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„Az elért álom”

Huszonöt év
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Egyesülete 2006. november 8-án ünnepelte fennállásának
25. évfordulóját

Nyíregyháza és Kelet-Magyarország legújabb
büszkesége: az Esély Centrum
Az alapgondolat a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete és az általa alapított Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Társaság vezetõinek "Esély Palota" címû projekt ötletébõl valósult meg.
Az ötlet célja az volt, hogy legyen egy komplex intézmény a megyeszékhelyen, amely egy helyen tudja összefogni a megyei érdekvédelmi civil szervezeteket, ahol a fogyatékossággal élõ emberek egyszerre, egy idõben, egy helyen tudják az
ügyeiket intézni, egészségügyi szolgáltatásokat tudnak igénybe venni.

Az ünnepélyes átadás pillanatai
Ez akkor nem valósult meg, de
néhány év múlva Nyíregyháza város vezetése megkereste az ötlet kigondolóit, és egy Phare pályázat
segítségével, 1,5 milliárd forint beruházással, egykori laktanyaépületek
átalakításából létrejött az európai
színvonalú Esély Centrum. Az Egyesület és a Start Kht. konzorciumi partnerként komoly feladatokat vállalt fel
a komplexum kialakítása során.
Az Esély Centrumot 2006. szeptember 1-jén Dobrev Klára, az
Egészséges Településekért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Csabai
Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármestere és Giba Tamás,
Nyíregyháza alpolgármestere adta
át.
Az ünnepi programsorozat részeként Dr. Hegedûs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetségének elnöke,
valamint Balogh Zoltánné, a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének
elnöke kihangsúlyozta, hogy az
épületcsoport az országban is egyedülálló komplex szolgáltatásokat
nyújt a sérült emberek számára.
A Centrum speciális megoldásokkal, különleges eszközökkel, teljesen akadálymentesen – amely
nemcsak a fizikai, hanem a kommunikációs akadálymentesítést is magában foglalja – valósult meg. 3000
m2 alapterületû, 4 épületcsoportból
áll, területén 300 parkolóhely található, amely korlátlan ideig térítésmentesen használható. Önkormányzati tulajdon, a mûködtetõ és
üzemeltetõ a Start Rehabilitációs
Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Társaság.
Az „A” épületben civil szervezetek mûködnek:
• Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesülete

• SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezete
• SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat
• Start Hendikep Oktatási Alapítvány
„B” épület – Oktatás:
• A felnõttképzés 2007. szeptemberéig tart, ahol halmozottan hátrányos helyzetû személyek házvezetõnõi és parkgondozói képzése történik.
• Itt mûködik az ÉFOÉSZ SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesületének Fejlesztõ Iskolája. Halmozottan fogyatékos gyermekek általános iskola 1. osztályos képzése folyik. Az országban nyolcadikként indult el.
• A kollégium 20 férõhelyes szálláslehetõséget biztosít. 2 vendég
és 5 hálószoba található. Minden
szobához teljesen akadálymentes vizesblokk tartozik.
„C” épület – Konferencia- és
Szabadidõközpont:
• A Konferencia Központ színpadára rámpa vezet fel, a hallássérültek részére indukciós hurok
nyújt segítséget. Nemzetközi
konferenciák megtartására is al-

kalmas, mivel 200 állásos tolmácsrendszer mûködtethetõ. Légkondicionált, magas színvonalú
technikai berendezéssel ellátott
épület, ahol büfé is mûködik.
• Egészségügyi Centrum jól felszerelt kezelõvel, diagnosztikai,
terápiás és fizikoterápiás eszközökkel van ellátva: szolárium,
masszázsfotel, frissítõ és gyógymasszázsok, svéd és thai
masszázs, fitneszgépek használata, egyéni és csoportos fitnesztornák, gyógytorna, balneoterápia, fény- és hõterápia, fizikoterápia, gyógykezelések
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig
7–19 óráig, szombaton 8–13 óráig.
„D” épület – Étterem befejezõ
konyhával:
Az étterem 150–180 fõs rendezvény – esküvõk, eljegyzések, bankettek, szalagavatók, szabadidõs és
egyéb rendezvények, szabadtéri
programok, stb. – lebonyolítására
alkalmas.
Városunk nemcsak szereti és
megbecsüli, hanem segíti is, és el is
fogadja a testi vagy szellemi képességeikben akadályozott embertársait.

Balogh Zoltán vezérigazgató átveszi a Centrum kulcsát Csabai
Lászlóné polgármestertõl

Köszönet az önzetlen segítségért
Nyíregyháza Város Polgármester
Asszonyának, Csabai Lászlónénak
és valamennyi vezetõjének!

Az ünnepi rendezvényen mintegy 150–200 fõ vett részt. A meghívottak között voltak az Egyesület egykori alapítói és jelenlegi vezetõi, az Egyesület érdekvédelmi
tevékenységében résztvevõ egyesületi tagok, a Megyei Közgyûlés
elnöke, Fülöp István, Nyíregyháza
város polgármestere, Csabai
Lászlóné és alpolgármestere, Nagy
László, a Mozgáskorlátozottak
Egyesületének Országos Szövetsége képviseletében Dr. Gadó Pál
alelnök és Szakály József fõtitkár.
Az ünnepi programsorozat
Balogh Zoltánné elnök ünnepi
megnyitójával kezdõdött, aki
már 20 éve, 1987-tõl látja el elnöki teendõit.
Történeti áttekintésében kiemelte az Egyesület életében a
jelentõsebb állomásokat, a
START Vállalat alapítását, a
START Szakiskola és Speciális
Szakiskola, valamint az ökörifülpösi Rehabilitációs Centrum alapítását. Utalt rá, hogy a napjainkban elért eredmények hátterében
igen jelentõs szerepe volt az
Egyesületben egykoron és jelenleg tevékenykedõ munkatársaknak, a helyi csoportoknak és az
aktív tagságnak.
Az áldozatkész munka elismeréseként jubileumi és elismerõ
okleveleket és emléklapokat adott
át a meghívott vendégeknek.
A program részeként a Megyei Közgyûlés elnöke köszöntõjében elmondta, hogy mindig
is elismerték és lehetõségeikhez
mérten támogatták az Egyesület
munkáját, amely az országban

is az elsõk között karolta fel a
mozgássérült embereket.
A kulturális programok keretében vendégeink az országban
is egyedülálló Gördülõ Tánccsoport elõadását tekinthették meg.
Emellett a Munkácsy Mihály
Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézmény tanulói citerajátékukkal
bûvölték el a közönséget.
Ezt követõen a papi Napraforgó Nyugdíjas Klub ünnepi mûsora keretében egy színes történetet adott elõ, amely egy fonóban
játszódott.
A kulturális rendezvények
mellett kiállításokkal is várták a
mûvészetek iránt érdeklõdõ sorstársakat. Szilágyi Éva munkatársunk (egyesületi tag) kerámia kiállítását, Fejes Istvánné (egyesületi tag) textilmunkáit, Koncz
András (egyesületi tag) mûvészi
fotóit, valamint Kádas Kata
(egyesületi tag) festményeibõl
nyíló tárlatot tekinthették meg.
Az egész napos ünnepi rendezvény alkalmat adott arra,
hogy találkozzanak mindazon
egyesületi tagok és aktivisták,
akik hosszú évek alatt áldozatkész munkájukkal, tenni akarásukkal a múltban úttörõi voltak
és a jövõben követei lesznek a
mozgássérült embereknek.
Engedjék meg, hogy zárszóként köszönetet mondjak mindannyiunk nevében áldozatkész
munkájukért, melyet reményeink szerint a jövõben is értünk és
velünk együtt tudnak folytatni.
Pancsusák Tibor
elnökségi tag

Nívódíjas az Esély Centrum
Hetedik alkalommal hirdette meg „Az év akadálymentes épülete” elnevezésû építészeti nívódíj pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Építészeti
Fõosztálya.
A pályázatot ez évben is
a VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. gondozta. A díjakat Dr.
Lamperth Mónika, szociális
és munkaügyi miniszter és
Ujhelyi István, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára adta át.
Az idén elõször – megosztva – két épület is megkapta ezt a címet, jelentõsége és minõsége okán.
Az egyik kitüntetett a nyíregyházi „Esély Centrum”,
amelyet hajdani laktanyaépületekbõl építettek át a
fogyatékkal élõ emberek
számára sokféle szolgáltatást nyújtó komplexummá.
A másik kitüntetett létesítmény új épület, a veszprémi idõsek Otthonháza.
A nívódíj nagy elismerés
a városnak, a megyének
egyaránt, hiszen az Esély
Centrum megálmodása,
létrehozása, példaértékû
együttmûködés útján valósult meg. Köszönet illet
mindenkit, akinek a közremûködése nélkül nem szol-

gálhatná az intézmény a fogyatékkal élõ emberek érdekeit, igényeit.
Az elõzõ évekhez képest, 21 településrõl 22 pályamû érkezett. Olyan új
építésû vagy felújított közhasználatú épületekkel, illetve azok építészeti-mûszaki részletmegoldásaival
lehetett pályázni, amelyeknél a tervezõk az akadálymentesítést a jogszabályi
követelményeknek megfelelõen és kiemelkedõ építészeti színvonalon oldották
meg. A zsûrit szakmai és
érdekképviseleti szervezetek tagjai alkották.
A pályázati anyagok elõzetes építészeti és mûszaki
megoldásainak értékelése
alapján a zsûri 12 épületet
tekintett meg helyszíni
szemle keretében. A döntésnél a megközelíthetõség, a használhatóság, a
kezelhetõség, a biztonság
és a felismerhetõség, a
komplexitás, valamint az
építészeti minõség szempontjait vették figyelembe.
Lakatos Katalin

Az átadók...

...és az átvevõk
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A Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesületének
2006. évi beszámolója
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a MEOSZ egyik legnagyobb taglétszámmal mûködõ egyesületeihez tartozik. A regisztrált közel 12 000 fõbõl 2006. december
31-én 8 359 fõ szerepelt tagnyilvántartásunkban, melynek tükrében 8 328 780 Ft tagdíj befizetésébõl származó bevételt könyvelhettünk el.

A megye területén 16 területileg illetékes helyi csoport segíti a
központi egyesület munkáját. A
csoportvezetõink felkutatják a
megyében élõ sorstársakat, és az
egyéni szükségleteknek megfelelõen segítenek a problémáik kezelésében, megoldásában.
A szociális jelzõrendszer részeként kapcsolatteremtõ, közvetítõ
szerepet vállalunk fel az ügyfeleink és a különbözõ intézmények
között (települési önkormányzatok, egészségügyi és szociális intézmények, Társadalombiztosítási Igazgatóság, Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság, Magyar Államkincstár, stb.). Az „együtt gondolkodás”, a közös érdekképviseleti tevékenység fontos a mindennapi
munkánk során, ezért folyamatosan építjük a kapcsolatot a társegyesületekkel és a fogyatékosügyi szervezetekkel, valamint napi
kapcsolatban állunk országos
szervezetünkkel a MEOSZ-szal.
Ügyfélfogadási rend:
hetente szerdán egész napos ügyfélfogadási napot tartottunk. A személyes ügyfélfogadási rend szünetelt kb. 2 hónapig az Egyesület
székhelyváltozása miatt (Költözés
az Esély Centrumba. Új székhely:
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u.
41.). Az ügyfélfogadási szünet idõtartama alatt az ügyintézés telefonon és levélben, illetve elektronikus
formában (fax, e-mail) történt.
Felvilágosítást nyújtottunk a
mozgáskorlátozottsággal összefüggõ támogatásokkal, jogszabályokkal kapcsolatban, valamint
a speciális lakás akadálymentesítési támogatás teljes körû ügyintézése, továbbtanulásra, munkára való jelentkezés egyesületünknél történt.
Az egyesület elnöksége szerdánként egész napos fogadóórát
tartott, így lehetõség nyílt az
egyedi esetek során felmerülõ
problémák kezelésére.
Egyesületünk konkrét
tevékenységei:
– Önálló Életvitelért Támogató Szolgálat mûködtetése Nyíregyháza
Város közigazgatási területén
– Ingyenes gyógyászati segédeszköz kölcsönzés mûködtetése megyei szinten
– Gépjármû szerzési- és átalakítási támogatással kapcsolatos
javaslattétel, ügyintézés
– A „Telefonnal a rászorultakért”
Alapítvánnyal való együttmûködés, javaslattétel, ügyintézés
– A lakás akadálymentesítési támogatás igénylésével kapcsolatos teljes körû ügyintézés
– Vox Humana egyesületi újság
szerkesztése és évenkénti
megjelentetése

– Rendezvényszervezés (gyermeknap, úszóversenyek, sportnapok, karácsonyi ünnepség)
– Integrált napközis gyermektábor szervezése
– Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar általános
szociális munkás hallgatói részére intenzív és egynapos terepgyakorlat biztosítása
– Esély Centrum meglévõ épületeinek (volt Báthory Laktanya)
teljes körû akadálymentesítésében folyamatos és napi szintû szakértõi részvétel.
A teljes szolgáltatási rendszerünk eléréséhez és igénybevételéhez folyamatosan áll az ügyfeleink rendelkezésére az ingyenesen hívható zöld szám (0680/203-877). A hét minden napján
rendelkezésre állnak munkatársaink, akik teljes körû felvilágosítással szolgálnak.
Egyesületünk 2006-ban is megjelentette Vox Humana címû lapját, melyet minden tagunk számára eljuttattunk. A tájékoztatás mellett célunk az, hogy tagjaink reális
képet kapjanak az egyesület életérõl, munkájáról, továbbtanulási,
munkavállalási lehetõségekrõl.
2006. december 31-ig az iktatott
ügyiratok száma 565 db volt. Lakás
akadálymentesítési támogatást
2006. évben 44 fõ kapott, melynek
összege 6 350 000 Ft. A „Telefonnal
a rászorultakért” Alapítvány Kuratóriuma 71 fõ pályázatát támogatta
összesen 1 765 200 Ft összegben.
Önálló Életvitelért Támogató
Szolgálat 2006. évi tevékenysége
Az Önálló Életvitelért Támogató
Szolgálat 2004. január 1-jével
kezdte meg mûködését az egyesület keretein belül, integrált formában, önálló szakmai egységként. A
szakmai egység létszáma 4 fõ: 1 fõ
támogató szolgálat vezetõ, 2 fõ
személyi segítõ, 1 fõ gépkocsivezetõ.

– betegkísérés háziorvoshoz, fogászati szakrendelésre,
– hivatalos ügyek intézése, stb.
Speciális személyszállítás keretében 49 fõ rendszeres szállítását végezte a támogató szolgálat,
szükség esetén a kerekesszékes
ügyfelek számára lépcsõnjáró
szerkezetet biztosítottunk elõzetes egyeztetés alapján a nem
akadálymentes és lift nélküli épületekben, lakóházakban:
– munkába szállítás (Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht. – Esély Centrum): Igénybevevõk száma: 28
fõ, akik napi rendszerességgel
vették igénybe a szállítást a
munkahelyre történõ bejutáshoz és a hazautazáshoz.
– gyakorlati képzésre történõ
szállítás a közoktatásban résztvevõ tanulók részére (Start
Szakiskola és Speciális Szakiskola bõrdíszmûves tanulói):
Igénybevevõk száma: 16 fõ,
akik napi rendszerességgel
vették igénybe a szállítási szolgáltatásainkat.
– közép- és felsõoktatási intézményekbe történõ szállítás
(Bánki Donát Szakközépiskola,
Nyíregyházi Fõiskola):
Igénybevevõk száma: 2 fõ, akik
az iskolai tanévhez, valamint
az órarendhez igazodva igényelték szállítási szolgáltatásainkat heti 3 alkalommal.
– egyedi szállítási igények (pl.:
egészségügyi szakrendelések,
hivatali ügyintézés, közösségi
rendezvények, stb.) Igénybevevõk száma: 3 fõ, a megrendelés eseti jellegû.
A szállítás alkalmával megvalósul
a személyi segítés is, ugyanis a
szállításkor az ügyfelek többsége
személyi segítõk közremûködését is
igényli, akik elsõsorban egészségügyi felügyeletet látnak el. Emellett
segítséget nyújtanak a közlekedésben a gépjármûre való fel- és leszállásban, a biztonságos utazás feltételeinek biztosításában.
Gyógyászati segédeszközök ingyenes kölcsönzése
Tagtársaink meghatározott idõtartamra térítésmentesen kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközöket igényelhetnek egyesületünktõl. Ezzel a szolgáltatással is
az önálló életvitelt kívánjuk elõsegíteni. Az eszközök kölcsönzése
igénybejelentés alapján 1 hónap
idõtartamra szól, szükség esetén
meghosszabbítható.

Az ellátottak fõképpen a mozgássérültek közül kerülnek ki. Az
igénybe vevõk száma 52 fõ.
3 fõ rendszeresen igényli a
személyi segítségnyújtást heti
2–3 alkalommal. Az ellátottak
életkori megoszlást tekintve
16–60 év közöttiek.

Kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközök:
– kerekes szék gyermekek és
felnõttek részére (fix, illetve
öszszecsukható)
– járókeretek (összecsukható,
gurulós, hónaljmankós)
– szobai WC gyermekek és felnõttek részére
– könyökmankó gyermekek és
felnõttek részére
– speciális babakocsi gyermekek
részére
– falra szerelhetõ zuhanyszék
– ágytál
– kádülõke
– bevásárló kocsi
– hidraulikus ágy
– kádlift
– légmatrac

A személyi segítõk az ellátottak
lakókörnyezetében végzik az
alábbi tevékenységüket:
– higiénés szükségletek segítése,
– vérnyomás, vércukorszint mérés,
– gyógyszeradagolás,
– egészségügyi tanácsadás,

2006. évi pályázatok
2006. évben többnyire programjaink megvalósításához sikerült pályázati forrást találnunk:
– közösségi programok (gyermeknapi program, tokaji hajókirándulás, karácsonyi ünnepség)

Három szolgáltatást biztosít az
igénybe vevõk számára:
1. Személyi segítségnyújtást
2. Speciális személyszállítást
3. Információnyújtást

– kiadványok készítése és terjesztése (Vox Humana újság)
– kommunikációs költség támogatása (ingyenesen hívható zöld
szám támogatása)
– karácsonyi ünnepség megrendezése.

– Tájékoztatja az érintetteket mindazon ismeretekrõl, amelyek a mozgásfogyatékos emberek szociális
biztonságát, rehabilitációját, önálló életvitelét, emberi és állampolgári jogok érvényesülését, életminõségük javítását szolgálják.

A Nemzeti Civil Alapprogram
(NCA) mûködési célú pályázatán
Egyesületünk 1,2 millió forint öszszegû támogatásban részesült.
Az elnökség 2006. évi
tevékenysége
Egyesületünk elnökségi ülésein
az alábbi tevékenységek és feladatok meghatározására került sor:
– Éves munkaterv elõkészítése,
programok szervezésének koordinálása
– Vox Humana egyesületi újság
elõkészítése, szerkesztése, a
tagokhoz való eljuttatás koordinálása
– Közgyûlés elõkészítése, öszszehívása
– A tagokkal való folyamatos
kapcsolattartás,
levelezés,
ügyintézés koordinálása
– Az egyesület mûködésével
összefüggõ jogszabályok és
közgyûlési határozatok végrehajtása
– Gazdálkodó szervezet alapításának elõkészítése (Start Rehabilitációs Közhasznú Társaság)
– Székhelyváltozás elõkészítése
– A Start Rehabilitációs Vállalat
és Intézményei átalakulásának
elõkészítése (Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Társaság)
– 25. éves évforduló megünneplésének elõkészítése
– Az egyesület tevékenységének
irányítása
– Az éves költségvetés, beszámolók, valamint a közhasznúsági jelentés elkészítése, elõzetes elfogadása, a jelentések,
közgyûlésre való elõterjesztése
– A MEOSZ felé továbbítandó
beszámolók megtárgyalása, továbbterjesztése
– A helyi csoportok, klubok éves
munkatervének jóváhagyása

2006. évben megvalósult
programok
– 2006. június 16-án egyesületünk szervezésében került sor
a Megyei Gyermeknap megrendezésére, melynek az
Egyesületünk székháza adott
otthont. A résztvevõk a szervezetünk gyermektagjai és azok
családtagjai voltak. 180 fõ vett
részt a rendezvényen a megye
területérõl. A programon való
részvétel mindenki számára ingyenes volt.
– 2006. júliusában hajókirándulást szerveztünk Tokajba. Amelyen 64 fõ gyermek és felnõtt
tagunk vett részt kísérõikkel.
– 2006. nyarán (július-augusztus) kétszer egy hetes integrált
nyári napközis tábor lebonyolítására került sor Egyesületünk
székházában. Mindkét alkalommal 25-30 gyermek vett
részt, ahol szabadidõs és
sportprogramokban és kézmûves foglalkozásokon vehettek
részt a gyerekek.
– 2006. augusztus 27-én került
megrendezésre a Nyírsuli Kht.
szervezésében egyesületünk
közremûködésével a Fogyatékosok Megyei Sporttalálkozója.
A rendezvény helyszíne a Városi Stadion volt. A helyi csoportvezetõk bevonásával egyesületünk tagsága részérõl több mint
100 fõ vett részt a sportnapon. A
különbözõ versenyszámokban
szépen szerepeltek, többen értek el dobogós helyezést.
– 2006. szeptember 1-én került sor
az Esély Centrum átadására. A
Centrumot Nyíregyháza Város
Polgármestere, Csabai Lászlóné
és az Egészséges Településekért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dobrev Klára adta át. A
MEOSZ elnökségének döntése
értelmében Dr. Hegedüs Lajos
elnök az „EMBER AZ EMBERÉRT” érem arany fokozatát
nyújtotta át Csabai Lászlóné polgármesternek.
– Az Esély Centrum tényleges
megvalósítása egy korábbi projekt ötlet alapján jött létre, mely
a Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Start Vállalat (az átalakulást követõen: Start Rehabilitációs Foglalkoztató és
Intézményei Közhasznú Társaság) alapgondolatából lett továbbfejlesztve. Egyesületünk
és az általunk alapított rehabilitációs vállalat mint konzorciumi
partner komoly feladatokat vállalt fel a komplexum kialakítása
során. Az épületcsoport Nyíregyháza Megyei Jogú Város
tulajdonát képezi, az üzemeltetést pedig a Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Társaság biztosítja az elkövetkezendõ öt
évben. A komplexum Phare támogatásból valósult meg.
– Az Esély Centrum épületei mintegy 3000 m2-en minden fogyatékos ember számára akadálymentesített környezetet biztosítanak, oktatási helyiségekkel,
lakhatási részekkel, közösségi
termekkel, akadálymentesített
színpaddal, szinkrontolmács
készülékekkel, indukciós hurokkal, vezetõsávval, étkezési
lehetõséggel, játszótérrel, orvosi rendelõvel, kezelõ egységekkel, gyógytornateremmel,
Támogató Szolgálattal.
– Az Egyesület folyamatosan közremûködik az Esély Centrum fejlesztésében, mûködtetésében.
– 2006. szeptember 1–3. Siófokon vezetõképzõt szervezett a

A területileg illetékes helyi csoportok 2006. évi tevékenysége
A csoportgyûléseket minden
térségben megtartották.
A csoportvezetõk tevékenységüket éves terv alapján végzik,
mely feladatait teljesítették. A közgyûléseken szavazati joggal részt
vettek, és írásban számoltak be a
megvalósult programokról.
Az ügyfélfogadást minden csoportvezetõ folyamatosan tartotta
az általa kijelölt idõpontokban. Információnyújtást végeztek a mozgáskorlátozottakat és a fogyatékossággal élõket érintõ rendeletekrõl,
támogatási formákról, egyéb szociális jellegû kérdésekrõl.
A csoportvezetõk aktív szervezõ
munkájának köszönhetõen minden
megyei rendezvényen nagy létszámban vett részt a tagság (pl.:
gyermeknap, megyei sportrendezvények, úszóversenyek).
A helyi csoportok további
feladatai:
A csoportok feladata, hogy mûködési területén megvalósítsa az
egyesület alapszabály szerinti
céljait, kiemelten az alábbiak tartoznak feladatai közé:
– Kapcsolattartás a települési
önkormányzattal, hatóságokkal
és társadalmi szervezetekkel
annak érdekében, hogy a mozgásfogyatékos emberek érdekei ne sérüljenek
– Mûködéséhez, programjai megszervezéséhez bevételeket gyûjt,
pályázatokon vesz részt
– A mozgásfogyatékos emberek
érdekében szociális, kulturális,
sportszolgáltatásokat, rendezvényeket szervez, közremûködik más szervezetek ilyen célú
tevékenységében

