magnetoterápia, cso por tos ge rinc tor na, fitnesz gé -
pek – chi gép) szál lí tás

• Egyéb szál lí tá si igé nyek 

A nem aka dály men te sí tett lift és rám pa nél kü li la kó há zak,
köz in téz mé nyek ese tén a lép csõn va ló biz ton sá gos le- és fel -
ju tás biz to sí tá sa ér de ké ben lép csõn já ró szer ke zet tel nyúj -
tunk se gít sé get sors tár sa ink szá má ra. Szál lí tá si meg ren de lés
ese tén le he tõ ség sze rint elõ re szí ves ked je nek je lez ni, ameny -
 nyi ben nem aka dály men tes az épü let.

In for má ció nyúj tás
• Fo gya té ko so kat érin tõ jog sza bály ok ról, spe ci á lis ren del ke zé sek rõl
• Fo gya té kos em be rek ér dek vé del mi és szol gál ta tó szer ve ze te i rõl
• Ön kor mány za ti, és egyéb hi va ta los ügyek ben

SZOL GÁL TA TÁ SA INK TÉ RÍ TÉ SI DÍ JAI
Sze mé lyi se gít ség nyúj tás la kó kör nye zet ben
Hét köz nap 300 Ft/óra
Hét vé gén 450 Ft/óra
Ün nep nap okon 650 Ft/óra

Spe ci á lis sze mély szál lí tás
Ese ti meg ren de lés ese tén
Nyír egy há za vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén 60 Ft/km

A szol gál ta tá sok kal kap cso la to san bõ vebb in for má ci ót
kap hat nak a Tá mo ga tó Szol gá lat iro dá já ban a 112-es szo bá -
ban, il let ve te le fo non a fent meg je lölt el ér he tõ sé ge ken.

To váb bi in for má ci ók: 06-20/930-87-13-as te le fon szá mon.

Pancsusák Ti bor Tá mo ga tó Szol gá lat ve ze tõ

A Tá mo ga tó Szol gá lat 
új hely szí nen 

az Esély Cent rum ban 

Új ter mék ta lál ha tó a Rehab
RT. kí ná la tá ban, a Ken gu ru kis -
au tó. Hasz ná la tát azok nak ja va -

sol ja a gyár tó, akik tar tó san ke -
rek es  szék ben ül nek, és gyak ran
hasz nál ják az au tó ju kat. A
kerekesszékes sé rült ed dig kény -
te len volt át száll ni az au tó ve ze tõ
ülé sé re, és a ke rek es  szé ket
beemel ni az au tó ba. Bi zony eh -
hez nagy fi zi kai erõ kell. Mos tan -
tól mind ez meg vál toz hat. A Ken -
gu ru egy olyan kis au tó, ami be a
kerekesszékes, a cso mag tar tó
aj tón át be gu rul hat a kor mány -
hoz. A cso mag tar tó aj tó táv irá nyí -
tó val mû köd tet he tõ, rám pá ja is

van. Az au tó elekt ro mos meg haj -
tá sú, ma xi mum 60km-t tud meg -
ten ni akkumlátorainak egy sze ri
fel töl té sé vel. Négy ke re kû se géd -
mo to ros ke rék pár nak mi nõ sül,
ami a köz úti köz le ke dés ben vesz
részt, te hát nem a jár dán kell ve -
le ha lad ni. A ve ze tõn kí vül egy
sze mély fér még el a ko csi ban,
ame lyet szak or vos ír hat fel. 5 ak -
ku mu lá tor ral mû kö dik, 40 km/h
se bes ség gel ké pes men ni, de az
ára meg le he tõ sen bor sos: 2 mil -
lió 790 ezer fo rint.              P. N.

Álomautó kerekesszékeseknek: a Kenguru
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A Deb re ce ni Bú vár klub szer ve zé sé -
ben, va la mint a Nem ze ti Sport hi va tal tá -
mo ga tá sá val má so dik al ka lom mal ke -
rült meg ren de zés re a Re gi o ná lis Spe ci -
á lis Úszó ta lál ko zó Haj dú szo bosz lón.

