„Nyitott kapuval és kitárt szívvel”
Nyíregyháza – Az „Év akadálymentes épülete 2006” Építészeti Nívódíjat érdemelte ki a
közelmúltban az Esély Centrum épületkomplexuma.

Felnőtt korba lépett a START
1988. február 1-jén, egy hideg téli napon kezdődött a START
Vállalat „jövője”. Ezt a jövőt, ami a jelen, sok-sok évig még
álmodni sem merte senki. A térség akkori új foglalkoztatójának
induló létszáma 2, azaz kettő fő volt, mely a hónap végére már
30 főre emelkedett. (Folytatás az 5. oldalon)

Sikeres évet zártunk

Csabai Lászlóné polgármester köszöntője
Az elismerés rangját kívánták
emelni azzal a köztéri alkotással,
melyet 2007. szeptember 21-én
avattak fel ünnepélyes keretek között a Centrum épületének udvarán.
A kaput formázó szobrot Lászlófy
István kőfaragó készítette.
Az emlékműavatást Balogh Zoltánné egyesületi elnök
köszöntője nyitotta meg, majd
Tarcsi Gyula, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára
elmondta: egy ország tisztességét
azon lehet lemérni, hogy mennyi-

re segíti azokat, akik nem tudnak
teljes értékű életet élni. Ez a centrum jó példája az odafigyelésnek
és a gondoskodásnak. A most leleplezett emlékmű kaput formáz,
mely szimbolizálja, Nyíregyháza
befogadó és gondoskodó város.
Csabai Lászlóné polgármester köszöntőjében a közelmúltban
tett amerikai látogatásáról mesélt.
Elmondta: ott a fogyatékossággal élő emberek számára mindent megtesz az ország. Természetes, hogy a közintézmények

akadálymentesek, az utak kerekes székkel járhatók, de számtalan olyan elmaradást is tapasztalt,
mely inkább egy közepesen fejlett európai ország sajátosságaira
emlékeztet, mint az Amerikáról alkotott képünkhöz.
Úgy véli, hogy az esélyegyenlőség területén sokat tanulhatunk tőlük.
A kapu szimbolikus jelentésén túl valósak a törekvések, hiszen az Esély Centrum “nyitott kapuval és szívvel” vár mindenkit.

„Új lehetőség az Esély Centrumban”
A „Nefelejcs” Fogyatékos
Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 2007. november
5-ével kezdte meg működését Nyíregyházán, a Tiszavasvári út 41.
szám alatt.
Az intézmény fenntartója a
Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesülete.
Elnök: Balogh Zoltánné,
Telefon: 20/3260-485
Intézményvezető:
Sitkuné Técsy Éva,
Telefon: 20/9308-725
Az engedélyezett intézményi
férőhely létszáma 48 fő. Jelenleg 42
fő veszi igénybe a szolgáltatást.
Intézményi nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken 8–12 óráig.
Az intézményi szolgáltatás céljai:
Nyíregyháza és vonzáskörzetében élő, 18. életévüket betöltött
fogyatékossággal élő személyek
• nappali ellátása,
• a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása,
érvényesítése, önértékelésük
erősítése, mentális problémák
megelőzése, kezelése,
• a kirekesztődés megakadályozása és társadalmi integráció segítése,

• rehabilitáció és foglalkoztatás
elősegítése,
• tanácsadás az egészséges
életmódról,
• preventív előadások
szervezése,
• igény szerint étkeztetés
biztosítása,
• speciális és gyógytorna igénylése,
• a családok tehermentesítése.
A fenti célok megvalósításához a személyi és tárgyi feltételek
biztosítottak. A szolgáltatás helyszíne tömegközlekedési eszközzel
(H40-es, 17-es, 23-as városi buszok)
könnyen megközelíthető, szükség
szerint az „Önálló Életvitelért”
Támogató Szolgálat is igénybe
vehető az ellátottak számára.
Az épület és parkosított környezete teljes egészében akadálymentes.
Elnyerte az „Év akadálymentes épülete 2006” Építészeti Nívódíjat.
Az intézményben szakképzett szociális gondozó és ápoló, terápiás munkatárs, gyógytornász, szocioterápiás munkatárs
és intézményvezető gondoskodik
az ellátottakról.
A napközbeni fejlesztő-felkészítő foglalkozások 6–8 fős kiscsoportokban történnek.