–

–

–

–

–

–

MEOSZ OTTI, ahol az Egyesület tisztségviselõi közül 9 fõ vett
részt a képzésben.
2006. szeptember 7–10. között
került megrendezésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város szervezésében az „Összefogás az
akadálymentesség és a hátrányos helyzetben lévõk esélyegyenlõségének elõmozdítására a testvérvárosi kapcsolatok
keretében” címû nemzetközi
konferencia. A rendezvényen
Románia, Ukrajna, Lengyelország, Németország, Szlovénia
meghívott vendégei vettek
részt. A négy napos program
keretében került megrendezésre az „Egyenlõ Eséllyel Európában” címû fórum a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárban. A rendezvény
ideje alatt kiállítást szerveztek,
melyen Egyesületünk részérõl
Fejes Istvánné, Szilágyi Éva,
Kiss József, Koncz András munkáit is megtekinthettük. Egyesületünk részérõl 40 fõ vett részt a
programban.
A külkapcsolatok építése, ismerkedés céljából meghívást
kaptunk Erdélybõl a Maros Megyei Önkormányzat elnök aszszonyától és a Maros Megyei
Mozgássérültek Egyesületének
elnökétõl. 2006. szeptember
10–12. között látogattunk el
Marosvásárhelyre, ahol megismerkedtünk a Megyei vezetõkkel, a Mozgássérültek Egyesületének elnökével és munkatársaival, a fogyatékossággal élõ
emberek lehetõségeivel (támogatási rendszerek, munkavállalás lehetõsége, stb.). A jó kapcsolat kialakítása, tapasztalatcsere és közös programok
szervezése érdekében együttmûködési megállapodást kötöttünk. Az Egyesület részérõl 4
fõ vett részt a programban.
2006. szeptember 21-én a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Testnevelési és Sportintézet közremûködésével, a Debreceni Búvárklub szervezésében egyesületünk 7 fõs csapattal vett részt a II. Regionális
Úszótalálkozón Hajdúszoboszlón. A versenyen való részvétellel célunk a különféle fogyatékossággal élõ gyermekek, fiatalok, felnõttek sportolási igényének biztosítása, az úszás
népszerûsítése, valamint az egészséges életmódra nevelés volt.
2006. október 20–21-én a
MEOSZ elnökségi ülését Nyíregyházán az Esély Centrumban
tartotta. A regionális ülésen a
MEOSZ elnökségén kívül részt
vettek a Szabolcs-SzatmárBereg, Hajdú-Bihar és BorsodAbaúj-Zemplén megyében mûködõ társegyesületek képviselõi,
akik beszámoltak az egyesület
gazdasági helyzetérõl, munkájukról. A program során megtekintették a nemzetközi igényeket
is kielégítõ, akadálymentesen kialakított Esély Centrum épületeit. Egyesületünk tisztségviselõi
és munkatársai résztvevõként
és közremûködõként segítõi voltak a rendezvény lebonyolításának. A MEOSZ regionális elnökségi ülésén összesen 52 fõ vett
részt.
2006. október 24–25-én az orvosdiagnosztikai és rehabilitációs eszközökbõl rendezett
nemzetközi kiállításon vettünk
részt Csehországban, Brnoban
3 fõvel.
2006. november 7–9. között került megrendezésre a Megyei
Munkaügyi Központ szervezésében egy három napos szakmai konferencia a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium megbízásából. A fõ témája a foglalkoztatáspolitika témaköre volt. A
szervezésben és a rendezvény
lebonyolításában az Egyesület
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és az Esély Centrum munkatársai kiemelkedõ részt vállaltak.
2006. november 8-án került sor
a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete megalakulásának
25. évfordulója alkalmából
megrendezett jubileumi ünnepségre. A rendezvény helyszíne
a minden igényt kielégítõ, akadálymentesen kialakított Esély
Centrum konferencia-terme
volt. Az ünnepi rendezvényen
218 fõ vett részt.
2006. évben is teret kapott a külkapcsolatok építésének lehetõsége. Együttmûködési megállapodás alapján november 29. és
december 2. közötti idõpontban
láttuk vendégül a Maros Megyei
Mozgássérültek Egyesületének
vezetõjét, Jancsó István urat és
tanácsosait, a Maros Megyei önkormányzat képviselõjét, Dr.
Smidt Lóránt urat és Dr.
Kalakatróni Ilona gyermekorvost.
Megismerkedtek az Esély Centrummal, és szakmai program keretében részt vettek a Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht. üzemlátogatásán. A Móricz Zsigmond Színházban megtekintették a Baltazár Színház elõadását, melynek
címe: „Aki nevetve született".
2006. december 11-én a Fogyatékkal Élõk Megyei Sportgálájának megrendezésére került sor, melyen egyesületünk
mint társszervezõ vett részt. A
rendezvény helyszíne Nyíregyházán az Esély Centrum konferencia-terme volt. A szervezésben és a kulturális gála lebonyolításához szükséges munkálatokban Egyesületünk és az
Esély Centrum munkatársai is
közremûködtek. A sportgálán
összesen 170 fõ vett részt.
A Megyei Egyesület karácsonyi
ünnepsége zárta az évet 2006.
december 15-én a programok
szempontjából. 255-en gyûltünk össze az Esély Centrum
konferencia-termében, ahol
ünnepi hangulatban töltöttünk
el egy közös délutánt. A ren-

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

Az Egyesület Elnöksége
KÖSZÖNETET mond
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünknek, a súlyosan mozgáskorlátozott emberek segítésére ajánlották fel.
Egyesületünk 2006. évben 495 151 forintot kapott.
Az összeg az Alapszabályunknak megfelelõen került felhasználásra.
– Ismeretterjesztés, tájékoztatás (újság) 389 480 Ft
– Sportúszás (Mikulás kupa) 37 695 Ft
– Kulturális tevékenység
67 975 Ft
Továbbra is várjuk támogatásukat, felajánlásukat!
Adószámunk: 19392758-1-15

dezvény meglepetés vendége
Homonyik Sándor volt. A résztvevõk a Nyíregyházán és környékén élõ mozgássérült gyermek és felnõtt tagjaink voltak.

részt vettek minden olyan továbbképzésen és konferencián, mely
hozzájárulhat a mindennapi munkánk eredményességéhez, szakmai fejlõdésünkhöz.

Egyesületünk elnökségi tagjai
és szakemberei lehetõség szerint

Balogh Zoltánné
elnök

Jobb, mint gondolnánk
Mostanában számtalanszor hallhatunk arról mindenféle összefüggésben, hogy érdemes
megismernünk, majd alkalmaznunk a jó gyakorlatokat. De mik is azok a jó gyakorlatok, és
hol találhatunk rájuk? Európa fejlettebb, nyugati felén – hangzik a sztereotíp felelet. De vajon ott mindig és csak ott? Feltehetõleg nem mindig – semmi sem tökéletes –, az pedig biztos, hogy nem CSAK ott.
Különleges élményben volt részem november második hetében. Szakmai konferencián vettem részt Nyíregyházán, melynek az Uniós irányelvek és pályázati célrendszerek nyomán egy ideje kiemelt jelentõséggel bíró
fogyatékos emberek foglalkoztatása és a hozzá szervesen kapcsolódó képzés volt a témája. Ám számomra a
kétségkívül vonzó témák megvitatásán túl volt valami
sokkal fontosabb ebben a két és fél napban. Valami, ami
megsokszorozta annak a ténynek az értékét, hogy a közel másfél száz résztvevõ közé magam a Közös Sors
Egyesület, azaz egy szakmai civil szervezet egyesületi
elnöke mellett sikerült bejuttatnom Hunyadné Balogh
Csillát a Kispesti Családsegítõ és Gyermekjóléti Módszertani Központ vezetõ munkatársát is.
A konferencia ugyanis fantasztikus helyszínen zajlott.
Kelet-Magyarországról általában azt tartják, hogy elmaradott, leszakadt. Én nem ezt tapasztaltam. A 25. születésnapját a konferencia ideje alatt ünneplõ Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete által egykor létrehozott és máig virágzó – ma már Kht-ként
müködõ –, elsõsorban megváltozott munkaképességû
embereket foglalkoztató START nagyvállalat, az újonnan
avatott Esély Centrum, a Park Hotel, a városi Önkormányzat, a Fõiskola, bár más-más szolgáltatói területen
tevékenykednek, mind akadálymentesek és befogadóak. Be- és elfogadó maga a város, Nyíregyháza is. Elég
csak azt megemlítenem, hogy a fõváros után elsõként e
nagyváros önkormányzata állít be a tömegközlekedési
rendszerébe speciális, akadálymentesített autóbuszokat,
mely szolgáltatást a szociálisan rászoruló utasok számára az önkormányzat támogatja.
A konferencia szakmailag jó színvonalú, a résztvevõket széles körbõl merítõ, összetett rendezvény volt. A két
és fél nap alatt a központi koncepció-ismertetõkön túl
megismerhettünk számos helyi pozitív kezdeményezést

a képzés és a foglalkoztatás terén. A különbözõ munkahely-teremtési megoldások egész skáláját néztük végig
a kis magánvállalkozástól az állami foglalkoztatón át a civil fenntartású, szerteágazó, többszintû nagyvállalatig, a
Balogh Zoltán vezette START-ig. Ez utóbbi arra is kitûnõ
példát nyújt, hogy hogyan kapcsolódik, vagy inkább hogyan kellene szervesen kapcsolódnia a képzésnek és a
foglalkoztatásnak.
Bár a szervezés oroszlánrészét a Foglalkoztatási Hivatal vállalta magára, komfortérzetünkhöz (fõként fogyatékosként) azonban nem kis mértékben járult hozzá a
Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületének köszönetre
méltó munkája. Úgy ünnepelték negyedszázados eredményeiket, hogy dolgoztak. Ahogy megszokták. Hiszen
éppen ez teszi a Balogh Zoltánné által irányított szervezetet hitelessé. Élmény volt megélni, hogy minden elõítélet ellenére – vagy talán éppen azt cáfolandó- errefelé
nemcsak ismerik a teljes körû akadálymentesítés, az
egyenlõ esélyû hozzáférés fogalmát, de határozottan
igyekeznek a gyakorlatba át is ültetni, azaz egy mindenki számára élhetõ világot teremteni.
A kedves, hozzáértõ személyi segítésnek és a szakszerû szállításnak hála, súlyos mozgásfogyatékosságom
nem gátolt, még csak nem is akadályozott abban, hogy
teljes energiámmal kizárólag a szellemi munkára tudjak
koncentrálni. Ilyet Magyarországon még csak kevés helyen lehet megélni. Különösen igaz ez, ha az esélyegyenlõ
környezet õszinte, segítõkész, kedves emberek munkájával társul. Köszönet érte.
A Foglalkoztatási Hivatalnak nem ez az elsõ és feltehetõen nem is az utolsó ilyen jellegû rendezvénye. Ennek a mostaninak azonban a helyszín volt az elsõ számú
különlegessége. A frissen nyílt nyíregyházi Esély Centrum, amely – azon kívül, hogy sok fogyatékos és nem fo-

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének

2007. ÉVI MUNKATERVE
Egész évben végzett, folyamatos tevékenységek, szolgáltatások:
– Sorstársaink tájékoztatása, felvilágosítása a mozgássérülteket
érintõ rendeletekrõl, támogatási
rendszerekrõl ügyfélfogadási napon és telefonon
– Támogatások ügyintézése (lakás
akadálymentesítési támogatás,
gépjármû szerzési támogatás,
„Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány pályázatai stb.)
– Támogató Szolgálat mûködtetése folyamatosan
– Pályázatok elszámolása, új pályázatok készítése folyamatosan
– Vox Humana újsághoz adatgyûjtés
– Ingyenes gyógyászati segédeszköz kölcsönzés
– Igény szerint fizikoterápiás,
gyógytorna, gyógymasszázs kezelések biztosítása
– Úszásoktatás fiatalok számára
– Rendezvények, szabadidõs programok szervezése
– A Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar szociális munkásai részére nagygyakorlat és
terepgyakorlat biztosítása
– A jogszabály-változások figyelemmel kísérése.
– Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel
– Megyei szinten az akadálymentesítés figyelemmel kísérése
– Klubok (SM, Reuma, Családi),
sakk-szakkör mûködtetése folyamatosan.
Január:
– 2006. évi beszámoló, valamint
közhasznú jelentés elõkészítése.
– Pályázatok elszámolása.
– 2007. évi munkaterv elõkészítése
Február:
– 02. 05. Támogató Szolgálat: továbbképzésen való részvétel a
MEOSZ-ban – 4 fõ
– 02. 05-tõl 05. 17-ig: a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Fõiskolai
Kar 3. éves nappali tagozatos szociális munkás hallgatójának intenzív terepgyakorlata (Szilágyi Kinga)
– 02. 09. Úszófesztivál a Júlia Fürdõben
– Vox Humana újság elõkészítése,
adatgyûjtés
– Nyíregyháza közigazgatási területén élõ mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezmények igénylésének összegyûjtése, továbbítása a polgármesteri
hivatal felé április 30-ig folyamatosan
– 02. 21-tõl 03. 06-ig: CERAGEM
termo-akupresszúrás egészségjavító masszázságy ingyenes
használata a nyíregyházi Esély
Centrumban.
Március:
– 03. 02. az Esélyek Háza szervezésében továbbképzésen való
részvétel – 5 fõ. „Egyenlõ Esélyek Mindenki Számára” Európai
Év 2007. Kistérségi Antidiszkriminációs Képzés: Vasmegyer Mûvelõdési Ház
– 03. 05. Elnökségi ülés
– Közlekedési Fórum megszervezése Nyíregyházán az Esély
Centrumban
– Vox Humana újság elkészítése,
terjesztése
– Pályázatok figyelése, benyújtása.
– Segítségnyújtás az Esély Centrum Egészségügyi részlegének

beindításában. Próbaüzemeltetés alkalmával 2–3 napon keresztül ingyenes fizikoterápiás
kezelés biztosítása az egyesületi
tagok számára (SM, Reuma klub
tagok stb.)
– Helyi csoportgyûlések megtartása azokban a térségekben, ahol
a küldöttek, pótküldöttek még
nem kerültek megválasztásra.
Április:
– 04. 11. Elnökségi ülés: 2006. évi
közhasznú jelentés elkészítése,
megtárgyalása, és a küldöttközgyûlés elé terjesztése. Beszámoló megküldése a küldöttek részére.
– 04. 12. Helyi csoportvezetõk továbbképzése az Esély Centrumban. A „Költészet Napja” alkalmából irodalmi est és kiállítás szervezése.
– Gyermeknap elõkészítése
– Úszófesztivál megrendezése: a
közoktatásban résztvevõ mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok sportolási igényének biztosítása, az úszás minél szélesebb
körben való népszerûsítése,
egészséges életmódra nevelés a
11–18 éves korcsoport részére.
Május:
– 05. 04.–05. 05. REHA HUNGARY 2007. rendezvénysorozat
– 05. 10. Elnökségi ülés: MEOSZ
küldöttközgyûlés, egyesületi küldöttközgyûlés elõkészítése
– 05. 12. MEOSZ Küldöttközgyûlés
Budapest
– 05. 30. A Megyei Egyesület küldöttközgyûlésének megtartása.
Június:
– 06. 02. „Moravecz Ferenc Sakk
Emlékverseny” az Egyesület és a
hozzátartozók szervezésében
– 06. 10. Elnökségi ülés
– 06. 22. Gyermeknap megrendezése az Esély Centrumban
– 06. 22. Csoporttalálkozó megszervezése az Esély Centrumban. Zenés, mûsoros szabadtéri
program ügyességi versennyel,
családi játékos vetélkedõvel, fõzési lehetõséggel, stb.
Július:
– Szabadidõs programokkal egybekötött nyári gyermekfelügyelet:
I. turnus
– 07. 08-tól 07. 15-ig: Nyírségi
Nemzetközi Torna: Sakkversenyen való részvétel, melynek
helyszíne az Inczédy György
Szakközépiskola és Szakiskola,
Nyíregyháza.
– Fogyatékosok Megyei Sporttalálkozójának szervezése, elõkészítése
– Sikeres pályázat esetén megyei
szintû gyermektábor megrendezése az Esély Centrumban
úszásoktatással, sátorozási lehetõséggel
– Sportnap megrendezése az
Esély Centrumban, a megyében
élõ mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok, felnõttek sportolási
igényének biztosítása, egészséges életmódra nevelés, a tömegsport-rendezvények népszerûsítése céljából.
Augusztus:
– Elnökségi ülés
– „Izombetegek Napja” az Esély
Centrumban
– VIII. Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Sakkversenye: Csehország – Hadonin

gyatékos helyi lakosnak nyújt munka- és szórakozási lehetõséget – a jövõben a régió egyik leghasználhatóbb
helyszíne lehet hazai és nemzetközi konferenciáknak
vagy más hasonló rendezvényeknek. Remek „újrahasznosítási” módja egy volt laktanyának. Ez is lehet turisztikai cél, és mint ilyen, húzóágazat, vagy komoly szerepet
vállalhat az Unió nagy ifjúsági rendszere 2007. elejével
induló új 7 éves programjában, a „Fiatalok lendületben”
elnevezésûnek a regionális, országos, esetleg nemzetközi népszerûsítésében.
Több hasonló felszereltségû, ellátottságú helyre volna
szükség az országban. Reméljük, nem kell már sokáig

– Pályázati forrás esetén nyári
sport- és szabadidõtábor megszervezése a megyében élõ
14–25 év közötti korosztályhoz
tartozó, szociálisan hátrányos
helyzetû, mozgáskorlátozott fiatalok számára
– Szabadidõs programokkal egybekötött nyári gyermekfelügyelet:
II. turnus
– 08. 26. Fogyatékosok Megyei
Sporttalálkozója a nyíregyházi
Városi Stadionban. Szervezõ:
Nyírsuli KHT.
Szeptember:
– Egyesületi tisztségviselõk szakmai továbbképzése
– 09. 16. Elnökségi ülés.
Október:
– Aktualitások
– Karácsonyi ünnepség elõkészítése, adomány gyûjtése.
November:
– Elnökségi ülés
– Karácsonyi ünnepség elõkészítése, szervezése
– 11. 26. Fogyatékossággal Élõk
Megyei Sportkavalkádja. Szervezõ: Sportszövetségek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesülete.
December:
– Elnökségi ülés
– 2008. évi munkaterv elõkészítése
– 12. 14. Karácsonyi ünnepség
megrendezése az Esély Centrumban.
AZ EGYESÜLET ÉVES MUNKATERVE A MEOSZ RENDEZVÉNYEKHEZ, ÉS A TÁRGYÉVBEN
FELMERÜLÕ TOVÁBBI PROGRAMOKHOZ IGAZODIK, EZÉRT
A VÁLTOZTATÁS LEHETÕSÉGE
FENNÁLL.
A 2007. évi munkaterv az alábbiakkal egészül ki:
Egész évben végzett tevékenység:
– Folyamatosan részt veszünk az
Esélyek Háza által szervezett
programokon és képzéseken.
További programok:
– 2007. május 9.: A Debreceni
Egyetem Egészségügyi Fõiskolai
Karának szociális munkás hallgatóival közösen Nyíregyháza
Megyei Jogú Város bejárása az
akadálymentes közlekedés –
közintézmények, épületek (egészségügyi intézmények, gyógyszertárak, szállodák, vendéglátó helyiségek, bolthálózatok stb.), közutak, járdák (járdaszegélyek átjárhatósága), jelzõlámpás átkelõhelyek stb. akadálymentes megközelíthetõsége – feltérképezésére. A felmérést a késõbbiek folyamán kiterjesztjük SzabolcsSzatmár-Bereg megyére. A felmérés adatait egyesületi kiadványban jelentetjük meg, melyet
térképpel illusztrálunk
– 2007. június 5.: A MEOSZ és a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium között létrejött szándéknyilatkozat alapján „TÁRSADALMI
EGYEZTETÉS” címmel regionális konferencia Nyíregyházán, az
Esély Centrumban a 2008. január 1-tõl bevezetésre kerülõ rokkantsági nyugdíjrendszer szabályairól.
Az Egyesület Elnöksége

várnunk, elég csak a Mozgássérültek Állami Intézetének
vagy a Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat
épülõ vagy éppen az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet nemrég átadott szárnyára gondolnunk. Fontos,
hogy a nagymúltú, patinás szakintézmények minden
szempontból élen járjanak, de legalább is ne maradjanak
le.
Dr. Mádai Mónika
A Közös Sors Egyesület elnöke
Az Országos Fogyatékosügyi
Tanács civil delegáltja
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Beszámoló a Gávavencsellõi Csoport
2006. évi munkájáról
A csoport idén is hasonlóan mûködik, illetve szervezi programjait, mint az elmúlt években.A polgármesteri hivatalok vezetõivel
kialakított jó kapcsolat eredményesnek bizonyul. Rendezvényeink
lebonyolításában számíthatunk a segítségükre (terembér elengedése, pénzbeli juttatás, stb).

A 2006-os év nagyon eredményes volt. Július 1-jén ünnepeltük
meg a csoportunk fennállásának
15. éves évfordulóját, melyen részt
vett a megyei egyesület elnök aszszonya, a körzetünkbe tartozó polgármesterek és képviseltette magát a
Szabolcs községben mûködõ nyugdíjas klub vezetõje is.
Az idõjárás kegyes volt velünk,
így hatodik alkalommal rendezhettük
meg Szabolcs-községben a Tiszaparti napot, mely a 2002-es évtõl
hagyománnyá vált (fõztünk halászlevet, krumpli pecsenyét, gulyást, lecsót, szalonnát sütöttünk nyárson).
A fõzéshez való alapanyagokat az
erre a célra beadott pénzbõl finanszíroztuk. Alkalmunk volt megismerkedni egy kedves házaspárral is,
akik Szabolcs községben élnek, s
vendégül látták csoportunk tagjait.
Rendszeresen részt vettünk a
megyei egyesület által szervezett
programokon (sportnap, gyermeknap, hajókirándulás), valamint

õrizve a hagyományokat a Rétközi
találkozón Tiszabercel községben, majd Gávavencsellõn, a
krumpli fesztiválon is.
Az évet a karácsonyi ünnep zárta,
amely szintén hagyománnyá vált a
csoportunkban. Ezen ünnepségen
is meghívott vendégeink vannak.
Mûsorral kedveskedünk és megvendégeljük a jelenlévõket. Az
anyaegyesület által adományozott
ruhanemûkbõl válogathattak a sorstársaink.

Az ügyfélfogadás rendszeres,
minden héten kedden 9-15 óráig
tartom a lakásomon. Ekkor történik
a kliensek ügyeinek intézése. Például: a leszázalékolás elindítása, különbözõ juttatások iránti kérelmek
megírása, segédeszköz-kölcsönzés, nyugdíjemelés kérése, a „Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány
pályázatáról, a lakás akadálymentesítési támogatásról (LÁT),
illetve gépkocsi szerzési támogatásról elõzetes tájékoztatás és
ügyintézés, stb.
Nagyon fontosnak tartom a
sorstársak tájékoztatását, felvilágosítását a jogszabályváltozásokról. Segítek kitölteni a fogyatékossági támogatáshoz (FOT) szükséges nyomtatványt. Van olyan
sorstársunk, aki arra használja ki
ezt a napot, hogy kibeszélhesse
magából problémáit, bánatát. Jó,
ha valaki meghallgatja, esetleg tanácsot is ad.
Remélem, a jövõben is hasonlóképpen vagy még jobban tudjuk
végezni munkánkat. Ezúton szeretném
megköszönni a csoport tagjainak
segítõkészségét, odafigyelését és
a jó csapatmunkát.
Mártonné Várdai Erzsébet
csoportvezetõ

Kirándulás a Múzeumfaluban

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének fehérgyarmati csoportja egy napot töltött el a NyíregyházaSóstógyógyfürdõn lévõ Múzeumfaluban. Mi, akik ott
voltunk, igen jól éreztük magunkat. Jó volt azt a sok
„régiséget” végiglátogatni, nézegetni. Közülünk na-

gyon sokaknak a gyermekkorát idézte fel emlékeiben.
A kenyérsütést, illetve a régi iskolapadokba beülve ismét gyermeknek érezhettük magunkat. Öröm volt látni a régi tárgyakat, és jó, hogy van lehetõség arra,
hogy a mi gyermekeink és unokáink is láthassák a
múltat.
A kiadós és finom ebéd elfogyasztása után vidáman, élményekkel tele, elégedetten tértünk haza. Köszönet ezért a szép napért és az anyagi támogatásért
a fehérgyarmati Polgármesteri Hivatalnak és csoportvezetõnknek, Varga Bélánénak, aki megszervezte és
lebonyolította ezt a mindannyiunk számára kellemes
napot. Köszönettel a kiránduló csoport nevében:
Gál Ilona és Virág Sándorné
egyesületi tagok

A Sclerosis Multiplex Klub
2006. évi munkájának értékelése
Klubunk éves munkaprogram alapján végezte tevékenységét. Klubfoglalkozásokat havi rendszerességgel tartottuk.
Megszerveztük az immár hagyománnyá vált jó hangulatú
kirándulást Nyírbátorba, a szalonnasütést, orvosi elõadást a
tagság igényének megfelelõen.
Az SM Betegek Országos
Egyesülete idén is megszervezte
az Országos SM hetet Budapesten, színes, érdekes programokkal. Klubunkból 20-an vettek részt
az országos rendezvényen. A
nyíregyházi klub is ennek szellemében tartotta meg szeptember
hónapban klubfoglalkozását a
debreceni klubbal közösen.
Még tavasszal elhatároztuk,
hogy az eddig kialakított jó kapcsolatot a debreceniekkel tovább
ápoljuk a jobb megismerés, a tapasztalatok kicserélése, valamint
a barátságok kialakítása érdekében. Most õk hívtak meg bennünket a Vekeri tóhoz, ahol bográcsoztunk. Gyökösné Marika férje
fõzött, aki igazán remek szakács-

nak bizonyult. Az innivalóról, süteményrõl mi gondoskodtunk. Egy
remek hangulatú napot töltöttünk
együtt, és nagyon nehezen szedelõzködtünk a hazainduláshoz.
– A klub tagjaival 2 napot töltöttünk Bogácson. Egy remek
hangulatú kirándulás volt, fürdõztünk és megnéztük a környék nevezetességeit.
– Olajos doktornõ most is nagy
örömmel jött hozzánk elõadást
tartani az egészséges életmódról.
– Több programunkat megtisztelte
az Elnök Asszony is jelenlétével.
– Végül, de nem utolsó sorban
megszerveztük a fenyõünnepet, melynek hangulatát nem
kell ecsetelni.
– Pályázatkészítéseink kisebbnagyobb sikerrel jártak.
A beszámolóm a teljesség igénye nélkül készült.
Komáromi Zoltánné
SM Klub vezetõ
Az SM Klub 2007. évi munkaterve
Január: Az új év köszöntése.
2006. évi munkaprogram érté-

kelése. Komáromi Zoltánné
volt klubvezetõ munkájának
megköszönése. Új klubvezetõ
választása. Eszköz leltár.
Február: 2007. évi munkaterv elkészítése. Rehabilitációs eszközök kölcsönzése.
Március: az SM legújabb kutatási
eredményeirõl tart elõadást Dr.
Diószeghy Péter, a Neurológiai
osztály fõorvosa.
Április 17.: A klubtagságot érintõ
jogszabályok változásáról tart
elõadást Balogh Zoltánné elnök.
Május: Közös színházlátogatás
Június: Kirándulás, szalonnasütés
Július-Augusztus: Nyári szünet
Szeptember: SM hét megszervezése
Október: Aktuális problémák megbeszélése, orvosi elõadást szervezünk a tagság által kért témából.
November: Baráti, sorstársi beszélgetés a tagok igényei szerint.
December: Óév búcsúztató.
Vadászné Szabó Aranka
klubvezetõ