Az úszó ver se nyen va la men  nyi fo gya té -
kos sá gi cso port ba tar to zó (moz gás sé rül tek,
hal lás sé rül tek, ér tel mi sé rül tek, si ke tek és
na gyot hal lók), úszást sze re tõ sport ba rát ok
egyé ni leg, il let ve cso port ban kép vi sel tet ték
ma gu kat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bor sod-
Aba új-Zemp lén, Jász-Nagykun-Szolnok,
Bács-Kis kun és He ves me gyé bõl. 
Egye sü le tünk 6 fõs csa pat tal kép vi sel tet te

ma gát. A ver seny zõk há rom ver seny szám -
ban (mell úszás, sza ba don vá lasz tott, vál tó -
ver seny) és há rom kor cso port ban bi zo nyít -

hat ták fel ké szült sé gü ket.
A nõk ver se nyé ben II.
kor cso port ban (1986-
1992 kö zött szü le tet tek)
mell úszás ban Barta
Gab ri el la áll ha tott fel a
do bo gó leg fel sõ fo ká ra. A
nõi me zõny ben a III. kor -
cso port ban (1985-ben, il -
let ve ko ráb ban szü le tet -
tek) in du lók kö zött is iz -
gul hat tunk, hi szen Kósa Esz ter két ver seny -
szám ban is bi zo nyít hat ta fel ké szült sé gét.
Esz ter a vá ra ko zá sok nak meg fe le lõ en hoz ta
a tõ le el várt ered mé nye ket, ugyan is mell -
úszás ban és sza bad úszás ban is õ lett az
arany ér mes. Ko vács Krisz ti na sza bad -
úszás ban ugyan ezen kor cso port ban az elõ -

ke lõ ne gye dik he lye -
zést ér te el. A fér fi ak
ver se nyé ben is szé -
pen sze re pel tek ver -
seny zõ ink. A II. kor -
cso port ban sza bad -
úszás ka te gó ri á já ban
ki vá ló ver seny zés sel
Kép író Gá bor ezüst -
ér met, Far kas Ta más
bronz ér met szer zett.

Ugyan ezen kor osz tály ban és ver seny szám -
ban ki kell emel nünk Demendi Ist ván ver -
seny zõnk ne vét is, aki ki vá ló ver seny zés sel
ne gye dik he lye zést ért el. Az egyé ni ver -
seny szám ok mel lett a csa pat ver seny ben is
örül het tünk, hi szen vál tónk áll ha tott a do bo -
gó har ma dik fo ká ra.
Az el ért ered mé nyek azt mu tat ják, hogy

Egye sü le tünk sport élet ében to vább ra is elõ -
ke lõ he lyen sze re pel az úszás. A meg fe szí -
tett edzés és a ki tar tó gyõz ni aka rás meg -
hoz ta gyü möl csét, így a ver seny zõk, az
edzõ, il let ve az Egye sü let is mé tel ten büsz ke
le het a si ke rek re.
Gra tu lá lok a ver seny zõk nek és min den

köz re mû kö dõ nek, aki mun ká já val hoz zá já -
rult a si ke rek hez.

Pancsusák Ti bor elnökségi tag 

Regionális úszófesztivál Hajdúszoboszlón„Jöttünk, láttunk,
gyõztünk”

Is mét ke gyes volt hoz zánk az
idõ já rás, hi szen a Nyírsuli Kht.
ál tal szer ve zett FO GYA TÉ KO -
SOK ME GYEI SPORT TA LÁL -
KO ZÓ JA ve rõ fé nyes nap sü tés -
ben kez dõ dött 2006. au gusz tus
27-én Nyír egy há zán, a Vá ro si
Sta di on ban.

Egye sü le tünk mun ka tár sai, tag -
 tár sai és a Nyírsuli Kht. dol go zói
kö zött na gyon jó a kap cso lat. Ezt
bi zo nyít ja az is, hogy év rõl-év re
ak tí van, a leg ma ga sabb lét szám -
mal ve szünk részt a fo gya té kos -
ság gal élõk kö ré ben meg hir de tett
sport ren dez vé nyen. Ilyen kor a
me gye egész te rü le té rõl ér kez nek
a spor tol ni vagy eset leg csak be -
szél get ni, szur kol ni vá gyó sors tár -
sak.