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete a MEOSZ egyik legnagyobb taglétszámmal működő
egyesületeihez tartozik.
A regisztrált taglétszám közel 12 000 fő. 2007. december 31-én
8 998 fő aktív tag szerepelt tagnyilvántartásunkban, melynek tükrében
7 975 716 Ft tagdíj befizetéséből származó bevételt könyvelhettünk el.
A megye területén 16 területileg illetékes helyi csoport segíti a
központi egyesület munkáját. A csoportvezetőink felkutatják a megyében
élő sorstársakat, és az egyéni szükségleteknek megfelelően se
gítenek a problémáik kezelésében, megoldásában.
A szociális jelzőrendszer részeként kapcsolatteremtő, közvetítő
szerepet vállalunk fel az ügyfeleink és a különböző intézmények
között (települési önkormányzatok, egészségügyi és szociális in
tézmények, 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 a
bentlakásos ifjúsági tábor szervezésének és lebonyolításának ideje
alatt, valamint év végén, az ünnepekre való tekintettel. Az ügyfélfogadási szünet időtartama alatt az ügyintézés telefonon és levélben,
illetve elektronikus formában (fax, e-mail) történt.
(Folytatás a 2. oldalon)

Az eredmény önmagáért beszél
EU-s pályázatok a Startnál

Ha Bordás Katalinnak valaki bő két esztendővel ezelőtt azt
mondja: rövidesen OKJ-s szakmát szerez és hosszú távú munkára számíthat, aligha hiszi el. Ugyanígy lehetett ezzel a Bakosi
házaspár, Kóka Mihály, vagy Tóth Lászlóné. Ők és további 62
társuk csak halvány reményekkel mentek el az első beszélgetésre 2006 augusztusában. Arra gondoltak: rég jártak már iskolába, nehéz lehet a tanulás, ám a régi szakmával, vagy szakma
nélkül elhelyezkedni nemigen lehet, különösképpen, ha megváltozott munkaképességű az ember. (Folytatás az 5. oldalon)

Folytatás a címoldalról

Beszámoló a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének 2007. évi tevékenységéről
Felvilágosítást nyújtottunk a moz
gáskorlátozottsággal összefüggő
támogatásokkal, jogszabályokkal
kapcsolatban, valamint a speciális lakás akadálymentesítési támogatás teljes körű ügyintézése, to
vábbtanulásra, munkára való jelent
kezés egyesületünknél történt.
Az egyedi esetek során felmerülő
problémák kezelésére az Egyesület
Elnöksége szerdánként egész na
pos fogadóórán adott lehetőséget.
Egyesületünk konkrét tevé
kenységei:
– A minőségirányítási rendszert me
gelőzően Egyesületünk alap
akkreditációs tanúsítványt szerzett, mely elengedhetetlen feltétele a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának. A minőségirányítási rendszer bevezetése folyamatos, melynek célja a szociális
szolgáltatások színvonalas
működtetése, az adminisztrációs rendszer fejlesztése, átláthatóbbá tétele.
– „Önálló Életvitelért” Támogató Szol
gálat működtetése Nyíregyháza
Város közigazgatási területén.
– „Nefelejcs” Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézményének engedélyeztetése.
– Ingyenes gyógyászati segédeszköz kölcsönzés működtetése megyei szinten.
– Közlekedési, gépjármű-szerzési- és átalakítási támogatással
kapcsolatos javaslattétel, teljes
körű ügyintézés, határozatra
való előkészítés Nyíregyháza
Polgármesteri Hivatal részére.
– A „Telefonnal a Rászorultakért”
Alapítvánnyal való együttműködés, javaslattétel, teljes körű
ügyintézés, a Kuratórium részére
döntésre előkészítés.
– A lakás akadálymentesítési tá
mogatás igénylésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés,
MEOSZ részére javaslattétellel
felterjesztés.
– Vox Humana egyesületi újság
szerkesztése és évenkénti meg
jelentetése.
– Klubok (SM, Reuma, Családi,
Ifjúsági Klub), sakk-szakkör
működtetése.
– Rendezvényszervezés (gyermeknap, úszóversenyek, sportnapok, bentlakásos ifjúsági
tábor, karácsonyi ünnepség).
– Fogyatékossággal élő fiatalok
részére bentlakásos nyári táboroztatás, integrált programok szer
vezése (sport, kulturális stb.).
– Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar általános szociális
munkás hallgatói részére intenzív és egynapos terepgyakorlat
biztosítása.
– Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, valamint
azokon való részvétel.
– Akadálymentesítés szakterületen folyamatos és napi szintű
szakértői részvétel (közintézmények akadálymentesítése stb.).
A teljes szolgáltatási rendszerünk eléréséhez és igénybevételéhez folyamatosan áll az ügyfeleink rendelkezésére az ingyenesen hívható zöld szám (06-80/203877). A hét minden napján rendelkezésre állnak munkatársaink,
akik teljes körű felvilágosítással
szolgálnak.
Egyesületünk 2007-ben is
megjelentette Vox Humana című
lapját, melyet minden tagunk számára eljuttattunk. A tájékoztatás
mellett célunk az, hogy tagjaink
reális képet kapjanak az egyesület életéről, munkájáról, a továbbtanulási, munkavállalási lehetőségekről.
A 2007. december 31-ig iktatott
ügyiratok száma 483 db volt. Lakás