A Sakk-klub munkájáról
A Mozgáskorlátozottak Egyesületében a sakk-kör folyamatosan mûködik. Minden csütörtökön 14–19 óra között vannak az
edzések. A klubot mintegy 10–16
sakkozó látogatja rendszeresen,
akik közül 4 fõ mozgássérült. A
versenysportban rendszeresen
részt veszünk. A Szabolcs megyei sakkcsapat bajnokságban a
VOLÁN II. csapatában játszva a
2005-2006-os évet a 7. helyen
zártuk a 12 csapatból álló mezõnyben. Egyéni versenyeken is
indulnak sakkozóink (Nyírség torna, rapid és ifjúsági versenyek).
2006 júniusában másodszor rendezte meg Egyesületünk a
START Kht. és a Moravecz család támogatásával a „Moravecz

emlékverseny”-t, ahol 20 sakko- helyezettek különféle kategóriákzó vett részt. A vándorkupát ezút- ban tárgyjutalomban részesültek.
tal Görbe Szabolcs nyerte el mint
Tóth László
a legeredményesebb induló. A

Beszámoló a Reuma Klub 2006. évi munkájáról
Elsõ foglalkozásunkra sajnos
elég kevéesen jöttünk össze a
hosszúra nyúlt rossz idõjárás
miatt. Tagjainkkal közösen döntöttünk arról, mit szeretnénk évközben csinálni, milyen elõadásokat hallgatnánk meg szívesen. Nagyon sok új és hasznos
javaslat érkezett, melyekbõl sajnos a kis létszámú érdeklõdés
miatt nagyon kevés valósult
meg.
A tavaszi foglalkozásokon fõleg
beszélgettünk, elmondtuk gondjainkat, problémáinkat. Megismertettem a betegtársaimmal az aktuális jogszabályváltozásokat,
amik a különbözõ szociális juttatások terén módosultak. Adtam
nyomtatványt üdülési csekk
igényléséhez, melyet ki is töltöttük. Intéztünk együtt rendkívüli
nyugdíjemelést, állami támogatási kérelmet (LÁT), közgyógyellátási igazolványt.
Nyáron részt vettünk az Egyesület által szervezett hajókiránduláson a Tiszán, mely igazán felejthetetlen élményt nyújtott számunkra. Ezúton szeretném megköszönni Adélkának és az Egyesület dolgozóinak, hogy lehetõvé
tették számunkra ezt a csodálatos kirándulást.
A jó idõt kihasználva közös szalonnasütést szerveztünk, melyre
sajnos csak hárman mentünk el.
Érthetetlen számomra ez az érdektelenség. Nagyon kevés az a program, mely több tagot vonz. Mindenkinek vannak problémái, betegség, nyáron az unokák. Már azt
is felvetettem, hagyjuk félbe a klubéletet, de ezt nem akarják a betegek. Tagjaink részére folyamatosan volt kedvezményes színházbérlet, koncertjegy. Tavaly nem
kaptunk alapítványi üdülési lehetõséget. Reméljük, idén nem maradunk ki belõle, és valaki pihenhet
majd Berekfürdõn.
Szeptemberben átadásra került új tartózkodási helyünk, az

Esély Centrum. Adélka rendelkezésünkre bocsátotta a szállítószolgálat kisbuszát, mely kivitt
bennünket, és megtekinthettük
ezt a gyönyörû, korszerû intézményt, mely az elkövetkezõ években második otthonunk lesz.
Az Esélyek Háza által rendezett kiállításon egyik igen aktív tagunk, Fejes Istvánné Magdika képviselt bennünket a csodálatos,
kézzel készített babáival és gyöngybõl készített munkáival. Nemcsak
készíti a szebbnél szebb dolgokat, hanem sérült gyerekeknek is
segít a kézügyességet és fantáziát igénylõ alkotások megtanításában.
Októberben hallásállapot-felmérõ vizsgálatot szerveztem, melyen meglepõ módon szinte minden tagunk megjelent. Úgy érzem, talán ez a terület lesz az,
amelyiken aktivizálni lehetne a
tagságot. A következõ év szigorított egészségügyi ellátása miatt
az ingyenes csoportos szûrések
könnyítenék az idõsebb korú betegek szállíthatóságát a támogató
szolgálat igénybevételével, valamint a beutalóért járkálás alól is
mentesítve lennének.
Decemberben, immáron az Esély
Centrum konferencia-termében
tartott csodálatos, színvonalas fenyõünnepségen teljes létszámmal képviseltettük magunkat.
Köszönetet mondunk a sok fáradságért úgy Adélkának, mint az
összes dolgozónak, akik azért dolgoztak napokig, hogy számunkra
felejthetetlenné és meghitté tegyék
a Karácsonyt.
Az Egyesületben folyamatos
volt szeptemberig a torna, minden pénteken de. 9–10.30-ig
Törökné Ildikó vezetésével. Sajnos egészségi okok miatt szeptembertõl év végéig szünetelt, de
reméljük, jövõre folytatni tudjuk
már az új tornateremben a
Tiszavasvári út 41. szám alatt.
Minden tagunk rendszeresen
megkapta a Reuma újságot, melyet Budapesten készítenek, és

nagyon sok hasznos, érdekes információt tartalmaz.
TERVEINKRÕL
Tervezzük egyéb egészségügyi szûrõprogram megszervezését, mint vércukor- és koleszterinszint mérést, mammográfiai, dexa
és szemészeti vizsgálatok lebonyolítását.
A szabadidõ hasznos eltöltésére szalonnasütést, valamint egy
kirándulást szerveznénk a közelbe. Talán valamelyik társklubot
lenne jó felkeresni, megismerkedni velük, kicserélni tapasztalatainkat. Sajnos elõadókat nem tudok
meghívni addig, amíg az érdeklõdõk száma nem nõ. Talán a
Kéningerné Gizike betegsége miatt magára maradt Családi Klubbal lehetne fuzionálni, de ehhez
szükség van a tagság véleményére is.
A lehetõségekhez képest igyekszünk pályázati forrásokra is szert
tenni, melyek által lehetõvé válna
mindezek megvalósítása. Sajnos
az Országos Reumatológiai
Egyesület nem írt ki az elmúlt évben pályázatot, így programjainkhoz anyagi támogatást nem kaphattunk. A szponzori támogatás is
igen szûkös, de megteszünk minden tõlünk telhetõt.
Szeretnénk, ha a klub további
munkájával is meg lennének elégedve, ezért a jövõben is várjuk a
jobbító szándékú véleményeket,
kritikákat, javaslatokat.
Továbbra is az a célunk, hogy a
klub keretein belül, sorstársainkkal együtt jól érezzük magunkat,
ezért igyekszünk minél tartalmasabb programokat szervezni és
reménykedünk abban, hogy a fiatalabb korosztályt is be tudjuk
vonni a munkába. Az idei év fõ
feladata a taglétszám aktivizálása
lesz.
Fullajtár Andrásné
klubvezetõ

Nyári élmény

A mozgáskorlátozottak gávavencsellõi csoportjának van egy lelkes kis csapata. Hagyományainkhoz
híven összejöveteleket szervezünk rendszeresen.
Így történt ez a 2006-os év nyarán is. Az idõ kegyes
volt hozzánk, így több alkalommal mehettünk Sza-

bolcs községbe, a szõke Tisza partjára. A napsütötte, festõi táj szépsége lenyûgözte az embereket. A
hangulatunkra is jó hatást gyakorolt. Néhányan pecáztak, volt, aki sétált, a többiek pedig fõztek a bográcsban. Az ízletes ebéd elfogyasztása után megbeszéltük a következõ hónapok programjait. Nem csak
kirándultunk, és pihentünk, közben dolgoztunk is.
Volt alkalmunk megismerkedni a Szabolcs községben élõ Sípos házaspárral, akik vendégül láttak bennünket (halászlével, és rántott hallal), melyet ezúton
is köszönünk. Remélem, hogy lesz alkalmunk viszonozni a kedvességüket. Véleményem szerint ezek a
szabadidõs programok nem voltak hiábavalóak, hiszen mindenkit örömmel töltött el, hogy ismét találkozhattunk. Ilyen lelkes kis csapattal öröm dolgozni
melyet, nagyon köszönök.
Mártonné Várdai Erzsébet
csoportvezetõ
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Az élet, a kenyér tisztelete

Amióta ember él a földön, a kenyér a legfontosabb tápláléka, a
természet csodálatos ajándéka,
melyre minden nap szüksége van
a szervezetnek. Nélküle el sem
képzelhetõ az életünk. A benne lévõ ásványi anyagok, fehérjék, rostok segítik elõ szervezetünk zökkenõmentes mûködését. Ezért a kenyér az élet. Mára az egyre dráguló megélhetés teszi nehezebbé
az elõállítását. Egyre többen felismerik az egyszerû, otthon is süthetõ kenyér elõnyét. (Magam is
sütök.) Nem teszünk hozzá különbözõ adalékanyagot, így nem
mérgezzük a szervezetünket. A
friss kenyér illata semmihez sem
hasonlítható. Felidézi gyermekkoromat, ifjúságomat. Csodálatos
szép emlékek jelennek meg a
múltból, amire néha jó visszaemlékezni.
Szüleim az uraságnál cselédek
voltak. Tanyán laktunk, egy nagy
erdõ mellett. A meleget a család
szeretete, az akácfa, meg a petróleumlámpa fénye adta és kenyérsütéskor a búbos kemence.
Akkoriban dúlt a háború. Mint gyereknek a nincstelenség, a kiszolgáltatottság jut elõször eszembe.
Az ország nem három, hanem kilenc millió koldus országa volt.
Foltozott, rongyos ruhákban jártunk, óriási volt a szegénység. A
kis bicebócát akár rólam is mintázhatta volna Móra Ferenc. Pénzünk nem volt, az uraság természetben fizetett, ügyelve arra,
hogy éhen ne haljunk. De a háború megnehezítette a szûkösen
adagolt kenyérnek való beosztását is. Ezért ünnepnek számított a
kenyérsütés. Kétszer sütöttünk
egy hónapban.
Az elõkészület már elõzõ nap
elkezdõdött a tüzelõ odakészíté-

sével. Ez leginkább az én feladatom volt. Össze volt kötegelve a
tehén által lerágott kukoricaszár,
a csutka. Édesanyám beáztatta a
kovászt, a sót melegvízbe, majd
kimérte, átszitálta a lisztet. Fejét
alaposan bekötötte. Már hajnalban elkezdte a dagasztást, mindkét kezével püfölte a tésztát.
Gyöngyözött a homloka. Én ilyenkor kéznél voltam, hogy segítsek.
Igy szólt: – Gyere kisfiam, töröld
meg a homlokom! Oda voltak készítve a gyékénybõl készült kosarak, bennük jó nagy konyharuha,
megszórva liszttel. Édesanyám
azokba szakasztotta a kerekre
formázott tésztát. A tetejét kissé
megvágta, megszórta liszttel, majd
a konyharuha lelógó részével befedte. Hagyta kelni. Ha ünnep jött,
készített lángost is, akkorát, hogy
befedte a sütõlapátot. Ha volt kapor, azzal is megszórta. Apám ez
idõ alatt fûtötte a búbos kemencét, aminek a „szája” a konyhában volt. Jó szolgálatot tett télen,
az egyetlen helyiséget befûtötte.
Széles padkája volt. Ha jöttek az
estézõk félkörbe ülték. De magam
is gyakran elaludtam a jó melegen, a macska mellett. Ahogy közeledtünk a tavasz felé, úgy fogyott a kenyérnek való is. Ilyenkor
édesanyám pótolta fõtt krumplival, korpával, no és az átszitált
tengerikása lisztjével. A kása gyakori finom étel volt. Néha pár
szem tepertõ tette ízletesebbé az
egyhangúságát. Tejjel is fogyasztottuk. Ha jött az ünnep az édesanyám töltött káposztát készített.
No persze csak a neve volt az,
mert leginkább tormalevélbe töltötte. A tengerikásába én daraboltam apróra a jó zsíros húst. Ilyenkor elõkerült a nagy ötvény fazék.
A kemencében fõtt meg. Két-három napig ettük.
A hûtést úgy oldotta meg édesapám, hogy vödörben, madzagon
leeresztette a kútba. Volt, amikor
ellopták, hisz közös kút volt a
nyolcas udvarán. („nyolcas”: –
ennyi cseléd lakott egy fedél
alatt).
Édesanyám lekaparta a teknõ
oldaláról a tésztát. Ebbõl lett a következõ sütéshez a kovász. No és
a kiscipó, a „vakaró”! Mindig
ügyelt arra, hogy hagyjon a teknõ
falán tésztát. Így akart nekem örö-

met szerezni. Két öklömnyi volt a
kaparó, az a kemence elejébe került, mert hamar pirosra, ropogósra sült. Amikor megsült (fõtt) a kemence tartalma, édesapám egyenként megvizsgálta a kenyereket.
Jól megpaskolta, a hangról megállapította, hogy megsült-e. Adta
oda édesanyámnak, aki úgy simogatta, ölelte magához, mintha
a kisded gyermeke lett volna. A
konyhában deszkára raktuk. A kenyér csodálatos illata betöltötte a
lakás zegét, zugát, tiszteletet parancsolt. Aznap elültek a viták.
Mintha ünnepnap lett volna. Békesség szállta meg a kis családot.
Hétvégén templomba mentünk.
Jó messze volt. Kérdeztem is
édesanyámtól: minek megyünk?
Azért kisfiam – mondta jó anyám
kezét fejemre téve –, hogy megköszönjük Istennek a mindennapi
kenyerünket, mert ez az Õ ajándéka.
Amikor mentem a tehenet legeltetni, a kiscipó (vakaró) bekerült a tarisznyámba. Mekkora érték volt az! A világ kincséért nem
adtam volna oda. Akkor számomra az volt a boldogság. Mára a sötét múlt. Egy része feledésbe merül, elhalványulnak az emlékek.
De egyvalamit soha nem feledek.
Édesanyám varrta a szakadt nadrágom, és hullottak a könnyei,
folyt végig az arcán. Késõbb értettem meg az okát. Belülrõl törtek
fel az igazi fájdalmak, a tehetetlenség, a kiúttalanság, az elnyomottság, a kiszolgáltatottság miatt. Megalázott édesanya könnyei
voltak ezek. Idõnként megjelenik
lelki szemeim elõtt édesanyám
görnyedt háta, amint a dagasztó,
vagy a mosóteknõ fölött hajladozik. Emlékszem: amikor egy jókora szelet kenyeret belemártott a
vödörbe és megcukrozta. Az volt
ám az igazi lakoma! Milyen jó lenne, ha hallanám a hangját édes jó
anyámnak! Kisfiam gyere, töröld
meg a homlokom! Kimegyek a temetõbe, mindig köszönök, állok a
sírjuknál és elõjönnek a múlt emlékei. Ilyenkor újra velük vagyok.
Eljövet, újra gyermeki szívemet
szomorúság tölti el. Miért kell az
édesanyáknak itt hagyni gyermeküket?
Lukács József
egyesületi tag

Intenzív terepgyakorlatom
az Egyesületnél
Szilágyi Kinga vagyok, a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Fõiskolai karán
harmadéves általános szociális munkás,
nappali tagozatos hallgató.
A Fõiskola oktatási rendszere az elméleti órákon
és tantárgyakon kívül nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatban elsajátítható készségek, képességek fejlesztésére, illetve a tanultak gyakorlatban való alkalmazására. Ezért a négy fõiskolai év alatt, a
rendszeres gyakorlati alkalmakon túl, a harmadév
második félévében kötelezõ intenzív terepgyakorlatot teljesíteni. Ezt a terepgyakorlatot a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Egyesületénél töltöm az Esély Centrum épületében.
Eddigi gyakorlatom során rengeteg információval bõvültek ismereteim. Megismertem a fogyatékossággal élõ embereket érintõ jogszabályokat, a
támogatások rendszerét, a Támogató Szolgálat
mûködését, annak feltételeit, jogszabályi hátterét,
mûködését az Egyesületen belül.
Folyamatos munkám része a terepnapló vezetése, szakirodalmak olvasása. A gyakorlat során
fejleszthetem kommunikációs és kapcsolatteremtõ
készségemet, problémamegoldó képességemet,
az elméletben elsajátított tananyag alkalmazásának technikáit. Kapcsolatot kell felvennem ügyfelekkel, és be kell kapcsolódnom az esetkezelésbe,
a kompetencia-határok betartásával.
Az Egyesület rendszeresen fogad hallgatókat a
Fõiskoláról, segíti a hallgatók szakmai fejlõdését,

fokozatosan bevonva õket a szociális munka folyamatába. Saját véleményemként megemlítem, hogy
kiváló terephelynek tartom az Egyesületet, mert
minden tevékenység a szakmai fejlõdésemet irányozza elõ, aktív részvételt biztosít az intézmény a
fogyatékosságot érintõ feladatokban és egyéb szociális ügyek intézésében.
Az itt eltöltött idõ során lehetõségem nyílt arra,
hogy átérezzem a mozgássérült emberek mindennapi problémáit, megismerkedjem élethelyzetükkel, személyiségükkel. Beszélgetéseink alapján azt
gondolom, hogy egy fogyatékos ember élete nem
más, mint egészséges embertársaié, csupán más
módon és betegségükbõl adódóan más lehetõségek mentén szervezik életüket. E felismerés és a
belsõ motivációim hatására elhivatottságot és rátermettséget érzek magamban arra, hogy a jövõben, mint szociális szakember hatékonyan segítsem a fogyatékossággal élõk mindennapjait. A
szociális munkát hivatásomnak tekintem, ezért nagyon fontosnak tartom a terepgyakorlaton való aktív részvételt, a munkafolyamatokba való bekapcsolódást, hiszen jó szakemberré szeretnék válni a
késõbbiekben.
Írásom zárásaként szeretném megköszönni Balogh Zoltánné elnök asszonynak, hogy lehetõséget
biztosított arra, hogy intenzív terepgyakorlatomat a
Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületénél tölthetem.
Szilágyi Kinga
fõiskolai hallgató

A harmónia, a boldogság bennünk van
Interjú Sárai Ritával, a Gördülõ Tánccsoport vezetõjével
Rita mozgássérült lévén, meglepõen modern formáját választotta az apostolkodásnak. Létrehozta
a kerekes székesek tánccsoportját. Bizonyára olvasóink is sokan látták már rendezvényeken, televízióban Ritáékat, akik bizonyították, hogy a tolókocsisok is tudnak táncolni. Hogy hogyan lehetséges
ez? Hogyan teszik? Szívvel-lélekkel! Rita nem szavakkal, hanem mozgással, tánccal bizonyítja be az
épeknek, hogy a sérült ember is megtalálhatja a boldogságot.

A Gördülõ Tánccsoport
– Vallásos családban nõttél-e
fel?
– Igen, nagyapám kántor volt,
az egyik nagybátyám szintén. Hét
éves koromig a katolikus plébánián laktam, nagyapámmal és szüleimmel. Bármikor bemehettem a
plébános lakosztályába és a misékre. A templomkertben játszottam. A miséken ott ültem nagyapám mellett, hallgattam, ahogy
énekel és orgonál. Már kicsi gyerekkoromban megérintett így Isten.
– Hogyan reagálnak az egészségesek a kerekesszékedre? Volt
már, hogy megbántottak a megjegyzéseikkel?
– Nem, inkább segítõkészek.
Talán sajnálatot éreznek. Azt
többször hallottam már, hogy „milyen fiatal”. Hozzászoktak az emberek az idõsebb és betegesebb
külsejû kerekesszékesekhez. Valóban nem rohangál sok aktív
négykerék az utcákon. Ez az állapot számomra egyfajta küldetés,
felhívom a figyelmet az egyre
szaporodó balesetekre, és arra,
hogy így is lehet harmóniában élni, nem szabad feladni.
– A baleseted megrendítette a
szüleid és a te hitedet?

– Nagyon nehéz volt mindanynyiunknak a baleset után, de túl
vagyunk rajta, ami történt, megtörtént, kár siránkozni. Nem rendített meg, ennek így kellett történnie, oka van.
– Ki segített átjutni a baleseted
miatti válsághelyzeten?
– A családom mellettem állt az
elsõ pillanattól kezdve. Szerencsém van, hogy ilyen jó családban élek! További segítséget a
Gördülõ Tánccsoport adott.
– Mennyi idõbe telt, amíg elfogadtad ezt a megpróbáltatást?
– Körülbelül két évig, addig
amíg létrehoztuk a Gördülõ Tánccsoportot, ami vízválasztó az életemben.
– Hullámzó-e a viszonyod Istennel, az állapotod miatt, perelsz-e
még idõnként most is vele?
– Vannak persze nehéz pillanataim, de ez egészséges embernél
is természetes. Velem is elõfordult a baleset elõtt, hogy összecsaptak a hullámok a fejem fölött.
– Kéred-e Isten segítségét a
munkádban, például amikor koreográfiákat készítesz?
– Igen, szoktam kérni a segítségét, hogy küldjön ihletet, kreatív

gondolatokat, erre szükségem
van a koreográfiák készítésénél.
Szerintem a tánccsoportunk egy
nagy révészklub, apostolkodás
saját magunk számára is, és a
nézõk számára is. Szinte minden
elõadás után odajönnek hozzánk,
hogy elmondják, milyen sokat segítettünk a mosolyunkkal, jó kedvünkkel, kisugárzásunkkal.
– Az épeknek hogyan tudnád
megmagyarázni, hogy az állapotod ellenére, miért hiszel Istenben?
– A testünk fontos része az életünknek, vigyáznunk kell rá, de ha
egy baleset megtépázza, akkor is
szeretnünk kell. A lelkünk elsõ látásra nem tûnik ki, nem annyira
látványos, mint a testünk. Ha a fizikai testet nem is tudjuk már
edzeni, a lelkünket igen! Bármilyen testben. Az csak rajtunk múlik, az erõnkön, akaratunkon, s
elõbb-utóbb láthatóvá válik így a
lelkünk is. A harmónia, a boldogság bennünk van, azt tudjuk kifelé sugározni. Ezt tesszük mi a
Gördülõ Tánccsoporttal, errõl kapunk visszajelzést a nézõktõl.
Papp Nóra