Mi ért is volt jó ez a nap? Mit
várt az, aki részt vett a sport -
ren dez vé nyen? Ter mé sze te sen
moz gá si le he tõ sé get, a ver seny -
zés iz gal mát, a gyõ ze lem örö mét,
meg ta pasz tal va, mi lyen fel áll ni a
do bo gó leg fel sõ fo ká ra. Jól esõ ér -
zés volt lát ni az ar co kon a bol dog -
sá got. A szer ve zõk pe dig meg ér -
tés sel, sok-sok tü re lem mel irán -
tunk min dent meg is tet tek azért,
hogy a részt ve võk jól érez zék ma -
gu kat. A ver seny sza bá lyok nem
azo no sak az iga zi ver seny sza bá -

lyok kal, de az zal sen ki nem tö rõ -
dött. Ki pró bál ták a kerekes szé kes
ügyes sé gi ver senyt, a te két, a
kis lab da ha jí tást, a célbado -
bást, a fekvenyomást, a 60 m-
es sík fu tást, a darts ver senyt,
és so kan az el mé jü ket tor náz tat va
sakk ver se nyen vet tek részt. A
han gu lat jó volt, az ered mé nyes -
ség pe dig meg mu tat ko zott. Szin -
 te nincs olyan sport ág, amely  ben
moz gás sé rült tag ja ink ne sze rez -
tek vol na ér met, még ak kor is, ha
eset leg kerekes székkel köz le -
ked nek. A szer ve zõk ven dé gül
lát ták a részt ve võ ket (ebéd, üdí tõ,
édes ség, gyü mölcs, stb.), és min -
den ver seny zõ em lék la pot, aján -
dé kot ve he tett át.
Kö szön jük a Nyírsuli Kht.

igaz ga tó já nak, Bartha László
úr nak, a szer ve zõ nek, Pázmándi
Ilo ná nak, a ver senyt ve ze tõ Ta -
kács Sán dor úr nak, a le bo nyo lí -
tá sért fe le lõs mun ka tár sak nak a
le he tõ sé get, a köz re mû kö dést, a
tá mo ga tók nak pe dig a se gít sé -
get.
Mind an  nyi an elé ge det tek vol -

tunk, hi szen a sza bad ban, spor to -
lás sal, szó ra ko zás sal tölt het tünk
el egy kel le mes na pot.

KÖ SZÖ NET ÉR TE!
Ke len föl di Lászlóné

Az ese mény re de cem ber 11.-én
az Esély Cent rum ban ke rült sor, a
Moz gás kor lá to zot tak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Me gyei Egye sü le té -
nek pat ro ná lá sá val.
A kü lön fé le fo gya té kos ság gal

élõ részt ve võ ket a FONESZ ré -
szé rõl Nagy Jó zsef fõ tit kár úr kö -
szön töt te. A sport gá lát Seszták
Osz kár, a Me gyei Köz gyû lés al el -
nö ke nyi tot ta meg.
Mind ket ten ki emel ték a ren dez vény

új sze rû ség ét, fon tos sá gát, el is me rés -
sel szól tak, hogy már ha gyo mán   nyá
vált.
Kul tu rá lis be té tek szí ne sí tet ték

az ér té ke lést, me lyet Gál Já nos
el nök úr tar tott. Be szá mo ló já ban
ki emel te a 2006-os év di ák- és
sza bad idõ sport fon tos sá gát, ered -
mé nyes sé gét. A FONESZ tá mo ga -
tá sá val a sza bad idõ sport vál to za tos
prog ram jai so kak szá má ra nyúj ta -
nak spor to lá si le he tõ sé get, ked vet.
Fogyatékosügyi sport re fe rens -

ként ki ve tí tõn ér té kel te a ta nu lás -
ban aka dá lyo zott ta nu lók me gyei,

il let ve or szá gos dön tõ in el ért ered -
mé nye it. A te rem ben a meg hí vott
ven dé gek pa ra vá no kon lát hat ták a
kü lön fé le fo gya té kos ság gal élõk
sport ver se nye i rõl ké szült ké pe it.
Han gu la tos, ze nés be mu ta tót

tar tot tak a Si ke tek Football Club
spor to lói. Nagy si kert arat tak a
Bárczi Gusz táv Ál ta lá nos Is ko la
ta nu lói gú la gya kor lat tal. 
A sport gá la vé gén fel lép tek a

Flexi Te am aerobikos lá nyok, üde
szín folt ja ként a ren dez vény nek.
A gá la zá rá sa ként el is me rés ben

ré sze sül tek a 2006-os év ben ki -
emel ke dõ ered mé nye ket el ért spor -
to lók, edzõk, is ko lák és sport ak tí vák.

Egyé ni ver seny zõk:
• Ba logh Je nõ, Él tes Má tyás Ál ta -
lá nos Is ko la Nyír bá tor, a MÉS
Hol lan di á ban járt csa pat tag ja;

• Tóth Ist ván, a fekvenyomás or -
szá gos baj no ka;

• Rázsonyi Ró bert, csör gõ lab da;
• Bartha Éva, te ke;
• Tol nai Ta más, te ke.