akadálymentesítési támogatást
2007. évben 35 fő kapott, melynek összege 5 050 000 Ft volt.
A „Telefonnal a Rászorultakért”
Alapítvány Kuratóriuma 57 fő pályá
zatát támogatta összesen 1 484 000
Ft összegben.
Egyesületünk részt vesz me
gyénkben a gépjármű-szerzési és
átalakítási támogatások ügyintézésében, elbírálásában. 2007. év
ben 416 szerzési és 20 átalakítási
utalványt oszthatott ki a bizottság.
Önálló Életvitelért Támogató Szol
gálat 2007. évi tevékenysége
Az „Önálló Életvitelért” Támogató Szolgálat 2004. január
1-jével kezdte meg működését az
egyesület keretein belül, integrált
formában, önálló szakmai egységként. A szakmai egység létszáma 5 fő: 1 fő támogató szolgálat vezető, 2 fő személyi segítő
(nő-férfi), 2 fő gépkocsivezető.
Három fő szolgáltatást biztosít
az igénybe vevők számára:
1. Személyi segítségnyújtást,
2. Speciális személyszállítást,
3. Információnyújtást.
2007-ben 50 fő vette igénybe
szolgáltatásainkat. A fogyatékosság jellegét tekintve 30 fő mozgáskorlátozott, 7 fő értelmi fogyatékos, 2 fő halláskárosodott, 1 fő
látássérült, 10 fő egyéb fogyatékos személy.
A rendszeres speciális személyszállítás az alábbi tevékenységek köré szerveződött:
– Munkahelyre történő szállítás – 15 fő
– Egyéni szállítás – 15 fő
– Esély Centrum dolgozóinak szállítása – 6 fő.
– Oktatásra történő szállítás –
13–16 fő.
Személyi segítségnyújtást 3 fő
igényelt otthonában, heti 1 alkalommal, 322 órában.
Információnyújtás személyesen
és telefonon: hetente 2–3 alkalommal történt, ezt a szolgáltatást
a hét minden napján igénybe vehetik ügyfeleink.
A támogató szolgálat 47 fő
szállítását, 3 fő személyi segítését 2981 órában látta el.
A „Nefelejcs” Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 2007. évi tevékenysége:
2007. október 31-én kapta meg
jogerős működési engedélyét az
intézmény 48 fő ellátására.
Fenntartó: Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete. Képviselője: Balogh
Zoltánné Elnök. Ellátási területe:
Nyíregyháza Város Közigazgatási
Területe. Az intézmény szolgáltatásai: 18. életévét betöltött fogyatékos személyek nappali ellátása,
esélyegyenlőségének biztosítása,
rehabilitáció és foglalkoztatás elősegítése, tanácsadás, igény szerint étkezés biztosítása.
Gyógyászati segédeszközök
ingyenes kölcsönzése
Tagtársaink meghatározott időtartamra térítésmentesen kölcsönözhető gyógyászati segédeszközöket igényelhetnek egyesületünktől. Ezzel a szolgáltatással is
az önálló életvitelt kívánjuk elősegíteni. Az eszközök kölcsönzése
igénybejelentés alapján 1 hónap
időtartamra szól, szükség esetén
meghosszabbítható.
Kölcsönözhető gyógyászati
segédeszközök: • kerekes szék
gyermekek és felnőttek részére (fix,
illetve összecsukható) • járókeretek (összecsukható, gurulós, hónaljmankós) • szobai WC gyermekek és felnőttek részére • könyök-