Sérülten is lehetséges …

1999 nyarán a családommal
gondoltunk egy merész dolgot. Eldöntöttük, hogy nevelõszülõk szeretnénk lenni. Úgy éreztük, hogy
van bennünk annyi fölösleges
szeretet, energia, amit ezeknek a
kis árváknak át tudnánk adni. Régebben is dédelgetett álmunk volt
a nevelõszülõség, de valahogy
nem érett még meg bennünk. A
tervet cselekedet követte. Elkezdtük a tanfolyamot. Idõközben Balogh Zoltánné, Adélka néni is tudomást szerzett az elképzelésünkrõl. Folyamatosan segített
bennünket biztató, bátorító szavaival. 2000. február 25-én megcsörrent a telefon, hogy van egy
kisfiú, akit elhozhatunk. A testvéremmel Bige Lászlóné Erzsikével
gyorsan kocsiba ültünk és rohantunk a gyermekért. Egy nagyon

szép kisfiút kaptunk. Teltek a hónapok, és úgy gondoltuk, mostmár Adélka néninek is bemutatjuk
a kisbabát, aki velünk együtt örült.
Másfél évesen örökbefogadhatóvá nyilvánították. 2001 júliusában újra kaptunk egy kisfiút, aki
sajnos betegen született. 2001.
december 27-én csörrent meg a
telefon, az elsõ kisfiúnknak, Jocónak találtak szülõket. 2002. január
3-án jött látogatóba az örökbefogadó házaspár Franciaországból.
A sors úgy akarta egy véletlen következtében, hogy Jocó megint,
de utoljára az Elnök Asszony útjába került. Megérkeztek a szülõk
egy kis francia faluból, akik boldogan vitték a gyereket. Itt maradtunk a bánatunkkal, fájdalmunkkal
és könnyeinkkel. Adélka néni biztató, bátorító szavaival újra mel-

lettünk állt. Ezúton szeretném
megköszönni a saját és családom
nevében a rengeteg segítséget és
erõt, amit kaptunk Adélka nénitõl.
Külön köszönjük a volt családgondozónknak és a Gyermekvédelmi
Szakszolgálat akkori dolgozóinak,
hogy ebben a fájdalmas pillanatban mellettünk álltak és segítettek
minket. Köszönjük még Erzsikének, hogy azonnal segítségünkre
sietett, amikor megtudtuk, hogy
kapunk egy kisfiút. Köszönjük
szépen.
Idõközben kaptunk egy kislányt
Nikikét, majd két évre rá a kishúgát, Reginát.
Jocóval a mai napig tartjuk a
kapcsolatot. Nagyon szépen fejlõdik, és az új szülei az elsõ perctõl
fogva úgy nevelik, hogy neki van
egy másik családja Magyarországon, akik pici korában nevelték.
Minden egyes levelükben Jocó rajzol nekünk valamit, és mondja a
szüleinek, hogy ezt a rajzot nekünk
készítette és küldjék el a levélben.
Sokan kérdezhetnék miért is
érdekes ez a történet? Miért is?
Azért, mert leírja azt, hogy egy
mozgássérült is képes ellátni az
állami gondozott gyerekeket. Azóta számos követõnk akadt Újfehértón is.
Papp Sándor
egyesületi tag
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„Itt éreztem elõször, hogy emberszámba vesznek!”
Uniós projektek konzorciumi összefogással
Ha feltennék a kérdést, hogy mi a közös a következõ három szervezetben: Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht., Hendikep Start Oktatási Alapítvány és Start Szakiskola és Speciális
Szakiskola, számos válasz születhetne. A legegyszerûbb, amit szinte bárki ki tudna találni, hogy mindhárom nevében szerepel a „Start” szó. Akik közelebbrõl ismerik e szervezeteket – fõképp az itt dolgozók –, azok elmondhatnák, hogy mindhárom szorosan kötõdik egymáshoz, tevékenységüket szoros
együttmûködésben végzik, s hogy az iskolát és az alapítványt az egykori Start Vállalat (ma kht.) alapította, melyet viszont a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete hozott létre.
Mielõtt azonban túlságosan belebonyolódnánk ebbe, elárulhatom, a három szervezet közel egy
idõben nyert lehetõséget három,
az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott projekt megvalósítására. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erõforrás Operatív
Programjára beadott pályázatok
nyertek, és most folyik a megvalósításuk. Ez összesen közel 200
millió forintos forrást jelent. Ebbõl
mintegy 170 millió két konzorciumot illett, és a fõ cél: megváltozott
munkaképességû és fogyatékkal
élõ, alacsony iskolai végzettségû,
vagy idejétmúlt szakképesítésû
tartósan munkanélküli emberek
foglalkoztatással
egybekötött
szakmai képzése. Az egyik konzorciumot a Hendikep Start Oktatási Alapítvány vezeti, foglalkoztató partnere a Beregarden kertészeti Kft. Ebben a programban 33
fõt képeznek 13 hónapig és a
képzés végén sikeres vizsga esetén takarító-házvezetõ vagy parkgondozó képesítést kapnak a
résztvevõk. A másik konzorciumot
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház Alapítvány vezeti, õk végzik
az elméleti képzést, ebben közremûködik a RÉV Alapítvány is. Ebben a projektben a gyakorlati képzés és foglalkoztatás a Start Kht.
Cipõgyárában valósul meg Nyíregyházán és Nyírbátorban, öszszesen 30 fõ részvételével, akik a
program végén cipõgyártó szakképesítést szerezhetnek. Új szakmájukkal nagyon sokan visszakerülhetnek a munka világába. Ezt a
program különbözõ szolgáltatásokkal támogatja. A Hendikep
Alapítvány projektje az Esély
Centrumban és a Beregarden kft.
telephelyein valósul meg, az elméleti képzés és a gyakorlat egy

része történik az új - szintén Európai Uniós forrásból megépültEsély Centrumban. A harmadik
programról külön olvashatnak lapunkban. Mindezek a tények. A
projektek hétköznapjai tele vannak küzdelmekkel, mind a célcsoport, mind a megvalósítók számára. Az alábbiakban az apró örömökrõl szólunk, amelyek erõsítik
az akaratot mindkét félben.
Pillanatképek.
Szép új tanterem, zöld padok,
fali díszek, kézimunkák – a hallgatók munkái – a terem végében
varrógépek. A hallgatók a szokástól eltérõen csendesek, kicsit elfogódottak. A tanári asztal mögött
három komoly hölgy, velük szemben egyedül ül egy kissé megszeppent „diák”. Próbavizsga folyik, amolyan edzésféle az igazi
megmérettetésre. Szükség is van
rá, hiszen a teremben mindössze
egy ifjú hölgy van, akinek még
nem volt ideje elfelejteni az iskolapadot. A többiek – zömükben ötven körüliek – ettõl már igencsak
elszoktak, sokuknak munkája is
régen volt. Szükség van hát az
edzésre, hogy sikeres szakmunkásvizsgát tehessenek, s ha egy
munkáltató kérdezgeti majd õket,
ott se essenek kétségbe, olyan
válaszokat adhassanak, hogy azzal „eladják magukat” a munkáltatóknak.
***
A folyosón aprótermetû roma
nõ – ahogy õ mondja „igazi cigány
csaj” – húzza a felmosórongyot.
Meglátja a programvezetõt, azonnal leszólítja. „Béla bácsi, maga
igazán úgy gondolja, hogy én le
tudok vizsgázni?” „Már miért ne
tudna, Gyöngyi?” „Nagyon rég
volt, amikor én suliba jártam. Pe-

dig nagyon szeretném ezt a bizonyítványt. Legfõképpen meg dolgozni szeretnék, hogy ne szoruljak rá senkire. Azt sem bánnám,
ha itt lehetne munkám, s evvel a
társasággal dolgozhatnék. Itt
éreztem elõször, hogy a társak,
meg a vezetõség is emberszámba vesz!"
***
A még kicsit festékszagú étteremben a „kijelölt színpadon” karácsonyfa, csillognak a díszek. A
fa mellett huszonnégy asszony fehér blúzban, sötét aljban. Tanulók
és tanárok. Utóbbiak fiatalabbak a
diákok többségénél. A közönség:
parképítõ fiúk, meg az egy szem
lányuk, õk is mind ünneplõben,
egy vezérigazgató, egy egyesületi
elnök, egy kuratóriumi elnök, ügyvezetõ, programmunkatársak. Orgonaszó hallatszik, majd csengõ,
tiszta hangon felcsendülnek a karácsonyi dalok. Gyanúsan fénylik
az elsõ sorban ülõ vezetõk szeme.
Aztán egy tavaszi kép. Süt a
márciusi nap, kezd zöldülni a
park. Az egyik sarokban nagy
bográcsban rotyog a gulyás. Az
étteremben izgatott õszülõ urak
tanakodnak, s mikor az alkalmi
karácsonyi kórus tagjai elhelyezkednek a terített asztalok mellett,
az õszes „fiúk” sárga krókuszokkal
köszöntik a lányokat. Néhány „fiú”
– annak idején az iskolában aligha tudták volna rávenni ilyesmire
– most nõnapi versekkel köszönti
„iskolatársait”.
***
Tavacska készül, beindul a
szökõkút, az Esély Centrum parkjának egy félreesõ zugában alkalmi szaporító telepen kezdik
ereszteni friss gyökereiket a még
apró dísznövények. Zúgnak a bo-

zótvágók, meg a fûnyírók, büszkén feszít az önjáró fûnyíró nyergében az ötvenes „diák”.
Idõnkét persze elõkerül a kapa,
az ásó, a gereblye is. Egyre szépül a park.
Máskor a város parkjaiban próbálják felfedezni azokat a virágokat, fákat, bokrokat, amelyek máshol nemigen találhatóak meg. Soha nem hallott latin neveket ízlelgetnek az ehhez nemigen szokott
emberek, s örömmel találnak rá
egy-egy már jól ismert dísznövényre.
***
Zakatolnak a cipõgyártó gépek.
A jókora csarnok egyik sarkában
néhány asszony, s férfi óvatosan
tolja a bõrt a varrógéptû alatt. Telnek a napok, a hetek, s a kezek
egyre biztosabbak, a varrás egyre
szabályosabb, gyorsul a tempó, s
a mesternek egyre kevesebbszer
kell segítenie. Így is van rendjén,
közeledik a vizsga, s ha sikerül,
az ott kapott bizonyítvány ugyanannyit ér majd, mint az, amiért
több évig koptatták az iskolapadot
a szakmunkás-tanuló fiatalok. De
az elvárás is legalább ugyanolyan
lesz, amikor már élesben megy
majd a munka.
***
A Duna-parti séta után a csoport csendben sorjázik be a Parlament kilences kapuján. Rácsodálkoznak a beléptetõ berendezésre,
de már várja õket Veresné Dr.
Szabó Éva képviselõ asszony, aki
üdvözlõ mondatai után át is adja a
terepet az idegenvezetõnek. Tágra nyílt szemekkel ballagnak fel a
tv-bõl jól ismert lépcsõkön. Meghatottan veszik körül a koronázási jelvényeket, s kalandoznak vissza a régmúltba a gondolatok.
Nagy a kíváncsiság a felsõházi
ülésteremben is, és a csapat fáradhatatlan, irány a bazilika, majd
az Operaház, a Hõsök tere, s egy
rövid pihenõ a városligetben. A
buszon versengve mesélik az élményeket. Van, aki életének
csaknem ötven éve alatt elõször
járt az ország fõvárosában.

Modulvizsga gyakorlati munkái és készítõik

Felvételi beszélgetés

Csapatépítõ tréning

Gyakorlaton a parkgondozók az Esély Centrumban

Újra startol a START, avagy miért változott a cégforma?
Már nem nagyon van élõ ember, aki elõ tudja szedni azokat a megsárgult újságokat, amiben idestova 20 éve jelent meg ugyanezzel a címmel egy írás. Ne
tessenek túl sokáig kutakodni az emlékekben, 1988 tavaszán megyei és országos napi- és hetilapok tudatták olvasóival: „STARTOL A START”. Ekkor kezdte
meg mûködését a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének Vállalata azzal a céllal, hogy munkát adjon azoknak a nyíregyházi és
Szabolcs megyei embereknek, akik megromlott vagy megváltozott egészségi állapotuk miatt kiszorultak a munkaerõpiacról.

Hosszú hadakozás
A vállalat szépen fejlõdött, már elfelejtettük azt is,
hogy a Körte út 19. szám alatti indulásból hogyan került a Honvéd utcai volt Huszár Laktanyába, már
csak katalógus és megsárgult fényképek emlékeztetik az érdeklõdõt, hogy az elsõ export termék Ausztriába, Németországba, Finnországba, az abszolút
természetbarát madáretetõ volt, valamikor 1989ben. 2005 tavaszán a szakemberek egyre többet
hallottak arról, hogy valami változás lesz. Egyes cégeknél "válogatták a vakok a színes gombot", és a
dolgozók csak bizonylatokon vettek át fizetést, vagy
a felvett munkabérek egy részét valahol, valakinek
vissza kellett juttatni.
A kormány megunta. A munkaadói oldal részérõl a
tárgyalásokat a START Vállalat vezetõje – aki akkor
már évek óta a Védett Szervezetek Országos Szövetség Elnöke volt – vezette.
Leírhatatlanul hosszú hadakozás volt a kormánynyal, az illetékes miniszterekkel. Közben tanulmányoztuk külföldön, hogyan csinálják a fejlett országokban, mígnem végeredmény született. Ennek
alapján többek között társasági formát kellett változtatni, és a vállalatból a múlt év végén közhasznú tár-

saságot kellett alapítani, csak így tudtuk tevékenységünket továbbra is folytatni. (Egyébként, mint vállalat, az országban utolsó elõttinek szûnt meg a
START, a vállalati formában egyetlen szervezet élte
túl, amelynek megszûnése jogilag most van folyamatban.)

Versenypiac és pozitív
diszkrimináció
A magyarázat egyszerû, miközben bonyolult is. Az
Európai Unióhoz tartozó országokban állami támogatással tilos versenypiaci árakat befolyásolni. Viszont Magyarországon is (az Uniós országokhoz hasonlóan) pozitív diszkriminációval kell esélylehetõséget adni mindazok számára, akik egészségi állapotuk miatt a munkaerõ-piacon is hátrányokkal élnek.
A jelenleg hatályos magyarországi szabályozás
szerint ezt olyan szervezetek tudják biztosítani, ahol
a nyereséget nem osztják fel, hanem közhasznú
szervezetként, közhasznú célokra fordítják.
Ez a szabályozás elsõ ízben 2006-ban került bevezetésre, folyamatosan, összesen hét munkaadói
szervezetnél. Ebbe a hét szervezetbe került be az a
START Vállalat, ahol az addigi mûködési formát

megváltoztatva, immáron közhasznú szervezetként
tudta megtartani, szinte az összes telephelyen a foglalkoztatást. Elveszítette viszont, el kellett veszítenie
a cég telephelyein kívül történõ foglalkoztatást és értékesítést. Nevezetesen, a Szerencsejáték RT. sorsjegyeinek árusítását. Ez a változás jelentõsen csökkentette a foglalkoztatott létszámot. Ez év elején már
közel háromezer munkavállaló dolgozik a társaságnál, múlt évi árbevétele meghaladta a 4 milliárd forintot, teljes vagyona pedig 2 milliárd forint körül van.

Az élet és a foglalkoztatás
folyik tovább
Ebben az évben a kormány a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatására további lehetõséget vagy lehetõségeket biztosított, és a már meglévõ, pontosabban 2006-ban meglévõ 7 szervezet
mellé további új kijelöléseket biztosított. Nem valós
tehát 2007. közepére már az, hogy csökkent az országban a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása. A rendszerben foglalkoztatott munkavállalók száma minden korábbi nagyságrendet meghalad, viszont a
támogatások felosztása ideálisabb és igazságosabb.
A START KHT. közben a múlt év õszén mûködtetésre átvette azt az Esély Centrumot, ahol alapítónk,
a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete mellett a Hallássérültek Megyei
Szervezete, a Jelnyelvi Tolmácsok Központja, az
ÉFOÉSZ képzési részlege és a HENDIKEP Alapítvány irányítási épületei is elhelyezkednek.
A több mint háromezer beépített négyzetméteren
lévõ négy épületben mára már nagyon közkedvelt és
sikeres egészségügyi kezelõ centrum mûködik, fizikoterápiával, gyógytornával, gyógymasszõrökkel,
balneo terápiával, fittnesz szolgáltatásokkal, szoláriummal, munkanaponként két mûszakban, illetve
szombaton 13 óráig.

Oktatási létesítmények, konferenciaterem, gyógytorna-terem, akadálymentes szálláshelyek, közösségi rendezvényekre alkalmas olyan étterem és konyha, mely bérelhetõ esküvõk, rendezvények céljára,
ehhez parkolóhelyek, stb. Országos program készül
a létesítménycsoportok ideális szakmai hasznosításának további növelésére.

Új feladatok, új célok
A jövõ tehát kijelöltetett, a vállalatból lett közhasznú társaság nemcsak, hogy tovább tevékenykedik,
hanem új feladatokat állít önmaga elé, vagy állítanak
elé önkormányzati és állami szervek. Folyik a mûhelymunka, olyan nappali ellátó rendszer létrehozására, ahol mindazok a városi vagy város környéki fogyatékos emberek kapnak elhelyezést, a Támogató
Szolgálat keretében szállítást vagy egyéb személyi
segítést, akikkel a családban kevésbé tudnak foglalkozni.
A tervezett ellátó rendszer, mely elsõsorban a
Tiszavasvári út 41. szám alatti mûködne, foglalkoztatási lehetõséget is biztosítani fog az elképzelések
szerint. Tovább kell nyitni és szélesíteni a képzések
azon rendszerét, ami szintén mûködik a START
KHT-nál és egyre több fogyatékos és megváltozott
munkaképességû, aktív korú munkavállalót készít föl
szakmai képzéssel a munkaerõ-piac értékes résztvevõjévé. A képzést követõen jelentõsen javul elhelyezkedési lehetõségük a termelés és szolgáltatás
területén. Eddig fel nem tárt feladatokat tudnak elvégezni.
Közben – a jogszabályok változása miatt – a Közhasznú Társasági formát is változtatni kell. A KHT.
tehát rövidesen újra át fog alakulni. Aki becsüli a helyét, az továbbra is velünk lesz. A jövõ útja adott.
baz
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Búcsú

Kompetencia-alapú oktatás
Aktívan, motiváltan, örömmel, sikeresen
Iskolánk sikerrel pályázott 2005-ben a kompetencia alapú képzés bevezetésére. Ennek keretében az Európai Szociális Alap forrásaiból 18 millió forintot nyertünk a Humán Erõforrás Operatív Program (HEFOP) 3.1.3 intézkedése keretében. Így 2006. szeptemberében megkezdõdhetett az integrált tanítás a szövegértés, szövegalkotás, a matematika és az életvezetés területein. A pályázati forrásból hat pedagógus felkészítésének költségeit, valamint korszerû oktatástechnikai eszközök beszerzését fedezték. Ezzel a lehetõséggel az intézmény csaknem az elsõk között vezetheti be ezt a Magyarországon még újnak számító képzési formát.
Mit is jelent ez?
Bizonyos szempontok szerint
csoportot alkotunk.
Elõnyei: oldódnak a gátlások,
a diákok egymásra vannak utalva, aktív munkát végeznek, kialakul az egyéni felelõsség. Minden gyereknek külön szerepe
van, jobb az eredmény.

A kompetencia alapú képzésekben a tanulók igen aktívan vesznek részt
Mi is a kompetencia alapú
képzés?
Válaszunkat a szövegértésszövegalkotás tárgy tanítása során szerzett tapasztalatainkkal
fogalmazzuk meg.
Köztudott, hogy a jövõben
nincs befejezett képzés, a sikeres élethez elengedhetetlen az
egész életen át tartó tanulás. Az
ehhez szükséges készségek, képességek fejlesztése és a mindennapi életben való alkalmazása került a kompetencia alapú
képzés középpontjába.
Ennek megfelelõen a fejlesztés célja:
– Ismeretek, normák, szabályszerûségek megtanítása, gyakorlása.
– A tevékenység-centrikusság
veszi át a vezetõ szerepet:
nem csak kérdésekre kell válaszolni, hanem különbözõ típusú szövegekkel többféle
mûveletet is kell végezni a tanulóknak.

– A nyelvi-irodalmi kommunikáció, a képességfejlesztõ magyar tanítás fontos eleme a
differenciálás, melynek alapja
az egyéni képességek, problémák, tempó figyelembe vétele. Ez lépett a hagyományos
magyar nyelv és irodalom oktatás helyébe.
A programcsomag részét képezi a kidolgozott értékelési
rendszer, mely lehetõvé teszi a
képességek fejlõdésének rendszeres mérését, a fejlesztési feladatok személyre szabását.
A tanári szerep is megváltozott: a tanítás szervezése, segítése és a differenciált fejlesztés
lett a fõ feladatunk. Változott az
órák felépítése és a tanítási
módszerek alkalmazása is. A tanulási munkaformák is megújultak, vannak egyéni, páros, csoportos és frontális munkaformák.
Elsõsorban a kooperatív tanulási
technikákat alkalmazzuk.

Tapasztalatok az alkalmazott
tankönyvvel kapcsolatban:
– A gyerekekhez közelálló témakörök.
– Változatos szövegtípusok, illusztrációk.
– Jobban motivál, a tanulók
megtalálják a képességeikhez
illõ feladatokat is.
– Folyamatos munkálkodásra
késztetik a gyerekeket.
– Képességfejlesztõ programot
tartalmaz.
– Munkáltat, foglalkoztat.
– Sok értékelésre van lehetõség.
Nekem, mint több éve magyart tanító pedagógusnak lehetõséget biztosított ez a tanítási
forma módszereim bõvítésére,
szakmai megújulásra. A tanulóknak élvezetesebbé teszi a tanítási órákat, mivel sikerélményhez
juttatja õket.
Dr. Szabó Ferencné
A fenti módszert a 9. évfolyam
egyik osztályában alkalmazzuk.
Párhuzamos osztályban a hagyományos kerettanterv szerint
oktatunk. A késõbbiekben a két
párhuzamos osztályban elért

eredményekrõl is beszámolunk.
A kísérleti osztályban tanuló diákok véleménye és az órákon tapasztalt viselkedése pozitívan
értékelhetõ.
Íme néhány gondolat a 9.B
osztályosoktól, akik kompetencia-alapú oktatásban vesznek részt.
Játszva tanulunk!
– Azért is jók ezek az újfajta
órák, mert én nagyon szeretek
játszani, és ezeken az órákon
rengeteget játszunk, de azért
közben tanulunk is.
– Azért is szeretem még, mert a
számonkérés miatt nem izgulunk annyira.
– Jó, hogy sokat vagyunk csoportokban, mert akkor versenyezni lehet a többiekkel. Néha kikapunk, de általában inkább nyerünk.
– Ha egyedül kellene dolgozni,
az sokkal unalmasabb lenne.
Így pedig még segíteni is tudunk egymásnak.
– Jobban megértem, mert részletesebb, könnyebb az új tanítási rendszer miatt.
– Eddig utáltam a matematikát,
itt most szeretem, mert könynyebbek a faladatok, részletesebbek.
– Egyben van a nyelvtan és az
irodalom.
– Nem kell verset tanulni, költõk
életrajzát magolni.
– Az általános iskolában több volt
a tananyag, és nem olyan részletesen, apró lépésekkel haladtunk.
9. B. osztály

Rugalmas tömegközlekedés Nyíregyházán

2007. február 15-tõl a közösségi közlekedés egy új formája indult el – egyelõre kísérleti jelleggel – Magyarországon elsõként
Nyíregyházán –, az ún. Rugalmas tömegközlekedés.
Mit takar a fogalom tulajdonképpen?
Köztudott, hogy Nyíregyháza
város egy EU-s pályázatot elnyerve, a SZABOLCS VOLÁN Zrt.-vel
partneri szerzõdést kötött, és arra
vállalkozott, hogy javítsa a mozgásukban korlátozott közlekedési képességûek eljutását napközben
olyan helyekre, ahová autóbusszal
csak nehezen, esetleg csak átszállással és nagyobb távolságra történõ gyaloglással lehetne eljutni, valamint a várost körülvevõ bokortanyákra – fõképp hétvégén, gyakoribb eljutási lehetõséggel. Mindezt
egy rugalmasabb közlekedési
rendszer teszi lehetõvé.
A korlátozott közlekedési képességû utasok (fogyatékossággal élõk, idõs korúak, várandós
és/vagy babakocsival közlekedõ kismamák) részére Nyíregyháza területén – telefonos igénybejelentés alapján – ún. háztól-

házig típusú közlekedési szolgáltatást biztosítunk. Ez egy szociális jellegû szolgáltatás, mely nem
része a közforgalmú közlekedésnek. A szolgáltatás munkanapokon 9 órától 17 óráig vehetõ
igénybe, az utazni szándékozóval
elõzetesen egyeztetett idõpont
alapján. A bokortanyán élõk vagy
oda utazók számára az utazás az
elõre meghirdetett útvonalon rögzített végállomási indulási idõkkel
valósul meg. A járatok csak akkor
indulnak el, ha legalább egy utas
utazási szándékát elõzetesen bejelenti, az egyes betérõket csak
tényleges utazási igény esetén
érintik. Elsõként a H31-es Autóbuszállomás-Butykasor-Oláhrét
és a H40-es járatok Autóbuszállomás-Rókabokor-Kazárbokor
útvonalába esõ településrészeken nõtt az utazási kínálat, azonban ha az említett két vonalra
nincs elõzetes igénybejelentés a
H35-ös Autóbuszállomás-Alsóbadúr-Felsõsima útvonalon meghirdetett többletjáratokat is igénybe lehet venni.
Mindkét esetben egy elõzetes regisztráció szükséges az
elsõ alkalommal történõ utazás
megkezdése elõtt. Erre azért van
szükség, hogy a közlekedést
szervezõ, az utazási útvonalat
tervezõ számítógépes program
optimális szolgáltatást nyújthasson. A rendszert igénybe venni
szándékozók egy (az internetrõl is
letölthetõ) adatlap kitöltésével és
beküldésével vagy postai úton,
vagy személyesen igényelhetnek
egy regisztrációs azonosítót a
városháza Szociális Irodájától.

A korlátozott közlekedési képességûek a szükséges igazolásokat postai úton vagy személyesen juttathatják el az irodához. Az
irodához benyújtott dokumentumok alapján elbírálják a kérelmet
és kiadják a rendszer igénybevételi jogosultságot, a regisztrációs
számot. A regisztráció után a korlátozott közlekedési képességû
utasok a telefonos diszpécser segítségével az utazást megelõzõ
napon rendelhetik meg a szolgáltatást a szükséges azonosító
adatok, illetve az utazáshoz kapcsolódó cím, idõpont és egyéb
adatok megadásával.
Azoknak is regisztráltatni kell
magukat, akik a bokortanyákra
közlekedõ esti, ill. hétvégi többletjáratokat kívánják igénybe venni,
szintén megjelölve azon speciális
ismérveket, amit a helyfoglaláskor
majd figyelembe kell venni, pl. kerekes szék, babakocsival történõ
utazás, telefonszám, stb. Õk a járat indulása elõtt legalább egy
órával kell, hogy elõzetesen bejelentkezzenek (helyet foglaljanak
maguknak).
A regisztrációval kapcsolatos információ a 42/524-524/107-es telefonszámon kérhetõ.
Az utazási igény bejelentése a
42/509-132 telefonszámon tehetõ
meg.
Mit tehet az, aki még nem regisztráltatta magát, felszállhat-e a
járatra, ha látja, hogy jön a busz?
A rugalmas közlekedési rendszer egyik fõ jellemzõje az elõzetes helyfoglalás, amelyet – legcélszerûbb az elõzõ napon, de leg-

alább az utazás megkezdése elõtt
egy órával – a diszpécserközpont
informatikai rendszerét telefonon
tárcsázva megtenni. Így biztosítható, hogy az itt használt kisebb
kapacitású buszokra a közbensõ
megállókban felszálló regisztrált
utasok helye is biztosítva legyen,
azokat bejelentkezés nélküli utasok ne foglalják el.
A rugalmas közlekedési rendszer bevezetésének jelenlegi kezdeti idõszakában lehetõvé teszszük az autóbuszvezetõktõl a járaton elkért, ott helyben kitöltött,
aláírt regisztrációs adatlapnak a
midibuszon történõ leadását is.
Ekkor, amennyiben van szabad
férõhely – melyet a buszvezetõ a
késõbb felszállók tekintetében a
fedélzeti számítógépen tud ellenõrizni – az utas felszállhat.
Mennyibe kerül a viteldíj, mennyit kell fizetni a szolgáltatásért?
A rugalmas közlekedési rendszerben közlekedõ járatokon –
amelyek többletjáratként jelennek
meg a menetrendben, és bárki
által igénybe vehetõk, amennyiben elõzetesen regisztrációs számot kért –, a viteldíj 450 Ft, akinek pedig van egyébként
összvonalas bérlete, annak egy
225 Ft-os jegyet kell majd váltania az autóbuszvezetõnél. A napközben utazó korlátozott közlekedõképességûek a megtett úthoszszal arányos kedvezményes utazás díját utólag, csekken, a megtett távolsággal arányosan fizetik
meg, és a kilométerenként 72 Ft/km
díjból az Önkormányzat 15% hozzájárulást fizet támogatásként.