Csa pa tok, is ko lák: 
• Ülõ röp lab da csa pat (PIREMON)
• Nyír egy há zi Bárczi Gusz táv Ál -
ta lá nos Is ko la at lé ti kai csa pa ta;
(fel ké szí tõk: Szendrei Istvánné,
Vécsei Attila)

• Nyírbátori Él tes Má tyás Ál ta lá -
nos Is ko la röp lab da csa pa ta;

Ered mé nyek edzõi mun ká ért:
• Popovics Jó zsef, Él tes Má tyás
Ál ta lá nos Is ko la Nyír bá tor.

A Fo gya té ko sok Sport já ért Tá -
moga tá sá ért el is me rés: 

• Dorogi Lász ló, FONESZ; Ba logh
Zol tán, START Re ha bi li tá ci ós
Kht.; Ka to na Lász ló, Bárczi
Gusz táv Ál ta lá nos Is ko la; Sze kér
Lász ló, Kutykó Já nos, Gyurko -
vics Istvánné, Svéda Ist ván.

A ren dez vényt ál ló fo ga dás zár -
ta. Min den ki jól érez te ma gát.

Szendrei Istvánné
fõ tit kár, me gyei fogyatékosügyi

sport re fe rens

Me gyei Sport gá la
A Fo gya ték kal Élõk Sport szö vet sé ge már har ma dik al ka lom mal ren dez te meg ér -

té ke lõ ün nep sé gét, ame lyen a 2006-os év ke rült te rí ték re.

VOX HUMANA
A Moz gás kor lá to zot tak
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Me gyei Egye sü le té nek

ki ad vá nya.

Fe le lõs ki adó:
Ba logh Zoltánné 

el nök

Szer kesz tõ ség:
Nyír egy há za, Tiszavasvári út 41.
Esély Cent rum „A” épü let
Te le fon: 42/410-522;

42/504-835; 06-30/6355-075;
Fax: 42/410-277

E-mail cí mek:
szszbegy@meoszinfo.hu
postmaster@szszbmegy.t-

online.hu

Ké szült a START Re ha bi li tá -
ci ós Fog lal koz ta tó és In téz -
mé nyei Köz hasz nú Tár sa ság
Nyír sé gi Nyom da Üze mé ben

10000 pél dány ban.

Fe le lõs ve ze tõ: 
Ba logh Zol tán 
ve zér igaz ga tó

MÛ VÉ SZE TI
HE TEK

Ked ves Ta gok, Mun ka tár sak!
A Start Re ha bi li tá ci ós Fog lal ko za tó és In -

téz mé nyei KHT. és a Moz gás kor lá to zot tak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Egye sü le te
ez al ka lom mal elõ ször ren de zi meg a „MÛ VÉ -
SZE TEK HE TE” cí mû ren dez vé nyét.

Szer tet tel vár juk min den ked ves Tag, ill. Dol go -
zó je lent ke zé sét, aki kész te tést érez bár mi lyen
mû vé szi kész ség fe lé, akár fes té szet, akár kéz -
mû ves v. köl tõi-, írói, stb. te vé keny ség iránt, és
azt má sok kal is szí ve sen meg osz ta ná.
A ki ál lí tás 2007 szep tem be ré ben a nyír egy há zi

Esély Cent rum kon fe ren cia ter mé ben ke rül meg ren -
de zés re (Nyír egy há za, Tiszavasvári út 41.). Ér dek -
lõd ni, ill. je lent ke zé si la po kat igé nyel ni az Egye sü -
le ti ta gok szá má ra az Esély Cent rum ban La ka tos
Ka ta lin nál (Tel.: 42/454-093), a Kft. dol go zói pe dig
a re ha bi li tá ci ós cso port nál Gyenes Kin csõnél (Tel.:
42/411-433, 2025 mell.) le het.
A je lent ke zés ha tár ide je 2007. au gusz tus 31. A

mû vek ka te gó ri án ként a kö zön ség sza va zá sa alap -
ján dí ja zás ra ke rül nek. Sze re tet tel vá runk min den
je lent ke zõt!