mankó gyermekek és felnőttek
részére • speciális babakocsi
gyermekek részére • falra szerelhető zuhanyszék • ágytál • kádülőke
• WC magasító • bevásárló kocsi •
hidraulikus ágy • betegemelő szerkezet • kádlift • légmatrac • vérnyomásmérő, vércukorszint-mérő •
infra lámpa • szoba kerékpár
2007. évi pályázatok
2007. évben többnyire programjaink megvalósításához sikerült pályázati forrást találnunk:
– közösségi programok (gyermek-, ifjúsági és sportprogram,
karácsonyi ünnepség),
– kiadványok készítése és terjesztése (Vox Humana újság),
– kommunikációs költség támogatása (ingyenesen hívható
zöld szám támogatása),
– karácsonyi ünnepség megrendezése.
A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
működési célú pályázatán Egye
sületünk támogatásban részesült.
Határok nélkül együtt az Európai Unióban 2008. című nemzetközi NCA pályázaton Egyesületünk támogatást nyert (magyarromán kapcsolatok).
Az elnökség tevékenysége:
– Két küldöttközgyűlés közötti
időben irányítja az Egyesület
tevékenységét,
– Dönt a tagok és pártoló tagok
felvételéről, illetve kizárásáról,
– Jelentések, beszámolók küldöttközgyűlésre való előterjesztése, az Egyesület szabályzatainak elfogadása, küldöttek
számának meghatározása,
– Az elnökség munkáját éves
munkaterv alapján végzi,
– Programok szervezésének
koordinálása,
– Vox Humana egyesületi újság
előkészítése, szerkesztése,
tagokhoz való eljuttatás koordinálása,
– Küldöttközgyűlés előkészítése,
összehívása,
– A tagokkal való folyamatos
kapcsolattartás, levelezés, ügyintézés koordinálása,
– Az egyesület működésével
összefüggő jogszabályok és
közgyűlési határozatok végrehajtása,
– „Nefelejcs” Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó
Intézmény működési engedélyének előkészítése, engedélyeztetés lefolytatása,
– Minőségirányítási rendszer előkészítése, tanúsítvány meg
szerzése,
– Alap akkreditációs tanúsítvány
iránti kérelem lefolytatása, foglalkoztatás előkészítése,
– Az éves költségvetés, valamint
a közhasznúsági jelentés elkészítése, előzetes elfogadása,
– A MEOSZ felé beszámolók előkészítése, megtárgyalása, to
vábbítása,
– A helyi csoportok, klubok éves
munkatervének jóváhagyása.
A területileg illetékes helyi cso
portok 2007. évi tevékenysége
A csoportgyűléseket minden
térségben megtartották.
A csoportvezetők tevékenységüket éves terv alapján végzik,
mely feladatokat teljesítették. A
közgyűléseken szavazati joggal
részt vettek és írásban számoltak
be a megvalósult programokról.
Az ügyfélfogadást minden csoportvezető folyamatosan tartotta
az általa kijelölt időpontokban.
Információnyújtást végeztek a
mozgáskorlátozottakat és a fogyatékossággal élőket érintő rendeletekről, támogatási formákról, egyéb
szociális jellegű kérdésekről.