A szalagavató résztvevõinek csoportja
Hihetetlen, ami most velünk
történik, amit egyszerûen csak
úgy hívunk: Ballagás.
Elérkezett a nap, amikor a 70
végzõs diák utoljára ment végig
az iskola területén.
Emlékezzünk csak vissza az
elsõ évnyitóra, amikor újoncként,
reszketõ lábbal izgultunk azon, ki
is lesz az osztályfõnökünk. Majd
elérkezett a Kukacavató, ahol
nagy odaadással, érdeklõdve vártuk a felavatásunkat. A sorok között a kirándulásról és a diszkókról is említést kell tennünk.
Hisz egy-egy kirándulás alkalmával annyi mindennel gazdagodtunk, és milyen sok emlék jut
most az eszünkbe. A diszkók alkalmával sok tartós diákszerelem
szövõdött, ami talán a mai napig
is tart. A ballagás után egy új nap
kezdõdik! Hiszen már felnõttünk.
Szabadság vár minket, de
ugyanakkor nagyobb felelõsség
is, ezért nehéz elszakadni a gyermeki emlékkel teli, de biztos hátteret jelentõ iskolától. Nem lesznek mellettünk tanáraink, szüleink, ha baj, vagy bánat ér bennünket. Számba vettük kitõl és mitõl
is búcsúzunk igazán.
Tanárainktól!
Bocsánatot kérünk minden
akarva és akaratlanul elkövetett
csíny és nehézség miatt, amit
okoztunk. Nem volt bennünk
rossz szándék. Fiatalok vagyunk,
lázadók, tettre készek.
Ha most kilépünk az ajtón, és
utunkat siker koronázza, abban a

törõdésnek, a szeretetteljes tanításnak nagy része lesz. Köszönjük a bizalmat és a reményt, amit
kaptunk! Bízunk benne, hogy méltóak leszünk arra, amivel az iskola ruházott fel. Megpróbáljuk mindig és mindenhol a legjobb tudásunkat adni. Reméljük, hogy az,
amit itt tanultunk elég lesz egy sikeres és boldog élet megteremtéséhez. Külön köszönetet szeretnénk nyilvánítani a Vezérigazgató
Úrnak, hogy hozzájárult a képzésekhez.
Szüleinktõl!
Köszönjük, hogy hagytak bennünket a saját utunkon járni. Nem
tudjuk még, milyen nehéz elengedni olyan valakinek a kezét,
akihez érzelmek ezer szála fûz.
Köszönjük, hogy eddig mellettünk
álltak. A szüleinktõl és egymástól
kapott erõ, mely több éven át öszszetartott minket, most átváltozik
és egyéniségünket élteti tovább.
Köszönet ezért az erõért és támogatásért! Igen, felnõttünk, de szüleink számára mindig gyerekek
maradunk. Gyerekek, kiknek elõsegítették elsõ lépéseit és akkor
is gyerekek, ha hamarosan kezdjük a felnõtt életet. Mindent megteszünk, és meg fogunk tenni,
hogy büszkék lehessenek ránk.
Hisz ilyenkor nehéz szavakba önteni azt a sok szeretetet, törõdést
amit nyújtottak mindannyiunknak.
Berta Gabriella
és Kiss Ilona
bõrdíszmûves tanulók
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Egyedi és szakavatott
egészségvédelem
Az Egészségvédõ Egyesület 2007 évben elsõ alkalommal számít
eddigi partnerei személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlására,
melyet a 18811661-1-15 adószám jelölésével, vagy elõre elkészített, aláírt nyomtatvány APEH-hoz való benyújtásával lehet érvényesíteni.
A kész nyomtatványokat egyesületünk kérésre postázza, vagy elektronikus úton eljuttatja (igénybejelentés az Esélyek Háza elérhetõségein). A felajánlásokból befolyt összeget további ingyenes kiadványok,
az egészségkárosodottak életminõségét javító, az egészség védelmét
célzó szakmai programok megvalósítására kívánja fordítani.
Az Életmód napok szervezésérõl
ismert Egészségvédõ Egyesület az
egészségmegõrzõ, betegségmegelõzõ tevékenységet tartja egyik
legfontosabb feladatának. Ennek
megfelelõen az egészséges életmódra nevelés elõsegítésében, közösségi feltételeinek megteremtésében tevékenykedik a lakosság
különbözõ rétegeit célozva, szakértõ figyelemmel az egészségkárosodott csoportokra.
Az egyesület olyan önkormányzati feladatok ellátásában is jelentõs
szerepet vállalt, amelyek az egészséges életmódot, valamint az
egészségkárosodottak, fogyatékos-

sággal élõk, nõk, gyermekek, idõsek támogatását, egészségük javítását szolgálják.
Szolgáltatásait mûködésének elsõ pillanatától kezdve ingyenesen
nyújtja, különös tekintettel, az Életmód-füzetek, a Naturatéka kiadványok, elõadások, orvos szakmai
tanácsadások terén, s jellemzõen
partnerei minden esélyteremtés jegyében megfogalmazott program
megvalósítójának.
Az Egészségvédõ Egyesület
létéhez szorosan kapcsolódik a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Esélyegyenlõségi Koordinációs
Iroda tevékenysége, amelynek
közvetlen célja a hátrányos helyzetû, diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett társadalmi csoportok – nõk, fogyatékossággal élõk, romák, gyermekek, idõsek, elmaradott térségekben élõk – támogatása.
Dr. Olajos Judit
elnök

Konferencia az akadálymentesítésrõl
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
konferencia-termében
került
megrendezésre 2006. júniusában a szomszédos országok és
több európai ország érintett fogyatékos képviselõinek részvételével a rendezvény az akadálymentesítésrõl. A Szlovákiából érkezett delegáció beszámolt róla,
hogy náluk kedvezõ az errõl alkotott kép, a tömegközlekedési eszközök, valamint az épített környezet vonatkozásában is. Van arra
is példa, hogy a kirándulóhelyeken, az egyik végén elindulhatnak a kerekesszékesek, és jól kiépített úton haladhatnak végig,
majd a másik végén felszállhatnak a szállító jármûre (pl.:
Eperjes). A Romániából érkezett
vendégek szerint ott még sok a
tennivaló. A folyamat beindult és
bizalommal várják a tapasztalható eredményeket. Hazánkban,
mint ismeretes 2010-ig meg lett
hosszabbítva az akadálymentesítések elvégzésének határideje,
idõközben tapasztalhatjuk, hogy
az átalakítási munkálatok folyamatosak.
Az elõadások után szekcióülések kezdõdtek. Részemrõl a turisztikai szekció tanácskozásán
vettem részt. A Németországból
érkezett vendégeink beszámol-

tak bõséges nemzetközi tapasztalataikról. Európában Spanyolországról mondták el, hogy a legkedvezõbb a sérült emberek számára kiépített környezet, a lehetõségek. Utaznak a kerekesszékesek is, õk is tapasztaltak negatívumokat, amiket mi is ismerünk,
hogy akadálymentesnek mondják a kitûzött turisztikai célpontot,
azonban amikor a kerekesszékes turisták megérkeznek, tapasztalhatóak a hiányosságok, a
pontatlanságok. A legjellemzõbbek: keskeny a vizesblokk ajtaja,
esetleg a mellékhelyiség a kertben van, néhány lépcsõfok mellett nincs kiépített rámpa, és még
sorolhatnánk. Ebbõl tanulságként
levonható, hogy ha súlyosabb
mozgássérült csoport kíván utazni, üdülésre menni, tanácsos az
úti célt ebbõl a szempontból is jól
ismerõ ottani sorstársat megkérdezni, információit igénybe venni
és akkor nincsenek kellemetlen
meglepetések.
Összességében elmondható,
hogy a konferencia valamennyi
résztvevõ számára hasznos és
tanulságos volt. Jó lenne, ha több
hasonló rendezvény segítené a
sorstársak kapcsolatainak alakulását, informáltságát.
Tóth László

Egyenlõ Esélyek Európai
Éve az Esélyek Házában
Idén lép mûködésének harmadik évébe az Esélyek Háza Nyíregyháza Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Esélyegyenlõségi Koordinációs Iroda, mely a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlõségi Fõosztályával partnerségben végzi munkáját.
A 2007-es esztendõ feladatai
az Európai Közösség határozatában megjelölt „,Egyenlõ esélyek
mindenki számára európai év –
2007” célkitûzése mentén kidolgozott programokkal egészülnek
ki, melyekrõl a helyi médiában,
valamint az Esélyek Háza saját
honlapján találnak a hátrányos
helyzetû szervezetek és tagjaik
bõvebb információt.
A korábbi tagállamok felé megfogalmazott elvárások az eddigi
tapasztalatok alapján módosultak, mely irányelvek meghatározzák nemcsak az Esélyek Háza
megyei irodájának mûködését, de
segítik a Ház partnerszervezeteinek, s az esélyteremtésben dolgozók, tevékenykedõk munkáját
is a 2007-es esztendõ tervezésében.
Míg ugyanis a korábbi években
az esélyegyenlõség hat célcsoport, a fogyatékossággal élõk, a
romák, a veszélyeztetett gyermekek és nõk, a nyugdíjasok, valamint a hátrányos helyzetû térségekben élõk problémáira, s azok
megoldására koncentrált, hazánk
– s közöttük minden EU tagállam
– ezentúl az EK négy védett tulajdonsághoz igazodik, melyek:
• jogok – figyelemfelhívás az
egyenlõséghez és a megkülönböztetés-mentességhez való
jogra (többszörös megkülönböztetés!)
• képviselet – a megkülönböztetést elszenvedõk csoportjainak
részvétele a társadalomban
• elismerés – a sokféleség és
esélyteremtés
• tisztelet – összetartóbb társadalom
A hátrányos helyzetûekre vonatkozó új elvek tagállami megvalósítása Magyarországon a Nemzeti Stratégia mentén támogatott
intézkedésekben mutatkozik meg,
melynek prioritásai között továbbra is szerepel az akadálymentesítés, ám ebben s a hat diszkriminációs indok kiegyensúlyozott kezelésében fontos elv lesz minden
lehetséges szereplõ bevonása.
Az Európai év központi és helyi
programjainak koordinátora megyénkben az Esélyek Háza me-

gyei irodája, melynek munkatársai az országos információk mentén négy kiemelt programot pályáztak, és az SZMM támogatásával valósítanak meg 2007. májusáig.
Kezdõlépés a jövõ
szakembereinek
Elsõként néhány hete hirdette
meg a Nyíregyházán diplomát
szerzõ hallgatók számára az Esélyek Háza saját pályázatát, mely
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
bármely hátrányos helyzetû csoportjának támogatására vonatkozó program kidolgozását várja el
a jövõ szakembereitõl. Az iroda
korábbi esélyteremtõ partnerszervezeteivel – így például a Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületével – megvalósított sikerei
alapján bízik abban, hogy a hallgatók megtalálják a program kidolgozása során a szociális szféra szervezeteit, a hátrányos helyzetben élõket, jó kapcsolatot építenek, s az Esélyek Háza szervezõmunkáján keresztül gyakorlati
tapasztalatra is szert tesznek, mire a diploma a kezükbe kerül.
A nyertes programot ugyanis
az Esélyek Háza megyei irodája a
gyõztes pályázókkal 2007 második felében kívánja megvalósítani.
A pályázati felhíváshoz csatlakozó fiatalok pályamunkáit szakmailag az SZMM és a Debreceni
Egyetem szakemberei zsûrizik.
Antidiszkriminációs jelzõrendszer
Az egyenlõséghez való jogra
való figyelemfelhívás európai elve
mentén az Esélyek Háza az azonnali jelzésre és segítségnyújtásra
helyezi a hangsúlyt a 2007. március 3-ára tervezett antidiszkriminációs képzésének meghirdetésével, mely a méltatlanul megkülönböztetett helyzet felismerésére
és az Egyenlõ Bánásmód Hatósághoz vagy egyéb megoldáshoz
vezetõ lépésekre alapozza információit. A vasmegyeri Mûvelõdési
Házban tartandó képzésre olyan
szakembereket várnak, akik találkoztak már olyan ügyféllel, akit
megilletett volna a jogorvoslat,
esetérõl mégsem tudnak a jogalkotók, a hatóságok, sõt sok esetben azok sem, akik azonnali segítséget nyújthatnának.

Többet beszélni az ingyenes
szolgáltatásokról
Bár az ingyenes és általában
civil segítségnyújtás számtalan
megyei formája mûködik az esélyteremtés területén, mégsem kapnak munkájuk jelentõségével arányos ,,reklámot", mely a hátrányos helyzetbe került emberek figyelmébe ajánlja a lehetõséget.
Ezen tapasztalat mentén az
Esélyek Háza szerkesztõségekkel és gyakorlott újságírókkal tervezi megvalósítani március-áprilisban a szociális területen dolgozóknak meghirdetett kommunikációs képzését, melynek fõ célja az
adott szervezet választott programjának menedzselésére irányul, s alkalmat ad a sajtóval való
szorosabb kapcsolattartásra is.
Hátrányos helyzetû gyermekek
kirándulása
Korábban nagy sikerrel valósította meg az Esélyek Háza megyei irodája néhány zsáktelepülésen élõ hátrányos helyzetû gyermek kecskeméti kirándulását,
melynek folytatását azért tartja
fontosnak, hogy azok a fiatalok is
barátokra, kapcsolatra tegyenek
szert, akiknek lakóhelye, szülei
anyagi helyzete vagy egyéb hátránya ezt másképp nem engedi.
A gyermekek kiválasztásában
az Esélyek Háza továbbra is partnerszervezeteire számít, ezen javaslatok mentén alakítja majd ki a
kirándulók körét 2007. április-májusában.
Az idei úti cél várhatóan Eger
lesz.
www.eselyhaza.hu + Teleházas
kapcsolat
Az Esélyek Háza 2006 végén
megkezdte saját honlapjának feltöltését azzal a szándékkal, hogy
információihoz, programjainak
meghívóihoz azok az emberek,
szervezetek is hozzáférjenek,
akikkel eddig még nem kerültek
kapcsolatba. Az esélyteremtés
mentén való összefogás és közös
tervezés ugyanis az eddigiekben
számtalan hátrányos helyzetû
ember segítségében kamatozott
kiválóan, így a nyíregyházi székhely mellett az Esélyek Háza szeretné a jelenlétét biztosítani a megye minden településén.

A Teleházak megyei szervezetével eddig sikeres tárgyalásokat
folytatott, mely alkalmas a kölcsönös segítségnyújtásra, ezért várhatóan az idei évtõl a
Teleházakban is elérhetõvé válnak az Esélyek Háza szolgáltatásai.
Akadálymentesítési Tanácsadó
Füzet
Az Esélyek Háza által alapított
Fogyatékosügyi Kerekasztal sikeres mûhelymunkával hívta fel magára az SZMM Fogyatékosügyi
Fõosztályának, valamint a pályázatait kezelõ Fogyatékosok Esélye Közalapítványnak a figyelmét.
Eddigi eredményeit tekintve a
kerekasztal szervezeteinek köszönjük meg ezúton azt az aktív
segítséget, mellyel Nyíregyháza
testvérvárosai körében, a fogyatékosságügy európai konzultációja terén példaértékû nemzetközi
konferenciát valósítottak meg,
számos külföldi kapcsolatot kialakítva.
A Fogyatékosügyi Kerekasztal
2006-ban döntött arról is, hogy
Akadálymentesítési Tanácsadó
Füzetet jelentet meg, melyben az
érintett szervezetek és tagjaik
egyéni tapasztalataikat gyûjtik
egy csokorba a területen megvalósított megoldásokról, használatuk fontosságáról vagy problémáiról. A tanácsadó füzet néhány, az
építkezõk és megyei, városi döntéshozók számára megfogalmazott tanácsot is rögzítenének, segítve ezzel nemcsak a megfelelõ
akadálymentesítést, de a döntések elõtti kapcsolatfelvételt is az
érintettekkel.
Az Esélyek Háza a fogyatékos
szervezetek által küldött kéziratok
kiadványba rendezését vállalta,
valamint a megjelentetéshez és
terjesztéshez szükséges forrás
megteremtését.
A kéziratokat 2007. március
30-áig várják az Esélyek Háza emai címén: nyheselyekhaza@tonline.hu.
Bõvebb információ: Esélyek
Há za Nyír egy há za, Or szág zászló tér 7. III/29., (42)595-583,
www.eselyhaza.hu
Herczku Tünde
irodavezetõ

Nyílt nap az Esély Felvételi 2007.
Még lehet jelentkezni néhány betöltetlen helyre
Centrumban
Hosszú évek teltek el úgy, hogy a HeineMedines betegséggel járó izomproblémákra
soha vagy csak nagyon ritkán vehettem fel azt
a gyógykezelést, ami az életminõségem javítására, illetve szinten tartására szükséges lenne. Az okokat most nem sorolnám, talán csak
annyit említenék meg, hogy ha a korlátai között élõ emberre (már az 50 éven túl) nem figyelnek, vagy csak ritkán, akkor életminõség
javításáról nem is beszélhetünk.
Nagy örömömre szolgált az új kezdeményezés, hogy Nyíregyházán az Esély Centrumban
kedvezõ nyitva tartással (munkanapokon 7–19
óráig) megfelelõ szakértelemmel és a technika
legújabb csodáival felszerelt helyiségeiben az
õszinte emberi szó sem marad el. Ez együttesen teszi a kezeléseket jobbá és varázslatosabbá.
Bige Lászlóné
egyesületi tag,
helyi csoportvezetõ

képesek a szakiskolai tanulmányi követelményeknek megfelelni. Iskolánkhoz tartozik egy
bentlakásos rehabilitációs intézmény. Itt 65 fiatal kaphat elhelyezést, teljes ellátást tanulóévei alatt. Szakiskolánkban a felvételi eljárás
lezárása után maradtak üres férõhelyek, melyekre folyamatosan várjuk a 8 általános iskolát végzett tanulók jelentkezését.
A pályaválasztási napokon tanulóink
voltak a kedvcsinálók
A START Szakiskolában lezajlott a központi
felvételi eljárás szerinti beiskolázás. A
2007/2008-as tanévben nõiruha-készítõ és cipõkészítõ szakmai orientációs képzés indul. A
képzés 3–5 évig tart attól függõen, hogy a
9–10. osztályos szakmai orientációs képzés
után milyen szakmát választ a fiatal. Iskolánk,
jellegének megfelelõen elsõsorban sajátos
nevelési igényû (mozgás-, látás-, hallássérült),
és tanulásban akadályozott fiatalokat vár, akik

Felvételi követelmény:
– 8 általános iskolai végzettség
– egészségügyi (szakma) alkalmasság
Várjuk olyan fiatalok jelentkezését is, akik
betöltötték 16. életévüket, rendelkeznek 8 osztályos bizonyítvánnyal és szeretnének szakmát tanulni. A 2007/2008-as tanévben könyvkötõ asszisztens szakmára lehet beiratkozni.
Az érdeklõdõk a START Szakiskolában jelentkezhetnek személyesen vagy telefonon. Cím:
Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Tel.: 42/508-659.
Csépke Istvánné oktatásszervezõ
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Beszámoló az Európai Izombetegek konferenciájáról
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A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületétõl ketten vehettünk részt a konferencián, a Magyar Izombetegek Országos Egyesületének támogatásával és Egyesületünk
segítségével.

A konferencia 2006. szeptember
21–24-ig került megrendezésre
Pozsonyban. A Baronka Hotelben
volt a rendezvény, ideális körülményeket biztosítva. Akadálymentesek voltak a kétágyas szobák, az
elõadások helyszíne és az étterem
is. Mintegy 35 kerekesszékes
izomsorvadásos beteg volt jelen,
az orvosokon és a segítõ személyzeten kívül. Mint megtudtuk, az
EAMDA (Európai Izombetegek

Szervezete) azért rendezi meg
évente a konferenciát, hogy példamutató és kezdeményezõ módon
az érintett betegek és orvosok
együtt töltsék el a néhány napot,
bármilyen felmerülõ kérdést egyenrangúan megtárgyalhassanak, a
betegek választ kapjanak felmerülõ
kérdéseikre. Neurológus szakorvosok elõadásait hallhattuk, láthattuk a betegségünkrõl, amelyek kivetítõn rövid videofilmekkel is

Utazási kedvezmények
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kezdeményezése, illetve a fogyatékossággal élõ személyek érdekvédelmi szervezeteivel
folytatott egyeztetés eredményeként a kormány 85/2007 (IV.25.)
számon rendeletet alkotott a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekrõl. Ennek értelmében május 1-jétõl a súlyos fogyatékossággal élõk a helyközi, a vasúti
személyszállítási, az autóbusz, a
HÉV, a komp és a révközlekedésben 90 százalékos jegyvásárlási
kedvezményt érvényesíthetnek,
míg a helyi közúti (autóbusz), a kötöttpályás (villamos, trolibusz, metró, HÉV) tõmegközlekedési eszközöket díjmentesen vehetik igénybe.
Ezek a kedvezmények a súlyosan
fogyatékos személy éppen vele
utazó kísérõjére szintén kiterjednek, õk ebben eddig nem részesültek. A kormányrendelet az érdekeltek számára egyúttal 90 százalékos bérletkedvezményt is bevezet.
Ez azért elõnyös, mert eddig nem
válthattak semmilyen kedvezményes bérletet. A súlyosan mozgáskorlátozott emberek a kedvezményt – a BKV információja szerint
– kétféle igazolással vehetik igénybe: az Országos Orvosszakértõi Intézet Orvosi Bizottságának szakvéleményével, tehát a fogyatékossági
támogatás jogosultságát igazoló
határozattal, amely megállapítja a
súlyos fogyatékosságot, illetve az
emelt összegû családi pótlékról
megállapított igazolással (hatósági
bizonyítvány) amelyet a Magyar Állam Kincstár területi folyósító szerve állíttat ki. Mindkettõ egyaránt érvényes a helyközi és helyi közlekedésben is. Ezeket az eredeti dokumentumokat utazáskor magunkkal
kell vinni, ezt az ellenõröknek el kell
fogadniuk. A helyközi közlekedésben ugyancsak az igazolás bemutatása után adják ki a kedvezményes jegyet, illetve bérletet.
A Magyar Államkincstár egyik
területi kifizetõhelyétõl olyan tájékoztatást kaptunk, hogy a régebb

óta megállapított fogyatékosság
esetén az igazolást a szülõnek,
gondozónak vagy a sérült személynek írásban kell kérelmeznie,
az újonnan megállapított fogyatékosság esetén a hatósági bizonyítványt automatikusan kiállítják. Az
igazolás érvényessége azonos a
beadott orvosi igazolás érvényességével, illetve maximum öt év. A
háziorvosok által kiállított, úgynevezett "hétpontos"' irat erre a célra
nem felel meg. Újabb rendelet alapján a hatósági bizonyítványt az imént
említett Államkincstár adja ki.
Összegezve a következõ dokumentumokat fogadják el a
kedvezmény érvényesítéséhez:
• A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének
arcképes igazolványa;
• A Siketek és Nagyotthallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványa;
• A vakok személyi járadékáról kiadott határozat;
• Az emelt családi pótlékot folyósító területi szerv (Magyar Államkincstár)
• A hadirokkantak és a hadiözvegység megállapításának határozata;
• Intézményi igazolás, melyet az
intézmény ad ki azoknak a szülõknek, akik gyermeküket rendszeresen fejlesztõ intézetbe kísérik.
Szerkesztõségünk megtudta:
van olyan MÁV állomás, amely a
jogszabályban rögzítettek ellenére sem fogadja el dokumentumként a fogyatékos személyt
fogadó intézmény igazolását. Az
igazolvány készítését a jövõben
talán hasznos volna az okmányirodákhoz telepíteni, de errõl az
illetékes minisztériumoknak kell
meggyõzniük. Addig marad az
ellenõrök számára az igazolások
felmutatása, akik remélhetõleg
minden gond nélkül elfogadják.
Forrás: Humanitás

szemléltetve voltak. Az elõadók között láthattunk angol, francia, olasz,
török és egyéb országokból érkezett orvosokat. Amik legjobban érdekeltek bennünket, azok a terápiáról szóló részek voltak. Jelenleg a
Q-10 és a szteroid gyógyszerek
vannak alkalmazásban, ami állapot-szintentartást, elfogadható
kondíciót jelenthet. Mivel a Q-10
gyógyszer recept nélkül kapható,
több országban az érintett betegek
túladagolják maguknak. Tanulság,
hogy orvosi felügyelet nélkül nem
ajánlatos kezelni magunkat. A terápiáról elhangzó elõadások után mi,
betegek kissé csalódottan vettük
tudomásul, hogy gyógyítási lehetõségekben áttörés ez idáig nem történt, amirõl hallhattunk, az eddig is
ismert volt.
A résztvevõk között volt többek
között máltai, dán, cseh, szlovén,
holland és még több országból érkezõ beteg. Példaértékû volt a
szlovénok példája – ahonnan az
Egyesület elnöke is jött –, hogy az
érintettek segítõik és a gépkocsik
kiépített eszközei által bármit megtehetnek, akárhova eljuthatnak,
megmutatva, hogy a gyenge fizikai
állapot nem jelenthet hátrányt az
élet dolgaiban.