Miska bácsi, nyugodj békében!
2007 év ele jén 72. éves ko rá ban el hunyt Már kus Mi hály, aki Egye -

sü le tünk sakk-éle té nek ak tív részt ve võ je volt 1992 óta. Õ ma ga nem
volt moz gás sé rült, de pár to ló tag ként is, ami ben tud ta, se gí tet te moz -
gás sé rült tár sa it. Pél dát mu ta tott ab ban, hogy egész sé ges és sé rült
em be rek ho gyan ért he tik meg egy mást, cél ja ik ér de ké ben ho gyan le -
het kö zö sen cse le ked ni. Sú lyos be teg sé ge erõ sebb volt, mint az Õ élet -
ked ve, így el ke lett tá voz nia az égi ek hez. Be teg ágyán is csa lád já val
egyet ér tés ben gon dolt  sé rült ba rá tainak kö zös sé gé re, és el ha tá ro zá -
suk sze rint a te me té sen a ko szo rúk ra szánt ös  sze get Egye sü le tünk ja -

vá ra aján lot ták fel va la mi lyen
szük sé ges se géd esz köz be -
szer zé sé re. Ez úton is kö -
szön jük Öz ve gyé nek és Fi a -
i nak a ne mes cél ra fel aján lott
ado mányt. Em lé ke ze tünk -
ben meg õr zünk.

Tóth Lász ló

Elekt ro mos scooter kerekes szé -
kes ügyes sé gi ver seny, nõi ka -
te gó ria
1. he lye zett Ga tyás Ve ro ni ka
2. he lye zett Szá raz Eri ka
3. he lye zett Ba logh Zoltánné

Elekt ro mos scooter kerekes -
székes ügyes sé gi ver seny, 
fér fi ka te gó ria
1. he lye zett Ved res Jó zsef
2. he lye zett Ba logh Zol tán
3. he lye zett Tóth Lász ló

Ké zi haj tá sú kerekesszékes
ügyes  sé gi ver seny, 
nõi ka te gó ria
1. he lye zett Tóth Il di kó
2. he lye zett Ga tyás Ve ro ni ka
3. he lye zett Ved res Józsefné

Ké zi haj tá sú kerekesszékes
ügyes  sé gi ver seny, 
fér fi ka te gó ria
1. he lye zett Bozsik Mi hály
2. he lye zett Ko vács Lász ló

Te ke, nõi ka te gó ria
1. he lye zett Du dás Sándorné
2. he lye zett Ignéczi Sándorné
3. he lye zett Né meth Alíz

Te ke, fér fi ka te gó ria
2. he lye zett Lász ló Mik lós
3. he lye zett Ko vács Kár oly

Kerekesszékes kislabdahajítás,
nõi ka te gó ria
1. he lye zett Tóth Il di kó
2. he lye zett De me ter Tí mea

Kerekesszékes kislabdahajítás,
fér fi ka te gó ria
1. he lye zett Bozsik Mi hály
2. he lye zett Ko vács Lász ló
3. he lye zett Pe hely Sán dor

Kislabdahajítás hely bõl, 
fér fi ka te gó ria
1. he lye zett Bozsik Mi hály
2. he lye zett Hor váth Bol di zsár
3. he lye zett Kál lai At ti la

Célbadobás, fér fi ka te gó ria
1. he lye zett De me ter Má tyás
2. he lye zett Radó Zsolt
3. he lye zett Grunda Lász ló

Fekvenyomás, nõi ka te gó ria
1. he lye zett Ved res Józsefné

Darts, nõi ka te gó ria
1. he lye zett Tóth Il di kó
3. he lye zett Csuporné Kiss Il di kó

Darts, fér fi ka te gó ria
1. he lye zett Hor váth Bol di zsár
2. he lye zett Grunda Lász ló
3. he lye zett Bozsik Mi hály

60 m-es sík fu tás, nõi ka te gó ria
3. he lye zett Szász Csabáné

60 m-es sík fu tás, fér fi ka te gó ria
1. he lye zett Kál lai At ti la
2. he lye zett Hor váth Bol di zsár

Sakk, nõi  ka te gó ria
1. he lye zett Szil ágyi Éva
3. he lye zett Já vo ri And rea

Sakk, fér fi ka te gó ria
1. he lye zett Somlyai Sza bolcs
3. he lye zett Tóth Lász ló

VER SENY ERED MÉ NYE INK

Az Esély Centrum konferencia termében 2007. áprilisában rendezték meg Kiss
Zsuzsanna, Sipos Attila és Mihálka György kiállítását. Képünkön Sipos Attilának, az Esély
Centrum munkatársának alkotása látható.
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