A konferencia résztvevõi között
már az elején felfedeztük egymást
egy holland fiatalemberrel, kerekes
székeinkben gurulva, akirõl késõbb
kiderült, hogy a szervezet elnökségi tagja is. Az egyik vacsora után
odamentünk hozzá kísérõ doktornõnkkel Dr. Béres Judittal, hogy
többet tudjunk meg a hollandiai lehetõségekrõl betegségünk tekintetében. A doktornõ tolmácsolta kérdéseimet, mivel Õ kiválóan beszél
angolul. Amint azt elõre gondoltam,
a jó megjelenésû kerekes székes
fiatalember diagnózisa ugyanaz,
mint az enyém, SMA eredetû izomsorvadás. Érdeklõdtem tõle, hogy
ott mivel kezelik õket, mivel fejlettebb ország, mint a mienk. A válasz
lényege az volt, hogy a vitaminok
mellett a legjobb napi 2-3 dl jó vörösbor, sok gyümölcs és az aktív
életvitel. Ezt hallva rájöttem, hogy
ott sincs hathatósabb segítség
egyelõre, mint nálunk itthon.
A konferencia végeztével rájöhettünk, milyen hasznos, amikor az
orvos és beteg egyenlõ, szinte baráti viszonyba kerül, milyen hasznos lenne, ha ez a módszer követésre találna sok helyen, így itthon
is. Láthattuk, hogy foglalkoznak betegségünkkel, keresik a terápia le-

A mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványáról
A Kormány 218/2003. (XII.11.)
Kormányrendelete értelmében a
parkolási igazolványra vonatkozó
feltételek 2004. július 1-tõl az alábbiak szerint változtak.:
A rendelet alapján igazolványra jogosult az a személy:
• aki súlyos mozgáskorlátozottnak,
• aki látási fogyatékosnak, gyengénlátónak, értelmi fogyatékosnak, mozgásszervi fogyatékosnak, valamint autistának minõsül.
Az igazolvány kiadásában, meghosszabbításában, visszavonásában, cseréjében, pótlásában elsõ
fokon az okmányirodák az illetékesek.
Az igazolvány kiadása az okmányirodához beadott kérelemre
indul. A kérelemhez mellékelni kell
az I. fokú orvosi szakvéleményt,
vagy a fogyatékossági támogatásról
szóló határozat mellékleteként
megküldött OOSZI szakvéleményt
a súlyos fogyatékosság minõsítésérõl, vagy a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl
és fogyatékosságokról szóló igazolást.
A kérelemhez csatolható 1 db igazolványkép abban az esetben, ha a
jogosult személyesen nem tud megjelenni. Ebben az esetben a jogosult
helyett meghatalmazottja jár el.
Az igazolvány iránti kérelem személyes elõterjesztésekor az okmányiroda a jogosultról fényképet
készít. A jogosultnak a kérelmet
minden esetben saját kezûleg kell
aláírni.
Az igazolvány érvényességének
idõtartama a kiállítás napjától számított maximum 3 év. Amennyiben
a következõ felülvizsgálat várható
idõpontja 3 évnél rövidebb idõtartamot határoz meg, az igazolvány érvényességének idõtartama megegyezik a szakvélemény érvényességének idõtartamával.

A parkolási igazolvány érvényessége 5 éves idõtartamra szól abban
az esetben, ha a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.
Az érvényességi idõ leteltével az
igazolvány érvényessége további 5
évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható.
A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követõ 15
napon belül be kell jelenteni a jegyzõnél. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is
érinti, a bejelentéssel egyidejûleg az
igazolvány cseréjét is kérni kell.
Érvénytelen az igazolvány, ha
• a jogosult meghalt,
• érvényességi ideje lejárt,
• a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok
megállapítására alkalmatlan,
• meghamisították,
• a körzetközponti jegyzõ a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte.
Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, jogszerû
használatát a rendõrség és a közterület-felügyelõ jogosult ellenõrizni.
2005. január 1-tõl már az új,
nemzetközileg is elfogadott arcképes igazolvány használható.
A parkoló igazolvány birtokosa
(illetve az õt szállító jármû vezetõje)
a KRESZ-ben meghatározottak
alapján az alábbiakra jogosult:
• egyes behajtást tiltó jelzõtáblánál
a tilalom ellenére behajthat, ha
úti célja a jelzõtáblával megjelölt
úton van, vagy csak ezen az úton
közelíthetõ meg,
• a járdán a jármûvével akkor is
megállhat, ha a megállást jelzõ
tábla vagy útburkolati jel nem engedi meg,
• jármûvével olyan helyen is várakozhat, ahol azt várakozást jelzõ
tábla tiltja.

Figyelem! Változás Nyíregyháza város parkolási rendjében
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése
az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelete értelmében, a KRESZ-ben lévõ szabályozást helyi
rendelkezésbe átvette. Döntött arról, hogy 2007.
június 1-jével NYÍREGYHÁZA területén „korlátozott várakozási övezetben (fizetõ parkoló használata) a parkoló igazolvánnyal rendelkezõ személy, vagy az õt szállító jármû vezetõje” idõtárcsa

(óra) használatával 1 óra idõtartamig várakozhat
díjmentesen. (Az 1 óra idõtartamot a parkolás
megkezdésekor az órán beállított idõtõl kell számítani.) Az 1 óra idõtartam leteltét követõen a
parkolási igazolvánnyal rendelkezõ személynek
a parkoló használatáért fizetnie kell. Ellenõrzése
a parkolókat üzemeltetõ Városüzemeltetési Kht.
és a Rendõrség hatásköre.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik a mozgássérültek részére kijelölt és felfestett parkolóhelyekre. Ebben az esetben a parkolási igazolványnyal rendelkezõ személyek továbbra is díjmentesen parkolhatnak.
Az idõtárcsa (óra) beszerezhetõ az Esély
Centrum újságos pavilonjában és konferencia
büféjében. Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.

hetséges útjait. Az õssejt-terápia
kutatásai folyamatosak, de jelenleg
még nincsenek hasznosítható
eredmények a terápiában, a kezelésekrõl, amelyeket a médiában

láthatunk, nincsenek tapasztalható
javulások, eredmények, türelemmel kell ezekre várakoznunk.
Tóth László

Határokon innen és túl
Megindultak a határ menti kapcsolatok
Sokszor gondolkodtunk
már azon, hogy felvesszük a
kapcsolatot olyan határon
túl élõ magyarokkal, akik
mozgássérültekkel foglalkoznak, vagy sérültként civil
szervezet tagjai. Nagy megtiszteltetés ért minket, mert
Egyesületünk 2006. szeptemberében meghívást kapott Erdélybe a Mozgássérültek Maros Megyei Egyesületétõl és a Maros Megyei
Tanács Elnök Asszonyától.
Szeptember 10–12. között látogattunk el Marosvásárhelyre,
ahol megismerkedtünk a Maros Megyei Egyesület vezetõjével
,Jancsó István úrral, munkatársaival és a Megyei Tanács képviseletében Smidt Lóránt úrral, valamint a sérült gyermekekkel foglalkozó Dr. Kalakatróni Ilona gyermekorvossal.
Látogatásunk során EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
született a tapasztalatcserékre, közös programokra, pályázatok készítésére, stb. vonatkozóan. A két napos program alatt megtekintettük Marosvásárhely nevezetességeit, ellátogattunk Korondra és
a Medve tó környékére.
Egyesületünk meghívására, a jó kapcsolat továbbépítésére
2006. november 29.-e és december 2.-a között vendégül láttuk a
Maros Megyei Mozgássérültek és a Megyei Tanács képviselõit.
Szállást az európai színvonalú Esély Centrum kollégiumában biztosítottunk a megjelent vendégeknek. A Megyei Egyesület részérõl
Jancsó István elnök úrnak és két tanácsosának, a Megyei Tanács
részérõl Smidt Lóránt úrnak és Dr. Kalakatróni Ilona gyermekorvosnak. Szakmai program keretén belül megismerkedhettek a 25.
éve alakult Egyesületünkkel, az általunk 1988-ban alapított Start
Kht.-val és az idén átadott Esély Centrummal.
A Start Kht.-n belül üzemlátogatást szerveztünk. Ellátogattunk
az országunkban egyedülállóként magyar tulajdonban lévõ Cipõgyárba, a Nyírségi Nyomda üzemébe, a Humán politikai üzemegységbe, ahol súlyosan sérült személyek foglalkoztatása folyik, az
oktatásra, az orvosi és fizikoterápiás részlegbe, a Nyíregyházi Fõiskola vendéglátó egységébe, megismerkedhettek a pékség által
készített termékekkel, és még sorolhatnám tovább.
Ízelítõt kaptak abból, hogy hogyan épül egymásra az oktatáson
keresztül a foglalkoztatás, és az egészségvédelem. Este egy kellemes program zárta a napot. A Baltazár Színház elõadásában
megtekintettük az „Aki nevetve született” címû darabot. A Színház
tagjai sérült, Down-kóros fiatalok, akiknek õszinte, természetes
elõadásmódja minden nézõt megérintett.
Másnap délelõtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Közgyûlésének
elnöke, Fülöp István úr fogadott bennünket egy rövid beszélgetésre, majd Gálné Márk Borbála fõtanácsos asszony végigkalauzolt a
Megyeháza épületében, megismerkedtünk az ott mûködõ intézmények – Megyei Közgyûlés, Közigazgatási Hivatal, Szociális és
Gyámhivatal – feladataival.
Sajnos Nyíregyháza város megtekintésére idõ hiányában ezúttal nem került sor.
A szakmai program zárásaképpen további egyeztetõ tárgyalások voltak. Összességében megállapítható, hogy vendégeink elégedettek voltak a látnivalóval, sok tapasztalatot szereztek a fogyatékossággal élõ munkavállalók foglalkoztatása terén, a munkahelyteremtés elindításában. A testvérkapcsolatok építése, a segítségnyújtás továbbra is célja Egyesületünknek.
Kelenföldi Lászlóné
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A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesületének tisztségviselõi, ügyfélfogadási rend
Az elnökség tagjai:
Balogh Zoltánné elnök Tel.: 06-20/326-0485
Kovács István elnökhelyettes Tel.: 06-20/339-4886
Kelenföldi Lászlóné titkár Tel.: 06-20/930-8737
Szilágyi Éva elnökségi tag Tel.: 06-20/930-8728
Pancsusák Tibor elnökségi tag Tel.: 06-20/930-8713

Jubileumi karácsony
Az Egyesület 2006. december 16-án tartotta jubileumi karácsonyi
ünnepségét az Esély Centrumban.
A rendezvényt Balogh Zoltánné
elnök nyitotta meg. Ünnepi köszöntõjében külön örömének adott hangot, hiszen 25. alkalommal került
megrendezésre az Egyesület életében a karácsonyi ünnepség.
A szervezõk ezúttal is színes
programokkal kedveskedtek mindazoknak az egyesületi tagoknak,
akik jelenlétükkel megtisztelték az
ünnepséget.
A jelenlévõk csa-csa-csa táncbemutatót tekinthettek meg a
START Szakiskola és Speciális
Szakiskola végzõs tanulói: Papp
Eszter és Czivik János elõadásában.
A Hermann Ottó Általános Iskola második osztályos tanulói, valamint az ököritófülpösi Rehabilitációs Centrum lakói karácsonyi mûsorral kedveskedtek a nézõközönségnek.
A zene iránt érdeklõdõ publikum
sem maradt élmény nélkül, ugyanis Palicz Fruzsina musical énekes
a Jézus Krisztus Szupersztár, a
Nyomorultak és a Valahol Európában címû darabokból énekelt rész-

leteket, emellett a Polaris együttes,
valamint Palicz Gyula saját szerzeményei is felcsendültek a hallgatóság elõtt.
A rendezvény kuriózumaként
Homonyik Sándor (aki az ünnepség meglepetés vendége volt) jól
ismert slágereivel kápráztatta el a
zeneszeretõ közönséget.
Ezt követõen Balogh Zoltánné
elnököt, Kovács István elnökhelyettest és Balogh Zoltán vezérigazgató urat köszöntötték az ünnepi rendezvény alkalmából.
A programsorozat zárásaként
az Egyesület ünnepi ebéddel és
ajándékokkal kedveskedett mindazoknak a tagjaiknak, akik a szívélyes meghívásnak eleget téve
megtisztelték rendezvényünket.
A csodálatos élményért köszönetemet szeretném kifejezni a
résztvevõk és a magam nevében
is az Egyesület minden munkatársának, hogy egy ilyen felejthetetlen
és örömökben gazdag napot szereztek mindannyiunk számára.
Pancsusák Tibor

Nyírbátor és térsége
Csoportvezetõ: Tóth Kálmánné Tel.: 06-42/284-057, 06-20/9308-727
Helyettes: Demeter Ferencné Tel.: 06-42/385-002, 06-20/9308-726
Ügyfélfogadás: minden hétfõn 9–12 óráig, Nyírbátor, új Mûvelõdési
Központ, 1/116. szoba (lift és parkolóhely biztosítva van).

Felügyelõ Bizottság tagjai:
Tóth László FB elnök Tel.: 06-20/930-8716
Hanyicska Józsefné FB tag Mh. tel.: 06-42/444-474, 06-20/529-1640
Csoma József FB tag Tel.: 06-42/372-088, 06-30/416-2813
Ügyfélfogadás az egyesület központi irodájában:
minden szerdán 8–12 óráig és 13.30–16 óráig.
Esély Centrum: Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41.
Egyesületi telefonszámok, e-mail címek:
Központi iroda: 06-42/410-522 Zöld szám: 06-80/203-877
Telefon: 06-42/504-835
Mobil: 06-20/9308-722
Fax: 06-42/410-277
Autótelefon: 06-30/635-5075
E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu, postmester@szszbmegy.t-online.hu
Egyesületünk Web-oldala:
www.mszszbme.extra.hu (folyamatos fejlesztés alatt)
Esély Centrum telefonszáma: 06-42/454-093
Támogató Szolgálat:
Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területe
Támogató Szolgálat vezetõ: Pancsusák Tibor
Telefon: 06-20/930-8713
A Támogató Szolgálat szolgáltatásairól tájékoztatást kaphatnak sorstársaink:
– személyesen az egyesület székhelyén
– telefonon: 06-42/410-522, 06-42/504-835
zöld számon: 06-80/203-877
az alábbi idõpontokban: hétfõtõl csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–12
óráig.

Helyi csoportok:
Csenger és térsége
Csoportvezetõ: Csernyi Bertalanné
Tel.: 06-44/342-431, 06-20/930-8734
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 13–16 óráig a START Rehabilitációs
Kht. üzemében: Csenger, Kossuth u. 26. sz. alatt.
Fehérgyarmat és térsége
Csoportvezetõ: Varga Béláné
Tel.: 06-44/362-792, 06-20/553-8730
Ügyfélfogadás: minden hétfõn 9–12 óráig Fehérgyarmat, Kossuth tér
38. szám alatt, a volt Tûzoltó Parancsnokság épületében, a Városi
Könyvtár mögött.
Gávavencsellõ és térsége
Csoportvezetõ: Mártonné Várdai Erzsébet
Gávavencsellõ, Táncsics u. 27.
Tel.: 06-42/206-552, 06-20/9308-717
Ügyfélfogadás: minden kedden 9–15 óráig a lakásán.

MEGRENDELHETÕ A VOX
HUMANA ÚJSÁG
Az újság összeállítása és eljuttatása a tagság felé nagy munka és
jelentõs költség az Egyesület számára. Szeretnénk, ha minél frissebb információkat tartalmazna, ezért 2008. évtõl negyedévenként,
minimális 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.) negyedévenként megjelenõ Vox Humana újságjához.
Megrendelõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megrendelõ címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megrendelés darabszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megrendelõ telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az újság éves elõfizetési díja: 1 000 Ft/év
Dátum: ................................
"
"

Aláírás: ........................................
"

Ibrány és térsége
Csoportvezetõ: Bodnár Mihály
Tel.: 30/319-0421
Ügyfélfogadás: minden kedden 8–12 óráig Ibrány, Árpád u. Kistérségi Iroda
Helyettes: Kovács László
Nagyhalász, Kiss E. u. 4.
Tel.: 06-42/202-140
Ügyfélfogadás: minden hétfõn 15–17 óráig a lakásán.
Záhony és térsége
Záhony és térségében jelenleg a mozgássérültek képviseletét Vedres
Józsefné, a kisvárdai helyi csoport vezetõje látja el.
Kisvárda és térsége
Csoportvezetõ: Vedres Józsefné
Tel.: 06-45/555-016, 06-20/9308-729
Ügyfélfogadás: minden szerdán 9–16 óráig a Start Rehabilitációs Kht.
épületében Ajakon, a Rákóczi u. 64–66. szám alatt.
Kölcse és térsége
Csoportvezetõ: Gellén Pál
Kölcse, Hunyadi u. 28., Tel.: 06-20/951-3761
Ügyfélfogadás: minden pénteken 9–11 óráig a lakásán.
Mátészalka és térsége
Csoportvezetõ: Katona Ferencné
Tel.: 06-20/930-8718
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10–12 óráig Mátészalka, Kölcsey tér
4. szám alatt.
Csoportfoglalkozás: minden hónap harmadik csütörtökön du. 14 órától
Mátészalka, Kisfaludy u. 2. szám alatt a ROTARY Klubban.

Nyíregyháza
Nyíregyházán jelenleg az ügyfélfogadást az egyesület központja látja el
székhelyén.
Rakamaz és térsége
Csoportvezetõ: Gyöngyösi Károly
Rakamaz, Selyem u. 4.
Tel.: 06-42/371-283
Ügyfélfogadás: minden kedden 9–11 óráig a lakásán.
Tiszadob és térsége
Csoportvezetõ: Szilágyi Józsefné, tel.: 06-20/9670-931
Ügyfélfogadás: minden munkanap 9–12 óráig Tiszadob Családsegítõ
Központban (a Polgármesteri Hivatal mellett).
Tiszaeszlár és térsége:
Csoportvezetõ: Bakó Tamás
Tiszaeszlár, Rákóczi u. 61.
Tel.: 06-70/775-1497
Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ és harmadik hétfõn 8–12 óráig a lakásán.
Tiszavasvári és térsége:
Csoportvezetõ: Gazdag István
Tiszavasvári, Zrínyi u. 17.
Tel.: 42/374-240
Ügyfélfogadás: minden páros héten szerdán 16–18 óráig a lakásán.
Újfehértó és térsége:
Csoportvezetõ: Bige Lászlóné
Tel.: 42/290-801, 06-20/9308-723
Ügyfélfogadás:
Újfehértó: minden hétfõn 8–11 óráig a Civil Házban, Újfehértó, Petõfi út.
Érpatak: minden hónap elsõ kedden 13–15 óráig Érpatakon a Polgármesteri Hivatalban.
Vásárosnamény és térsége:
Csoportvezetõ: Miklovich Károly
Munkahelyi telefon: 45/704-348, 06-70/313-7415
Helyettes: Szabó Istvánné Tel.: 45/478-246
Helyettes: Balogh Andrea Csilla Tel.: 45/470-314
Ügyfélfogadás:
Gemzse: minden hónap második csütörtök 14 órai kezdettel a Start Kht.
üzemében Gemzse, Kossuth u. 95–97. sz. alatt. Tel.: 45/704-425
Vásárosnamény: minden hónap utolsó csütörtökön 14 órai kezdettel
a Humán Szolgáltató és Családsegítõ központban a Vásárosnamény,
Rákóczi u. 32. szám alatt. Tel.: 45/570-213

Rendszeres klubfoglalkozások
SM klub
Klubvezetõ: Vadászné Szabó Aranka Tel.: 42/455-847
Klubfoglalkozás: minden hónap második kedden 14–16 óráig az Esély
Centrumban
Reuma klub:
Klubvezetõ: Fullajtár Andrásné Tel.: 06-30/605-8873
Helyettes: Fejes Istvánné Tel.: 42/433-609
Klubfoglalkozás: minden hónap elsõ hétfõn 14 órától az Esély Centrumban.
Családi Klub:
Klubvezetõ: Kéningerné Dr. Vincze Gizella
Tel.: 42/456-618
Klubfoglalkozás: minden hónap harmadik kedden 15 órától az Esély
Centrumban.
Sakk-kör:
Vezetõedzõ: Tóth László
Tel.: 42/431-634, 06-20/9308-716
Foglalkozás: minden csütörtökön 15–19 óráig az Esély Centrumban.
Úszásoktatás:
Oktatás szervezõ: Miló András
Tel.: 42/409-650, 06-70/509-5989
Oktatás: Minden kedden 19 órai kezdettel a kezdõk, a még úszni nem
tudók és a búvárok részére. Minden csütörtökön 13 órai kezdettel a már
jól úszók részére gyakorlás, edzés.
Oktatás helyszíne: Júlia Fürdõ Nyíregyháza, Malom u. 16.
Speciális gyógytorna, gyógymasszázs:
Elõzetes igénybejelentés alapján az Esély Centrumban. Bõvebb felvilágosítás az egyesület telefonszámain.

A Megyei Egyesülettõl ingyenesen kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközök
Pályázati pénzbõl szerzett és magánszemélyek, karitatív szervezetek adományaiból mûködtetett, térítésmentesen kölcsönözhetõ
gyógyászati segédeszközöket igényelhetnek
tagtársaink meghatározott idõtartamra. Ezzel a
szolgáltatással is szeretnénk az önálló életvitelt elõsegíteni. Azonban felhívjuk kedves sorstársaink figyelmét arra, hogy a megnövekedett
igényekre tekintettel igénybejelentés alapján
az eszközöket egy hónap idõtartamra tudjuk
biztosítani. Indokolt esetben ez az idõtartam
meghosszabbítható. Ez a lehetõség áthidaló
megoldásként szolgál arra az idõszakra, amíg a
szakorvos a szükséges gyógyászati segédeszközt felírja.

Amennyiben a kikölcsönzött gyógyászati segédeszköz Egyesületünkhöz való
visszajuttatása nem megoldható – kérnénk, hogy azt a
legközelebbi helyi csoportvezetõnek adja át.
Kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközök:
– kerekes szék gyermekek
és felnõttek részére (fix, illetve összecsukható)
– járókeretek (összecsukható, gurulós, hónaljmankós)

– szobai WC felnõttek, illetve gyermekek részére
– könyökmankó felnõttek, illetve gyermekek részére
– speciális babakocsi sérült
gyermekek részére
– falra szerelhetõ zuhanyszék
– ágytál
– kádülõke
– bevásárló kocsi.
Súlyos esetekben:
– hidraulikus ágy
– kádlift
– légmatrac.

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

Kölcsönzéssel, a használt
alkatrészekkel kapcsolatosan érdeklõdni lehet az
Egyesület központi telefonszámán.
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Hogyan kérhetõ az egyesületi tagfelvétel?
Sokszor fordulnak hozzánk olyan mozgássérült sorstársak, akik egyesületünk tagjai kívánnak lenni, szeretnének bekapcsolódni, megismerni a megyei egyesület, a helyi csoportok és a klubok munkáját, találkozni hasonló sorsú tagtársakkal, bekapcsolódni a szabadidõs
és kulturális programokba, esetleg munkát vállalni vagy támogatást igényelni, de nem tudják milyen feltételekkel kérhetõ a tagfelvétel.
Fontos tudnivaló a tagfelvétellel kapcsolatosan:
Alapszabályunk értelmében tagja lehet
egyesületünknek az a Szabolcs-SzatmárBereg megyében élõ állampolgár, aki mozgásszervi diagnózisa alapján mozgáskorlátozottságát az alábbi okmányok valamelyikével
igazolni tudja, vagy azok meglétérõl nyilatkozik:
– Közlekedési támogatásra jogosult, vagy jogosultságát jövedelmi helyzete alapján nem állapították meg, de az egészségügyi feltételével rendelkezik (legalább 7 pontot elérõ I. fokú orvosi szakvélemény);
– Fogyatékossági támogatásban részesül,
vagy annak egészségügyi feltételeivel rendelkezik (az OOSZI súlyos fogyatékosság
minõsítésérõl szóló szakvéleményén a
G/b. pont be van jelölve „X”-szel;)
– Mozgássérültségére tekintettel magasabb
összegû családi pótlékra jogosult (Kiskorú

személy esetén hozzátartozója számára
folyósítják.)
– Olyan kórházi zárójelentéssel vagy szakorvosi lelettel rendelkezik, amelybõl egyértelmûvé válik a súlyos mozgáskorlátozottsága (pl. végtag amputáció, izomsorvadás, végtagbénulás, stb.), és a segédeszköz használat (pl. kerekes szék, háromlábú támbot, járógép, járókeret, ortézis, stb.)
A tagfelvételi kérelemhez az okmányról fénymásolatot kérünk csatolni!
A tagsági viszony létesítése önkéntes,
mellyel a kérelmezõ vállalja az éves rendszeres tagdíj befizetését. (Jelenleg az éves tagdíj felnõtteknek: 1500 Ft, gyermekeknek – 18
évig – 800 Ft, melyet minden év június 30-ig
kell befizetni.)
A nyilvántartásba vételhez pontosan, olvashatóan ki kell tölteni egy „Tagnyilvántartó
lap”-ot. Csatolni kell a mozgáskorlátozottságot

TÁJÉKOZTATÁS a
2006. évi támogatásokról
LAKÁS AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS (LÁT)
A 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet szabályozza a vissza nem térítendõ lakás akadálymentesítési támogatás (LÁT) igénylésének feltételeit.
Egyesületünk 2006. évben tovább folytatta a súlyos mozgáskorlátozottak állami támogatási kérelmének ügyintézését. Ebben az évben 151
fõ súlyosan mozgáskorlátozott sorstársunk igényelte a támogatást.
2005. évrõl 8 súlyosan mozgássérült sorstársunk kérelmének elbírálása áthúzódott 2006. évre. A támogatás szigorú feltételeit figyelembe
véve 2006. évben 36 mozgásfogyatékos személy kérelmét továbbítottuk a MEOSZ LÁT Csoport felé jóváhagyásra. Egyesületünk közremûködésével 2006. évben 44 fõ súlyosan mozgásfogyatékos személy
összesen 6 350 000 Ft vissza nem térítendõ állami támogatásban
részesült lakása speciális akadálymentesítésére, mely a mindennapi,
önálló életvitel megvalósítását segíti elõ.
LÁT TÁMOGATÁS HELYI CSOPORTOK SZERINT
Csenger és térsége
2 fõ
300.000 Ft
Fehérgyarmat és térsége
4 fõ
500.000 Ft
Gávavencsellõ és térsége
4 fõ
550.000 Ft
Ibrány és térsége
1 fõ
150.000 Ft
Kisvárda-Záhony térsége
2 fõ
300.000 Ft
Kölcse és térsége
3 fõ
450.000 Ft
Mátészalka és térsége
5 fõ
700.000 Ft
Nyírbátor és térsége
-----Nyíregyháza és térsége
8 fõ
1.200.000 Ft
Rakamaz és térsége
----Tiszadob és térsége
----Tiszaeszlár és térsége
1 fõ
150.000 Ft
Tiszavasvári és térsége
----Újfehértó és térsége
4 fõ
600.000 Ft
Vásárosnamény és térsége
1 fõ
150.000 Ft
Csoporton kívüli települések
9 fõ
1.300.000 Ft
Támogatás összesen
44 fõ
6.350.000 Ft
LÁT TÁMOGATÁS VÁROSOK, KÖZSÉGEK SZERINT
Balkány
1 fõ 150.000 Ft
Nagykálló
1 fõ 150.000 Ft
Biri
1 fõ 100.000 Ft
Nyíregyháza 8 fõ1.200.000 Ft
Buj
2 fõ 300.000 Ft
Nyírtelek
1 fõ 150.000 Ft
Érpatak
2 fõ 300.000 Ft
Nyírtura
1 fõ 150.000 Ft
Fehérgyarmat 1 fõ 150.000 Ft
Olcsvaapáti
2 fõ 250.000 Ft
Gávavencsellõ 3 fõ 400.000 Ft
Paszab
1 fõ 150.000 Ft
Gyulaháza
1 fõ 150.000 Ft
Porcsalma
1 fõ 150.000 Ft
Kálmánháza 1 fõ 150.000 Ft
Szamosszeg 1 fõ 150.000 Ft
Kölcse
2 fõ 300.000 Ft
Tiszaeszlár
1 fõ 150.000 Ft
Magy
1 fõ 150.000 Ft
Tiszakóród
1 fõ 150.000 Ft
Mátészalka
2 fõ 250.000 Ft
Tuzsér
1 fõ 150.000 Ft
Méhtelek
1 fõ 150.000 Ft
Újfehértó
2 fõ 300.000 Ft
Nagyar
1 fõ 100.000 Ft
Vaja
2 fõ 300.000 Ft
Nagyhalász
1 fõ 150.000 Ft
Vásárosnamény 1 fõ 150.000 Ft
„TELEFONNAL A RÁSZORULTAKÉRT” ALAPÍTVÁNY
A Magyar Telecom Rt „Telefonnal a rászorultakért” Alapítványának
kuratóriuma 2006. évben ismét pályázati lehetõséget biztosított súlyosan mozgáskorlátozott tagtársaink számára telefonbeszélgetés költségének hozzájárulásához.
A Kuratórium a pályázókat az alábbiak szerint támogatta:
Pályázatot nyújtott be összesen 72 fõ
Támogatásban részesült
71 fõ 1.765.200 Ft összegben
Támogatásban nem részesült
1 fõ
TÁMOGATÁS TÉRSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN
Csenger térsége
1 fõ
Fehérgyarmat térsége
3 fõ
Gávavencsellõ térsége
5 fõ
Ibrány térsége
1 fõ
Kisvárda-Záhony térsége
17 fõ

28.800 Ft
78.000 Ft
130.800 Ft
30.000 Ft
400.800 Ft

Felhívás adatváltozás
bejelentésére

igazoló okmányok, valamint a tagdíj befizetését igazoló csekk (feladószelvény) fénymásolatát. Csak ezek együttes beérkezése után tudjuk felvenni tagjaink sorába, majd ezt követõen
megküldeni a tagsági igazolványt.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tagsági
viszony létesítése, a tagdíj befizetése nem jelenti automatikusan a rendelet, illetve jogszabály által mozgáskorlátozottak számára biztosított támogatások igénybevételének lehetõségét (pl. lakás akadálymentesítési támogatás, gépjármû szerzési támogatás, „Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány támogatása). Minden egyes támogatási forma igénylésére külön szabály vonatkozik.

Tisztelt Tagtársaink! Alapító, illetve többéves tagsági viszonnyal 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 tagfelvétellel kapcsolatban bõvebb
információ kérhetõ az Egyesület központi
irodájában vagy a helyi csoportvezetõknél
ügyfélfogadási napokon személyesen valamint telefonon.

Itt kivágandó!

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.
Civil Ifjusági szervezetek támog.

Kölcse térsége
Mátészalka térsége
Nyírbátor térsége
Nyíregyháza és térsége
Rakamaz térsége
Tiszadob térsége
Tiszaeszlár térsége
Tiszavasvári térsége
Újfehértó térsége
Vásárosnamény térsége
Térségen kívüli települések
Mindösszesen:

4 fõ
13 fõ
3 fõ
6 fõ
--------3 fõ
5 fõ
10 fõ
71 fõ

30 000 Ft
60 000 Ft

106.800 Ft
337.200 Ft
66.000 Ft
138.000 Ft
--------81.600 Ft
132.000 Ft
235.200 Ft
1.765.200 Ft

A VÁLTOZÁST BEJELENTÕ ADATLAPOT a következõ
címre szíveskedjenek megküldeni:
Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
Postafiók: 173
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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 rendelkezéseket tesznek a fogyatékos emberekre vonatkozóan.
Nagyon sok jogszabályról tehetnénk említést, de terjedelmi korlátok miatt csak a legfontosabbakról, azoknak is csak a leginkább
lényeges elemeirõl szólunk.
Senkit ne tévesszen meg, hogy sok évvel ezelõtt keletkezett jogszabályokról 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 vonatkoznak.
– 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról.
A törvény kifejezetten a fogyatékos, köztük a mozgásfogyatékos
emberekre vonatkozik. Célja az, hogy elõsegítse a fogyatékos személyek 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 fogyatékos 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 akadálymentességéhez, a speciális háztól-házig szállító szolgálatok igénybevételéhez 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 elfogadott 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 mindazok 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 számos 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 esélyegyenlõségi 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 perekben, 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 határozatában áttekintette, elfogadta és megalkotta az újat. Ennek a most hatályos 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 legfontosabbak: a rászorultság elve, az esélyek kiegyenlítésének elve, a
hátrányos megkülönböztetés tilalma, az önrendelkezés elve, a szolgáltatásokhoz helyben hozzáférés elve, az integráció elve, a normalizáció
elve, a rehabilitáció elve, az egyenlõ esélyû hozzáférés elve, a mindenki számára használható világot eredményezõ tervezés (egyetemes tervezés elve) és a „semmit rólunk nélkülünk” elve. Ezek az elvek a fogyatékos 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 2006ban javult.
Az OFP céljai a komplex rehabilitáció megvalósítása, a fogyatékos
személyeket érintõ társadalmi szemlélet kedvezõ megváltoztatása, a
fogyatékos emberek és családjuk életminõségének javítása, a fogyatékossággal élõk társadalmi életben való aktív részvételének, az egyenlõ esélyû hozzáférésnek, a foglalkoztatásának javítása. A Program szól
a végrehajtás szervezeti feltételeirõl és elõírja, hogy a Program megvalósítására 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 bármilyen 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 mozgáskorlátozottak egyesületeire is. Tehát az egyesületek sem tehetnek különbséget emberek között, amikor állami támogatással végeznek valamilyen feladatot. Márpedig minden egyesülete a mozgáskorlátozott
embereknek részesül egész tevékenységéhez valamilyen mértékû állami pénzben, amit a MEOSZ enged át nekik. A hátrányos megkülönböztetés a törvény szerint lehet nyílt, vagy közvetett (burkolt), megnyilvánulhat 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, munkaügyi 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 fogyatékos embert kizárólag a fogyatékossága miatt nem vesznek fel egy
munkakörbe, nem lát el rendesen az orvos, nem vesznek fel kollégiumba, nem szolgálnak ki boltban, eltanácsolják a strandról stb.
Mielõtt bárki fellépne az egyenlõ bánásmód követelményének
megsértése miatt, érdemes átgondolni a törvény 7. § (2)-ében foglaltakat: nem sérti az egyenlõ bánásmód követelményét „az olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás, vagy gyakorlat, amely a
hátrányt szenvedõ fél alapvetõ jogát másik alapvetõ jog érvényesülése
érdekében, elkerülhetetlen esetben korlátozza feltéve, hogy a korlátozás 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 munkáltató felvenni. Csak a konkrét eset alapos mérlegelésével lehet eldönteni, 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 gondoskodásért 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 munkaképességét
legalább 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában
részesül, vagy fogyatékossági támogatást kap. A segély mértéke a
fogyasztási egység arányszámainak összege szorozva a nyugdíj minimum 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 önkormányzat által alkotott rendeletben foglalt feltételeknek felelnek meg. Itt
a normatív lakásfenntartási támogatásról eshet szó. Támogatási feltétel 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 ápolja, akkor az õ ápolási díjra jogosultságának feltételeit a lakóhely szerinti 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 anynyit 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 mozgásfogyatékosakról 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, rendszeres
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 fogyatékos 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 jogosultság, 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 gyógyászati 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
gyógyszerek 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 alapul. 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) rendelet 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 kiskorú személy, a rendszeres szociális segélyben részesülõ
egészségkárosodott személy, a rokkantsági járadékos, az I. és II. csoportú 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 családjukban 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 közgyógyellátási 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 rendelkezik.
– 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 gyermeknevelési 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 baleseti 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 munkaképtelenséget 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 súlyosságot 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
végtagra, 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 erõkifejtési 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 mindennapi életvitelhez, a társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével 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 fogyatékosságra vonatkozó kórházi zárójelentésekkel együtt kell elküldeni a
magyar államkincstár területi szervéhez, ahonnan szakértõi
bizottsághoz kerül a kérelem. Ha a papírokból aggálytalanul megállapítható 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 átalakítási támogatás, közlekedési támogatás.

A szerzési támogatás 1610 cm3 hengerûrtartalmú benzines, vagy 2000
cm3 alatti diesel, vagy kis sebességû jármû vásárlásához, vagy külföldrõl behozott gépjármû vámjához adható. Csak az kaphatja meg, aki
gépkocsiját saját maga vezeti vezetõi engedély birtokában, vagy a gépkocsit 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 gondoskodik, 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 (népszerû 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 átalakításra vonatkozik, a jegyzõ határozatát megküldi a megyei közigazgatási szervnek, ahol nyilvántartják a kérelmeket. Egy bizottság évrõlévre (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 támogatásokról 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 támogatásról szóló határozattal, vagy a már említett „7 pontos papírral” igazolható. 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 beszerelése ún. nem tipikus akadálymentesítés, mert annak elõnyeit az
ép családtagok is élvezik és növeli az ingatlan értékét.
A támogatás odaítélésének további feltétele, hogy az akadálymentesítést 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 életvitelszerûen, 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 ugyanazon ingatlanra ismét lakás akadálymentesítési támogatás, ha az ingatlanba olyan személy költözik, vagy az ott lakó személy válik mozgáskorlátozottá, 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 támogatás 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 befejezését és megvalósítását. A kérelmezõnek az átalakítás befejezését
be kell jelentenie a Szövetséghez.
Fontos szabály, hogy amennyiben az átalakítás befejezõdik a támogatás 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 közötti különbség összegével a kérelmezõ rendelkezik.
A támogatás legnagyobb mértéke átalakításnál 150 000 Ft.
Amennyiben az átalakítást kérõ mozgáskorlátozott személy családtagnak 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 fogyatékosságukhoz igazodóan milyen speciális eszközök, segítség és módszer igénybevételével adhatnak számot tudásukról (vizsga). A Kormány
rendeletben szabályozza a felsõoktatási intézmény tennivalóit a fogyatékos 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 rendelkezik 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 eljárások 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 fogyatékossági támogatás, az ingók közül pedig a végrehajtás alá vont adós
betegsége és testi fogyatékossága miatt szükséges gyógyszer, gyógyászati 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 engedélyezésérõl 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 foglalkoztatását támogató rendelkezéseket.

Dr.Chikán Csaba MEOSZ alelnök

Tudnivaló a tagdíjfizetés rendezésérõl
Tájékoztatásul közöljük, hogy
az egyesületi tagsági díj 2007.
évben:
– Felnõtteknek 1.500 Ft/év
– Gyermekeknek 800 Ft/év

kuk van, minél elõbb szíveskedjenek rendezni.
2006. évi tagdíjak:
– Felnõtteknek 1.500 Ft/év
– Gyermekeknek 800 Ft/év

Kérjük azokat a tagtársainkat, akik tagdíjukat ebben az évben még nem rendezték, hogy
postafordultával szíveskedjenek
ezt megtenni.

Alapszabályunk értelmében
rendezetlen tagdíjhátralék esetén
tagtársunkat törölnünk kell a nyilvántartásból. A tagdíjat az újság
mellékleteként küldött csekken kérjük befizetni, vagy Egyesületünknél
szerdai ügyfélfogadási napon lehet
rendezni.

Felhívjuk kedves tagtársaink
figyelmét, hogy ha tagdíjhátralé-
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Mi mennyi 2007-ben?
1. A kötelezõ legkisebb minimálbér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege
(A kötelezõ legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
316/2005. (XII. 25.) Korm. rend.
alapján)
Minimálbér
2007. 01. 01. – 12. 31.-ig
Korm. rend. 2. §
havi bér: 65 500 Ft, heti bér:
15 080 Ft, napi bér: 3 020 Ft, órabér: 377 Ft

Szakképzettek garantált bérminimuma 2007.01.01 – 12. 31.-ig
2 évnél kevesebb gyakorlati
idõvel: minimálbér 110%-a
Korm. rend. 4. § (1) bek. ba) pont
havi bér: 72 100 Ft, heti bér:
16 590 Ft, napi bér: 3 330 Ft, órabér: 415 Ft
Legalább 2 évi gyakorlati idõvel, vagy 50 év feletti munkavállaló esetén: minimálbér
115%-a
Korm. rend. 4. § (1) bek. ab)
pont és (3) bek.
havi bér: 75 400 Ft, heti bér:
17 350 Ft, napi bér: 3 480 Ft, órabér: 434 Ft
2. A 2006. december 31-ét követõen megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerû ellátások
Öregségi nyugdíj legkisebb öszszege: 26 830 Ft
224/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 7. §
Rokkantsági nyugdíj
224/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 8. §
III. rokkantsági csoportban: 26 830 Ft
II. rokkantsági csoportban: 28 040 Ft
I. rokkantsági csoportban: 29 070 Ft
Baleseti rokkantsági nyugdíj
224/2006.(XI. 20.) Korm. rend. 9. §
III. rokkantsági csoportban: 26 900 Ft
II. rokkantsági csoportban: 28 260 Ft
I. rokkantsági csoportban: 29 230 Ft
Árvaellátás legkisebb összege:
22 780 Ft
224/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. §
Saját jogú nyugellátás és az
özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára: 59 110 Ft
224/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 10. §
Rokkantsági járadék: 30 130 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend.
4. § a) pont
Rendszeres szociális járadék:
24 270 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend.
4. § b) pont
Házastársi pótlék és az ahhoz
járó kiegészítés együttes öszszege: 18 270 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 2. §
Házastárs után járó jövedelempótlék: 12 590 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 2. §
Egészségkárosodási járadék
maximális összege: 80 490 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 1. §
(2) bek. b) pont
Vakok személyi járadéka: 13 660 Ft
225/2006. (XI. 20.) Korm. rend.
1. § (3) bek.
3. Álláskeresõk támogatása,
vállalkozói járadék, keresetpótló
juttatás
1991. évi IV. tv.
Álláskeresõk járadéka (ÁJ)
1991. évi IV. tv. 26.§
1. szakasz (folyósítási idõ fele,

max. 91 nap)
Minimum a minimálbér 60%-a:
39 300 Ft/hó; 1 310 Ft/nap
Maximum a minimálbér 60%ának kétszerese: 78 600 Ft/hó;
2 620 Ft/nap
Álláskeresõk járadéka (ÁJ)
2. szakasz (hátralévõ idõ, max.
179 nap)
A minimálbér 60%-a: 39 300
Ft/hó; 1 310 Ft/nap
Álláskeresõk segélye (ÁS)
1991. évi IV. tv. 30.§
A minimálbér 40%-a: 26 200 Ft;
873 Ft/nap
Vállalkozói járadék (VJ)
1991. évi IV. tv. 45 §
Minimum az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 90%-a:
24 147 Ft/hó; 805 Ft/nap
Maximum az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 90%-ának
kétszerese: 48 294 Ft/hó; 1 610
Ft/nap
Keresetpótló juttatás
1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek.
65 500 Ft/hó; 2 183 Ft/nap
Csak a munkaügyi kirendeltség
által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!
4. Vállalkozói járulék
1991. évi IV. tv. 46/B. § (1) bek.
Egyéni/társas vállalkozó egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelmének 4%-a.
Nem kell vállalkozói járulékot fizetni annak, aki
• öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra jogosulttá vált,
• a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejûleg munkaviszonyban is áll, és munkaideje
eléri a heti 36 órát.
• Oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.
5. Adósávok, adókedvezmények
Adósávok
1995. évi CXVII. törvény (Szja.
tv.) 30. §
Évi 1 700 000 Ft jövedelemig 18%,
az 1 700 000 Ft feletti jövedelemrészre 36% az adó mértéke
Adójóváírás
Szja. tv. 33. § (2) és (3) bek.
Adójóváírás összege az adóévben történ bérkifizetés 18%-a, jogosultsági hónaponként maximum 9 000 Ft
Jogosultsági határ: 1 500 000 Ft
Kiegészítõ jogosultsági határ:
1 000 000 Ft
Kiegészítõ adójóváírás összege: 2 340 Ft
Adómentes juttatások
1995. évi CXVII. törvény (Szja.
tv.) 71. §, 7. § k) pont, 1. számú
melléklet 2.7., 8.3. és 8.17. és
8.30., 8.19. pont
Összesen együtt legfeljebb
400 000 Ft összegben adhatóak
adómentesen a következõ béren
kívüli juttatások: önkéntes kölcsönös nyugdíj- és/vagy egészségpénztárba fizetett munkáltatói
hozzájárulás, iskolai rendszerû
képzés címén átvállalt, viselt költség, üdülési csekk, iskolakezdési
támogatás, (bankszámlaköltségtérítés megszûnik!), internethasználat, számítógép-juttatás,
ruházati költségtérítés,
mûvelõdési intézményi szolgáltatás, és a helyi utazási bérlet.
Üdülési csekk: 65 500 Ft/év
Természetbeni meleg étkeztetés
(ideértve az erre jogosító utalványt is): 10 000 Ft/hó
Étkezési utalvány: 5 000 Ft/hó
Iskolakezdési támogatás: 20 000
Ft/év

Csekély értékû ajándék legfeljebb évi 3 alkalommal alkalmanként: 6 550 Ft
Munkáltató lakáscélú felhasználásra nyújtott támogatása:
1 000 000 Ft
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói
hozzájárulás: 32 750 Ft/hó
és/vagy
önkéntes egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás:
13 100 Ft/hó

(Cst. 20. §).
Gyermeknevelési támogatás
(GYET)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §
(1) bek.
Az öregségi nyugdíjminimum 100
%-a: 26 830 Ft
A támogatásban az a szülõ részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és
8 év közötti (Cst. 23. §).

Mezõgazdasági õstermelõnek
az e tevékenységbõl származó
Szja. tv. 23. § szerint figyelembe
veendõ jövedelme: 600 000 Ft
1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek.
e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv.
(Szja. tv.) 23. §

Rendszeres szociális segély
(RSZS)
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37/E §
(1) bek.
A rendszeres szociális segély havi összege a fogyasztási egység
alapján számított családi jövedelemhatár összegének és a
jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a
teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelezõ legkisebb összegének (65 500 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét (54 365
Ft). Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejûleg
csak egy személy jogosult.

6. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS)
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42. §
A naptári napi átlagkereset 70 %-a
Gyermekgondozási díj (GYED)
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.)
42/D. § (1) bek.
A naptári napi átlagkereset 70 %a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70 %-a:
91 700 Ft
Táppénz
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. §
(8) bek.
A naptári napi átlagkereset 70
%-a (folyamatos, legalább 2 biztosítási idõ esetében)
A naptári napi átlagkereset 60
%-a (2 évnél rövidebb biztosítási
idõ esetében vagy a fekvõbeteggyógyintézeti ellátás esetén)
Családi pótlék (CSP)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. §
Egygyermekes család esetén:
11 700 Ft/hó
Egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén: 12 700 Ft/hó
Kétgyermekes család esetén
gyermekenként: 12 700 Ft/hó
Két gyermeket nevelõ egyedülálló
esetén gyermekenként: 13 800 Ft/hó
Három, vagy több gyermeket nevelõ család esetén gyermekenként: 14 900 Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként: 15 900 Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermeket nevelõ
család esetén a gyermek után:
22 300 Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermeket nevelõ
egyedülálló esetén a gyermek
után: 24 400 Ft/hó
Anyasági támogatás
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §
Az öregségi nyugdíjminimum
225%-a: 60 368 Ft
Ikergyermek esetén 300%-a:
80 490 Ft
A támogatás a szülést követõ
180 napon belül igényelhetõ, ha
az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt
vett terhes-gondozáson
(Cst. 29. és 32. §).
Gyermekgondozási segély (GYES)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §
(1)-(2) bek.
Az öregségi nyugdíjminimum
100%-a: 26 830 Ft
Ikergyermek esetén 200%-a:
53 660 Ft
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan
beteg vagy súlyosan fogyatékos
gyermek után a gyermek 10 éves
koráig vehetõ igénybe

7. Szociális ellátások

Idõskorúak járadéka
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B §
és 32/C §
Jogosult: a 62. életévét, illetõleg
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt
betöltött személy, akinek saját és
vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fõre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-át. Az öregségi nyugdíj minimum 80%-a:
21 464 Ft.
Az egyedülálló, 62. életévét,
illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél
fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át. Az
öregségi nyugdíj minimum
95%-a: 25 489 Ft.
Az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. Az
öregségi nyugdíj minimum
130%-a: 34 879 Ft.
Jövedelemmel rendelkezõ jogosult esetén az idõskorúak
járadékának havi összege a
fentiek szerint járó összeg és a
jogosult havi jövedelmének a
különbözete.
Ápolási díj
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §
Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó (Ptk. 685. § b) pontja), ha állandó és tartós gondozásra
szoruló súlyosan fogyatékos,
vagy tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását
végzi (Szoc. tv. 41. §).
A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén az öregségi nyugdíjminimum 100%-a: 26 830 Ft.
A fokozott ápolást igénylõ súlyosan
fogyatékos személy gondozása,
ápolása esetén az öregségi nyugdíjminimum 130%-a: 34 879 Ft.
A 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy ápolása esetén
legalább az öregségi nyugdíjminimum 80%-a: 21 464 Ft.

Forrás: Esélyek Háza

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A „Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány a T-Com telefonvonallal rendelkezõ súlyosan mozgássérült tagtársaink részére
évrõl-évre lehetõséget biztosít telefonvonal-bekötési díj és beszélgetési 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 díjcsomagot 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:
– Egyedülálló esetén:

maximum 60.000 Ft/fõ/hó
maximum 77.000 Ft/fõ/hó

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS
JÖVEDELEMBE NEM SZÁMÍT BELE!

ÖSSZEGE

A

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 támogatáshoz kiállított háziorvosi szakvélemény, ú.n. „7 pontos” igazolás is megfelelõ, ha abból egyértelmûen kitûnik a mozgásfogyatékosság súlyossága. Például 18 év alatti súlyosan
mozgássérült kiskorú gyermek, aki kerekesszékkel vagy
járókerettel, stb. közlekedik.
Jövedelemigazolás, mely minden együtt élõ családtagtól szükséges:
– 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 díjcsomagot 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 igazolásokkal 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 szerdai napokon (Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. Esély Centrum),
vagy helyi csoportvezetõinknél telefonon, illetve ügyfélfogadási napokon.
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Mi is az a
Tetrás autóvezetés?

Elgondolkoztak már azon, mi
történik akkor, ha a jogosítványnyal rendelkezõ személy bármilyen okból megsérül, netalán kerekesszékbe kerül? Nos, ilyenkor
az illetékes (OOSZI) bevonja a
sérült jogosítványát. Akár tud vezetni az illetõ továbbra is, akár
nem!
Lássunk egy konkrét példát. B.
J. négyvégtag-bénult sérültnek a
vezetõi engedélyét a zalaegerszegi hatóság bevonta. Budapesten a szimulátorban a reakcióideje megfelelt, annak ellenére, hogy
a szimulátor átalakítása viszont
az õ igényeinek nem felelt meg,
pl.: a gázadást nem tudta megoldani. A pesti szakemberek megjegyezték, ha átalakított kocsival
ment volna a bemutatóra, egy sikeres próba esetén már meg is
szerezhette volna az engedélyt.
Viszont OOSZI engedély nélkül,
nem alakíthatnak át autót a szerelõk! Magyarországon ráadásul
négy végtagbénult számára még
egyáltalában, egy autó sem készült soha!
B.J. egy bécsi autósiskolába
jelentkezett, ahol van mozgássérülteknek való, átalakított autó,

vagyis mikrobusz. A kerekesszékes
átszálláshoz elengedhetetlen
rámpa sem hiányzott. A négyvégtag-bénult sérültnek a karizmai is
sérültek, több-kevesebb mértékben. Ezért elõfordulhat, hogy nem
tud markolni, ill. az ujjai gyengék.
Ezért a kormányon 3 ágú villák
vannak kialakítva a biztos fogás
érdekében. A gázt egy gomb tekerésével lehet szabályozni az átalakított kocsiban. Ez a gomb is
olyan, hogy a tekerését kallantyúk, bütykök segítik. A fékezést
ugyanezzel a gombbal lehet megoldani, ha benyomja azt a vezetõ.
B. J.-nek olyan jól ment az átalakított kocsiban a vezetés, hogy
a segítõkész oktatójának javaslatára kipróbálta magát a bécsi
csúcsforgalomban, sikerrel! És
mindez 4 év kihagyás után. Minden csak hozzáállás és a segítõkészség kérdése.
Amit itthon nem nagyon tapasztalni. A pesti vizsgáztatók
olyasmit firtattak, hogy minek akar
egyáltalán vezetni (?), ami nem
megy, azt ne erõltesse (?!), túl
drága lenne átalakítani az igényeinek egy kocsit. De ha Bécsben
átalakítják, azt úgyis Magyarországon kell levizsgáztatni, és az
eredmény akkor is kétséges!
Esélyegyenlõség?
Ebben az osztrák autósiskolában, ahol B. J. járt, nemzetközi
vizsgát lehet tenni. Most már csak
az a kérdés, Magyarországon hová lehet fordulni ezzel a bécsi
vizsgalappal. Ami 200 km-rel
odébb lehetséges, hogy egy mozgássérült, aki képes rá, és ezt
vizsgán is bizonyította, az vezessen, az itthon miért ütközik akadályokba? Miért lehetetlen?
Papp Nóra

Gyógyászati segédeszköz gyártása
a START KHT.-nál
A Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú
Társaságon belül 1994-tõl folyamatosan mûködik a gyógyászati
segédeszközök – ortopéd cipõ,
protézis gyártása.
Mûhelyünk Nyíregyházán, a Pacsirta utca 27. szám alatt található.
Ortopéd cipészeti üzemünkben orvosi vényre felírt ortopéd,
illetve gyógycipõket készítünk:
– rövidült végtagra,
– mûvégtagra, (úgynevezett párja
cipõ),
– csonkolt lábra,
– deformált lábra.
A gyógycipõk egyedileg, méretre készülnek. Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõk részére térítésmentes. A
megfelelõ lábbelik kiválasztását
prospektusok segítik, illetve egyedi
kéréseket is figyelembe veszünk. A
Támogató Szolgálat keretein belül
Nyíregyháza és környékén a szállítás megoldható. (Szakrendelésre,
illetve lakóhelyre visszaszállítás.)

Protézis gyártásunk fõ terméke
az egyedi méret alapján készült
comb, illetve alszár amputáltak különbözõ típusú protézisekkel való
ellátása. Ortopéd szakorvos által
felírt vény alapján dolgozunk, melyet az Egészségbiztosítási Pénztár 100%-ban támogat.
Nyitvatartási idõ:
Hétfõtõl csütörtökig 8–16 óráig
Pénteken 8–12.30 óráig
Gyógycipõ méretfelvétel és átadás:
Kedden 8–16 óráig
A gyártás jól felszerelt ortopéd
cipészeti és mûszerész mûhelyünkben történik. ISO 9001: 2001es minõségbiztosítási rendszerrel
rendelkezünk.
Udvarias kiszolgálással, rövid
határidõre vállaljuk termékeink elkészítését.
További információ kérhetõ az
üzem 06-42/318-977 központi telefonszámán, valamint ortopédcipõ-gyártással kapcsolatosan a 0642/596-535/137 melléken.

– Azt mondják, nincsenek véletlenek. Ha 2001-ben Ön nem
megy el arra a bolognai kongresszusra, a magyar tetraplég
emberek ma legfeljebb csak álmodozhatnak a fogásjavító mûtétrõl.

– A mustármag történetét juttatja eszembe a Bibliából: egy viszonylag jelentéktelen mag,
melybõl óriási, árnyékot adó fa
nõ. Négy esztendeje egy este éppen az igeliturgikus naptárból ol-

vastam az aznapi szöveget: „Jézus meggyógyít egy bénát”. Eltöprengtem, mit is jelenthet ez
számomra. Több mint húsz éve
vagyok baleseti sebész, kézsebész. Kezembe akadt egy meghívó a nyaki gerincsérültek felsõvégtagi fogásjavító mûtétjeivel
kapcsolatos kongresszusról, melyet Bolognában tartottak a kézsebészek számára. Úgy éreztem,
ez üzenet nekem: oda kell mennem. Pedig lehetetlennek tûnt, hiszen a részvételi, a szállás- és az
útiköltség együtt megfizethetetlen
volt számomra, de végül - több
helyen kopogtattam - összejött a
pénz. A tanácskozáson ismerkedtem meg Jan Fridén svéd kézsebész professzorral, aki segítõ jobbot nyújtott ezekben a mûtétsorozatokban.
– Milyen idõközönként találkozik a svéd professzorral?
– Évente két-három alkalommal, a bonyolultabb eseteket
együtt operáljuk. Valamennyi mûtétnek jól kell sikerülnie, nem szabad tévedni.
– Csak „friss” sérültek jelentkezhetnek a mûtétre?
– A nyaki gerincsérülteknél a
felsõvégtag-helyreállító mûtétet
leghamarabb a fizikai és lelki állapotuk stabilizálódása után érdemes elvégezni, általában a sérülés után egy évvel. Néhány hónappal a sérülés után viszont
mindenkinél érdemes felmérni az
izmok állapotát, és tervszerûen
edzeni azokat. Egyébként a fogásjavító mûtét akár évtizedekkel
a nyaki sérülés után is elvégezhetõ.
– Mennyibe kerül egy operáció?

Tisztelt Sorstársaink!
Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket, hogy Egyesületünk Támogató Szolgálata új helyszínen, az Esély Centrumban („A”
Épület Érdekvédelmi Központ 112-es szoba) várja sorstársaink
szíves megkeresését. Szolgáltatásainkat, valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy (mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi fogyatékos, autista) igénybe veheti
Nyíregyháza Város közigazgatási területén.
SZOLGÁLTATÁSAINK
Személyi segítségnyújtás
• személyes higiéné biztosítása
• egészségügyi tanácsadás és felügyelet
• vérnyomás, vércukorszint mérés
• gyógyszerek felíratása, kiváltása, adagolása orvosi elõírás szerint
• betegkísérés háziorvoshoz, fogászati kezelésre, egészségügyi
szakrendelésre
• segítségnyújtás bevásárlásban, postai küldemények intézésében

Tisztelt Mozgáskorlátozottak!
Az elmúlt években Nyíregyházán, a JÁDA Kft. Autósiskolánál elkezdett mozgáskorlátozott gépjármû oktatás eredményeként ma már 12
ember mondhatja el, hogy gyökeresen megváltozott az életvitele, mert
a jogosítvány birtokában új távlatokat teremtett meg az életében.
Az iskola tovább dolgozik ezen a területen, és igyekszünk a szomszédos Hajdú-Bihar megyében is tevékenységünket a mi gépjármûvünkkel biztosítani, ezzel lehetõséget adva az ottani embereknek is
a jogosítvány megszerzésére. Árainkban továbbra is a 10% kedvezményt és a mindenkori sajátosságoknak megfelelõen kialakított autót
a cég biztosítja, részletfizetési lehetõséggel.
Áraink jelenleg: 85 000 Ft tandíj és ehhez a vizsgadíjak 11 500 Ft + 3 900 Ft
elsõsegély nyújtási vizsgadíj járul.
Munkánkban kiemelten kezeljük az oktatói munkának ezen területét és
együttmûködve megyénk autósiskoláival lehetõvé válik, hogy a mozgáskorlátozott a lakhelyén megszerzett elméleti vizsgával érkezzen
hozzánk vagy esetleg otthonában készüljön fel, és iskolánk szervezze
meg számára az elméleti vizsgát.
Érdeklõdni a következõ telefonszámokon: 06-20/529-0157,
06-70/776-5927, jadakft@freemail.hu e-mail címen lehet.

Svéd módszer Magyarországon
Dr. Turcsányi István, a nyíregyházi Jósa András Kórház ortopéd kézsebész fõorvosa életében 2001 a sorsforduló éve. Egy
bolognai konferencián ismerkedett meg Jan Fridén svéd kézsebésszel, és azóta mintegy húsz
nyaki gerincsérült embernek adta vissza a hitét. Mint egykori betege, ezt tanúsíthatom.

A Támogató Szolgálat
új helyszínen
az Esély Centrumban

– A mûtétet támogatja a társadalombiztosítás.
– Mennyire javul a bénult kéz?
– Ez attól függ, hány izom mûködik a felsõ végtagon. Minél
több, annál jobb, de azokon a sérülteken is tudunk segíteni, akiknek csak egy mûködõképes izmuk maradt. A mûtét után azok is
ki tudják nyújtani a karjukat, képesek tollat fogni vagy markolni,
akik korábban nem tudtak. Természetesen nagyon sok múlik
azon, akarja-e az illetõ, hogy javítsunk az állapotán, vagy már lemondott róla. Ebben nagy szerepet játszik a környezet is.
– Emlékszik még az elsõ betegre?
– Hogyne, itt Nyíregyházán találkoztam vele. Egy 27 éves lány
volt, aki ma egyetemre jár.
– A négy év alatt húsz embert
mûtött. Mi volt a legnagyobb sikere?
– Mintegy negyven nyaki gerincsérült személlyel találkoztam
eddig, közülük azonban csak húszat operáltunk meg. Egy betegen általában több mûtétet végzünk. Minden esetet sikernek élek
meg a betegekkel együtt, hiszen
a legkisebb javulás is számít. Az
egyik tanítómesterem azt mondta: akinek semmije sincs, annak a
kicsi is sok.
– El lehet-e rontani úgy a mûtétet, hogy a négyvégtag-bénult
még annyira sem tudja majd mozgatni a kezét, mint annak elõtte?
– A mûtéteket a legnagyobb
gondossággal tervezzük meg.
Minden eset más. Éppen ezért a
kezdeti lépéseket mindig egy tapasztalt segítõvel végezzük a már
több mint harminc éve bevált

módszer szerint. Nekünk Jan
Fridén professzor segít meghonosítani a módszert. A legnagyobb kritikusaink a már megoperált betegeink. Mivel a nyaki gerincsérültekrõl nincs központi nyilvántartás, így sokan még nem
tudnak errõl a lehetõségrõl. A betegek egymásnak ajánlják ezt a
módszert. Van honlapunk is
(www.gerincserult.dr.hu), hogy
minél több emberhez eljusson az
információ.
– A világon tíz helyen ismerik a
svéd módszert, Kelet-Európában
egyedül Ön végez ilyen mûtétet.
Elképzelhetõ, hogy a környezõ
országok négyvégtag-bénultjainak keresett helye lesz Nyíregyháza?
– Nem tudom, mit hoz a jövõ.
Azon vagyok, hogy mindenkin segítsek, aki hozzám fordul. Nagyon szeretném, ha tõlem függetlenül a nyaki gerincsérültek rehabilitációjába a felsõvégtag-helyreállító mûtét is beletartozna.
Papp Nóra

A személyi segítségnyújtás minél optimálisabb mûködtetése
érdekében sorstársaink egyedi igényeit, illetve a nemi intimitást
szem elõtt tartva igény esetén férfi, valamint nõi személyi segítõvel állunk sorstársaink rendelkezésére.
Speciális személyszállítás
• Egészségügyi intézményekbe (szûrõvizsgálatok, kontrolvizsgálatok, laborvizsgálatok, rehabilitációs – fizikoterápiás kezelések
• Gyógycipõ – mûvégtag méretfelvételre történõ szállítás
• Hivatalokba történõ szállítás
• Munkahelyre – oktatási intézménybe történõ szállítás
• Közösségi, kulturális, családi rendezvényekre történõ szállítás
• Egészségügyi Centrumban történõ kezelésekre (szolárium,
masszázsfotel, részmasszázs testtájanként, talpmasszázs, frissítõ
masszázs, svédmasszázs, thai masszázs cellulitis masszázs, arcmasszázs, vízalatti sugármasszázs, reakcióterápia, nyirok drenázs
(ödémás kezelés), iszapkezelés, fényterápia, vákuumterápia, rövidhullám kezelés, magnetoterápia, csoportos gerinctorna, fitnesz gépek – chi gép) szállítás
• Egyéb szállítási igények
A nem akadálymentesített lift és rámpa nélküli lakóházak,
közintézmények esetén a lépcsõn való biztonságos le- és feljutás biztosítása érdekében lépcsõn járó szerkezettel nyújtunk segítséget sorstársaink számára. Szállítási megrendelés
esetén lehetõség szerint elõre szíveskedjenek jelezni, amenynyiben nem akadálymentes az épület.
Információnyújtás
• Fogyatékosokat érintõ jogszabályokról, speciális rendelkezésekrõl
• Fogyatékos emberek érdekvédelmi és szolgáltató szervezeteirõl
• Önkormányzati, és egyéb hivatalos ügyekben
SZOLGÁLTATÁSAINK TÉRÍTÉSI DÍJAI
Személyi segítségnyújtás lakókörnyezetben
Hétköznap
300 Ft/óra
Hétvégén
450 Ft/óra
Ünnepnapokon 650 Ft/óra
Speciális személyszállítás
Eseti megrendelés esetén
Nyíregyháza város közigazgatási területén 60 Ft/km
A szolgáltatásokkal kapcsolatosan bõvebb információt
kaphatnak a Támogató Szolgálat irodájában a 112-es szobában, illetve telefonon a fent megjelölt elérhetõségeken.
További információk: 06-20/930-87-13-as telefonszámon.
Pancsusák Tibor Támogató Szolgálat vezetõ

Álomautó kerekesszékeseknek: a Kenguru

Új termék található a Rehab
RT. kínálatában, a Kenguru kisautó. Használatát azoknak java-

solja a gyártó, akik tartósan kerekesszékben ülnek, és gyakran
használják az autójukat. A
kerekesszékes sérült eddig kénytelen volt átszállni az autó vezetõ
ülésére, és a kerekesszéket
beemelni az autóba. Bizony ehhez nagy fizikai erõ kell. Mostantól mindez megváltozhat. A Kenguru egy olyan kisautó, amibe a
kerekesszékes, a csomagtartó
ajtón át begurulhat a kormányhoz. A csomagtartó ajtó távirányítóval mûködtethetõ, rámpája is

van. Az autó elektromos meghajtású, maximum 60km-t tud megtenni akkumlátorainak egyszeri
feltöltésével. Négykerekû segédmotoros kerékpárnak minõsül,
ami a közúti közlekedésben vesz
részt, tehát nem a járdán kell vele haladni. A vezetõn kívül egy
személy fér még el a kocsiban,
amelyet szakorvos írhat fel. 5 akkumulátorral mûködik, 40 km/h
sebességgel képes menni, de az
ára meglehetõsen borsos: 2 millió 790 ezer forint.
P. N.
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„Jöttünk, láttunk, Regionális úszófesztivál Hajdúszoboszlón
gyõztünk”
Ismét kegyes volt hozzánk az
idõjárás, hiszen a Nyírsuli Kht.
által szervezett FOGYATÉKOSOK MEGYEI SPORTTALÁLKOZÓJA verõfényes napsütésben kezdõdött 2006. augusztus
27-én Nyíregyházán, a Városi
Stadionban.
Egyesületünk munkatársai, tagtársai és a Nyírsuli Kht. dolgozói
között nagyon jó a kapcsolat. Ezt
bizonyítja az is, hogy évrõl-évre
aktívan, a legmagasabb létszámmal veszünk részt a fogyatékossággal élõk körében meghirdetett
sportrendezvényen. Ilyenkor a
megye egész területérõl érkeznek
a sportolni vagy esetleg csak beszélgetni, szurkolni vágyó sorstársak.
Miért is volt jó ez a nap? Mit
várt az, aki részt vett a sportrendezvényen? Természetesen
mozgási lehetõséget, a versenyzés izgalmát, a gyõzelem örömét,
megtapasztalva, milyen felállni a
dobogó legfelsõ fokára. Jólesõ érzés volt látni az arcokon a boldogságot. A szervezõk pedig megértéssel, sok-sok türelemmel irántunk mindent meg is tettek azért,
hogy a résztvevõk jól érezzék magukat. A versenyszabályok nem
azonosak az igazi versenyszabá-

lyokkal, de azzal senki nem törõdött. Kipróbálták a kerekesszékes
ügyességi versenyt, a tekét, a
kislabda hajítást, a célbadobást, a fekvenyomást, a 60 mes síkfutást, a darts versenyt,
és sokan az elméjüket tornáztatva
sakkversenyen vettek részt. A
hangulat jó volt, az eredményesség pedig megmutatkozott. Szinte nincs olyan sportág, amelyben
mozgássérült tagjaink ne szereztek volna érmet, még akkor is, ha
esetleg kerekes székkel közlekednek. A szervezõk vendégül
látták a résztvevõket (ebéd, üdítõ,
édesség, gyümölcs, stb.), és minden versenyzõ emléklapot, ajándékot vehetett át.
Köszönjük a Nyírsuli Kht.
igazgatójának, Bartha László
úrnak, a szervezõnek, Pázmándi
Ilonának, a versenyt vezetõ Takács Sándor úrnak, a lebonyolításért felelõs munkatársaknak a
lehetõséget, a közremûködést, a
támogatóknak pedig a segítséget.
Mindannyian elégedettek voltunk, hiszen a szabadban, sportolással, szórakozással tölthettünk
el egy kellemes napot.
KÖSZÖNET ÉRTE!
Kelenföldi Lászlóné

VERSENYEREDMÉNYEINK
Elektromos scooter kerekesszékes ügyességi verseny, nõi kategória
1. helyezett Gatyás Veronika
2. helyezett Száraz Erika
3. helyezett Balogh Zoltánné
Elektromos scooter kerekesszékes ügyességi verseny,
férfi kategória
1. helyezett Vedres József
2. helyezett Balogh Zoltán
3. helyezett Tóth László
Kézi hajtású kerekesszékes
ügyességi verseny,
nõi kategória
1. helyezett Tóth Ildikó
2. helyezett Gatyás Veronika
3. helyezett Vedres Józsefné
Kézi hajtású kerekesszékes
ügyességi verseny,
férfi kategória
1. helyezett Bozsik Mihály
2. helyezett Kovács László
Teke, nõi kategória
1. helyezett Dudás Sándorné
2. helyezett Ignéczi Sándorné
3. helyezett Németh Alíz
Teke, férfi kategória
2. helyezett László Miklós
3. helyezett Kovács Károly
Kerekesszékes kislabdahajítás,
nõi kategória
1. helyezett Tóth Ildikó
2. helyezett Demeter Tímea

Kerekesszékes kislabdahajítás,
férfi kategória
1. helyezett Bozsik Mihály
2. helyezett Kovács László
3. helyezett Pehely Sándor
Kislabdahajítás helybõl,
férfi kategória
1. helyezett Bozsik Mihály
2. helyezett Horváth Boldizsár
3. helyezett Kállai Attila
Célbadobás, férfi kategória
1. helyezett Demeter Mátyás
2. helyezett Radó Zsolt
3. helyezett Grunda László
Fekvenyomás, nõi kategória
1. helyezett Vedres Józsefné
Darts, nõi kategória
1. helyezett Tóth Ildikó
3. helyezett Csuporné Kiss Ildikó
Darts, férfi kategória
1. helyezett Horváth Boldizsár
2. helyezett Grunda László
3. helyezett Bozsik Mihály
60 m-es síkfutás, nõi kategória
3. helyezett Szász Csabáné
60 m-es síkfutás, férfi kategória
1. helyezett Kállai Attila
2. helyezett Horváth Boldizsár
Sakk, nõi kategória
1. helyezett Szilágyi Éva
3. helyezett Jávori Andrea
Sakk, férfi kategória
1. helyezett Somlyai Szabolcs
3. helyezett Tóth László

Miska bácsi, nyugodj békében!
2007 év elején 72. éves korában elhunyt Márkus Mihály, aki Egyesületünk sakk-életének aktív résztvevõje volt 1992 óta. Õ maga nem
volt mozgássérült, de pártoló tagként is, amiben tudta, segítette mozgássérült társait. Példát mutatott abban, hogy egészséges és sérült
emberek hogyan érthetik meg egymást, céljaik érdekében hogyan lehet közösen cselekedni. Súlyos betegsége erõsebb volt, mint az Õ életkedve, így el kelett távoznia az égiekhez. Betegágyán is családjával
egyetértésben gondolt sérült barátainak közösségére, és elhatározásuk szerint a temetésen a koszorúkra szánt összeget Egyesületünk javára ajánlották fel valamilyen
szükséges segédeszköz beszerzésére. Ezúton is köszönjük Özvegyének és Fiainak a nemes célra felajánlott
adományt. Emlékezetünkben megõrzünk.
Tóth László

A Debreceni Búvárklub szervezésében, valamint a Nemzeti Sporthivatal támogatásával második alkalommal került megrendezésre a Regionális Speciális Úszótalálkozó Hajdúszoboszlón.

Az úszóversenyen valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó (mozgássérültek,
hallássérültek, értelmi sérültek, siketek és
nagyothallók), úszást szeretõ sportbarátok
egyénileg, illetve csoportban képviseltették
magukat Szabolcs-Szatmár-Bereg, BorsodAbaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok,
Bács-Kiskun és Heves megyébõl.
Egyesületünk 6 fõs csapattal képviseltette
magát. A versenyzõk három versenyszámban (mellúszás, szabadon választott, váltóverseny) és három korcsoportban bizonyít-

hatták felkészültségüket.
A nõk versenyében II.
korcsoportban (19861992 között születettek)
mellúszásban
Barta
Gabriella állhatott fel a
dobogó legfelsõ fokára. A
nõi mezõnyben a III. korcsoportban (1985-ben, illetve korábban születettek) indulók között is izgulhattunk, hiszen Kósa Eszter két versenyszámban is bizonyíthatta felkészültségét.
Eszter a várakozásoknak megfelelõen hozta
a tõle elvárt eredményeket, ugyanis mellúszásban és szabadúszásban is õ lett az
aranyérmes. Kovács Krisztina szabadúszásban ugyanezen korcsoportban az elõkelõ negyedik helyezést érte el. A férfiak
versenyében is szépen szerepeltek versenyzõink. A II. korcsoportban szabadúszás kategóriájában
kiváló versenyzéssel
Képíró Gábor ezüstérmet, Farkas Tamás
bronzérmet szerzett.

Ugyanezen korosztályban és versenyszámban ki kell emelnünk Demendi István versenyzõnk nevét is, aki kiváló versenyzéssel
negyedik helyezést ért el. Az egyéni versenyszámok mellett a csapatversenyben is
örülhettünk, hiszen váltónk állhatott a dobogó harmadik fokára.
Az elért eredmények azt mutatják, hogy
Egyesületünk sportéletében továbbra is elõkelõ helyen szerepel az úszás. A megfeszített edzés és a kitartó gyõzni akarás meghozta gyümölcsét, így a versenyzõk, az
edzõ, illetve az Egyesület ismételten büszke
lehet a sikerekre.
Gratulálok a versenyzõknek és minden
közremûködõnek, aki munkájával hozzájárult a sikerekhez.
Pancsusák Tibor elnökségi tag

MÛVÉSZETI
HETEK
Kedves Tagok, Munkatársak!
A Start Rehabilitációs Foglalkozató és Intézményei KHT. és a Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
ez alkalommal elõször rendezi meg a „MÛVÉSZETEK HETE” címû rendezvényét.
Szertettel várjuk minden kedves Tag, ill. Dolgozó jelentkezését, aki késztetést érez bármilyen
mûvészi készség felé, akár festészet, akár kézmûves v. költõi-, írói, stb. tevékenység iránt, és
azt másokkal is szívesen megosztaná.
A kiállítás 2007 szeptemberében a nyíregyházi
Esély Centrum konferenciatermében kerül megrendezésre (Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.). Érdeklõdni, ill. jelentkezési lapokat igényelni az Egyesületi tagok számára az Esély Centrumban Lakatos
Katalinnál (Tel.: 42/454-093), a Kft. dolgozói pedig
a rehabilitációs csoportnál Gyenes Kincsõnél (Tel.:
42/411-433, 2025 mell.) lehet.
A jelentkezés határideje 2007. augusztus 31. A
mûvek kategóriánként a közönség szavazása alapján díjazásra kerülnek. Szeretettel várunk minden
jelentkezõt!

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.

Megyei Sportgála

VOX HUMANA

A Fogyatékkal Élõk Sportszövetsége már harmadik alkalommal rendezte meg értékelõ ünnepségét, amelyen a 2006-os év került terítékre.
Az eseményre december 11.-én
az Esély Centrumban került sor, a
Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesületének patronálásával.
A különféle fogyatékossággal
élõ résztvevõket a FONESZ részérõl Nagy József fõtitkár úr köszöntötte. A sportgálát Seszták
Oszkár, a Megyei Közgyûlés alelnöke nyitotta meg.
Mindketten kiemelték a rendezvény
újszerûségét, fontosságát, elismeréssel szóltak, hogy már hagyománnyá
vált.
Kulturális betétek színesítették
az értékelést, melyet Gál János
elnök úr tartott. Beszámolójában
kiemelte a 2006-os év diák- és
szabadidõsport fontosságát, eredményességét. A FONESZ támogatásával a szabadidõsport változatos
programjai sokak számára nyújtanak sportolási lehetõséget, kedvet.
Fogyatékosügyi sportreferensként kivetítõn értékelte a tanulásban akadályozott tanulók megyei,

illetve országos döntõin elért eredményeit. A teremben a meghívott
vendégek paravánokon láthatták a
különféle fogyatékossággal élõk
sportversenyeirõl készült képeit.
Hangulatos, zenés bemutatót
tartottak a Siketek Football Club
sportolói. Nagy sikert arattak a
Bárczi Gusztáv Általános Iskola
tanulói gúla gyakorlattal.
A sportgála végén felléptek a
Flexi Team aerobikos lányok, üde
színfoltjaként a rendezvénynek.
A gála zárásaként elismerésben
részesültek a 2006-os évben kiemelkedõ eredményeket elért sportolók, edzõk, iskolák és sportaktívák.
Egyéni versenyzõk:
• Balogh Jenõ, Éltes Mátyás Általános Iskola Nyírbátor, a MÉS
Hollandiában járt csapat tagja;
• Tóth István, a fekvenyomás országos bajnoka;
• Rázsonyi Róbert, csörgõlabda;
• Bartha Éva, teke;
• Tolnai Tamás, teke.

Csapatok, iskolák:
• Ülõröplabda csapat (PIREMON)
• Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola atlétikai csapata;
(felkészítõk: Szendrei Istvánné,
Vécsei Attila)
• Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola röplabda csapata;
Eredmények edzõi munkáért:
• Popovics József, Éltes Mátyás
Általános Iskola Nyírbátor.
A Fogyatékosok Sportjáért Támogatásáért elismerés:
• Dorogi László, FONESZ; Balogh
Zoltán, START Rehabilitációs
Kht.; Katona László, Bárczi
Gusztáv Általános Iskola; Szekér
László, Kutykó János, Gyurkovics Istvánné, Svéda István.
A rendezvényt állófogadás zárta. Mindenki jól érezte magát.
Szendrei Istvánné
fõtitkár, megyei fogyatékosügyi
sportreferens

A Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesületének
kiadványa.
Felelõs kiadó:
Balogh Zoltánné
elnök
Szerkesztõség:
Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
Esély Centrum „A” épület
Telefon: 42/410-522;
42/504-835; 06-30/6355-075;
Fax: 42/410-277
E-mail címek:
szszbegy@meoszinfo.hu
postmaster@szszbmegy.tonline.hu
Készült a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Társaság
Nyírségi Nyomda Üzemében
10000 példányban.
Felelõs vezetõ:
Balogh Zoltán
vezérigazgató