A csoportvezetők aktív szervező
munkájának köszönhetően minden megyei rendezvényen nagy
létszámban részt vett a tagság
(pl. gyermeknap, megyei sportrendezvények, úszóversenyek).
Szakmai továbbképzéseken való
részvétel. A csoportokhoz tartozó
térségekben bekapcsolódtak a kis
térségi fejlesztési tanácsok munkájába, ahol az akadálymentesítés területén nyújtanak segítséget.
A helyi csoportok további feladatai:
A csoportok feladata, hogy
működési területén megvalósítsa
az egyesület alapszabály szerinti
céljait, kiemelten az alábbiak tartoznak feladatai közé:
– Kapcsolattartás a települési ön
kormányzattal, hatóságokkal és
társadalmi szervezetekkel annak
érdekében, hogy a mozgásfogyatékos emberek érdekei ne
kerüljenek hátrányba,
– Működéséhez, programjai meg
szervezéséhez bevételeket gyűjt,
pályázatokon vesz részt,
– A mozgásfogyatékos emberek
érdekében szociális, kulturális,
sportszolgáltatásokat, rendezvényeket szervez, közreműködik
más szervezetek ilyen célú
tevékenységében,
– Tájékoztatja az érintetteket
mindazon ismeretekről, amelyek
a mozgásfogyatékos emberek
szociális biztonságát, rehabilitációját, önálló életvitelét, az
emberi és állampolgári jogok
érvényesülését, életminőségük
javítását szolgálják.
Egyesületi klubok 2007. évi tevé
kenysége (SM Klub, Reuma Klub,
Családi Klub, Ifjúsági Klub)
SM Klub • 2007. januárjában klubvezető-váltás történt. A klub éves
munkaterv alapján működik. A
klubfoglalkozásokat havi rendszerességgel megtartották. A klubtagság érdeklődési körének megfelelően orvosi előadásokat, termékbemutatókat szerveztek, közös
kulturális és szabadidős programokon vettek részt. Dr. Diószeghy
Péter, a Neurológiai Osztály főorvosa előadásában az SM legújabb kutatásairól számolt be.
A klub rendszeresen tartja a
kapcsolatot a médiával, társzervezetekkel, a Reuma és Családi
Klubbal. Folyamatosan keresik a
pályázati lehetőségeket a programjaik megvalósításához. Az SM
Klub speciális gyógyászati segédeszköz kölcsönzés szolgáltatást
külön is működtet.
Reuma Klub • 2007-ben is
folyamatosan bővítették a tagságot, valamint szerették volna a
fiatalokat is bevonni a tevékenységükbe, sajnos több-kevesebb
sikerrel.
A kötetlen beszélgetéseken kívül
június hónapban a Vitális Egészségtár gyógyászati segédeszköz
bemutatót tartott. Szeptemberben
Dankuné segítségével megismerhették az Aloe Vera termékek
gyógyító hatását. Még ebben a
hónapban bekapcsolódtak a
„Művészetek Hete” rendezvénybe, ahol Fejes Istvánné kézzel
készített kreatív munkáival, illetve
Zomborszki Jánosné kézimunkáival vett részt. Debrecenben az
Egyesülettel közösen részt vettek
a Leonardo Da Vinci kiállításon.
Decemberben az Esély Centrum
konferencia termében részt vettek
a karácsonyi ünnepségen. A kapcsolattartás szintén rendszeres
az SM és a Családi Klubbal egyaránt. A klubfoglalkozásokat havi
rendszerességgel tartották.
Családi Klub • A Családi Klub
foglalkozásait a klubvezető tartós
betegsége miatt a Reuma klubhoz csatlakozva tartotta meg.

A klubok éves munkaterv alapján működnek, melyet a tagok
bevonásával a klubvezető készít
el. Feladataik megoldása érdekében bevételeket gyűjthetnek. A
klubvezetők meghívás alapján
tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen.
2007. évben megvalósult prog
ramok
2007. február 21-től 2007. március 6-ig az Esély Centrumban
kipróbálhattuk a CERAGEM termoakupresszurás egészségjavító mas�százságyat, melyet a forgalmazó
ingyen bocsátott rendelkezésünkre. Sorstársaink közül közel 50 fő
élt ezzel a lehetőséggel.
2007. március 2. „Egyenlő Esélyek Mindenki Számára” Európai
Év 2007. rendezvény keretén
belül, az Esélyek Háza szervezésében Kistérségi Antidiszkrimi
nációs Képzésen 5 fő vett részt,
melynek helyszíne Vasmegyer
Község volt.
2007. április 12-én az Egyesület tisztségviselőinek tartottunk
továbbképzést, melynek főbb
témakörei: LÁT szabályzat változása, gépjármű-szerzési támogatás, adminisztrációval, elszámolással kapcsolatos tudnivalók. A
továbbképzésen meghívott vendég volt a MEOSZ LÁT csoportjának vezetője, Balázs Zoltán és a
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kirendeltsége Szociális és Gyámhivatala képviseletében Dr. Kelemen Barnabás úr. A
továbbképzésen 40 fő vett részt.
2007. április 12-én a „Költészet
Napja” alkalmából irodalmi estet
rendeztünk, és Sipos Attila Csaba
munkatársunk képzőművészeti
kiállítását tekinthették meg az
érdeklődők. A rendezvényre közel
100 fő látogatott el.
2007. április 17-én Közlekedési
Fórumra került sor az Esély Centrum konferencia termében. A
fórumra meghívást kapott Nagy
László, Nyíregyháza alpolgármestere és Danku Andor személyforgalmi üzletágvezető, a Szabolcs
Volán Zrt. képviseletében.
Tájékoztatást adtak a közúti
infrastruktúra átalakításának lehetőségeiről, valamint a fogyatékossággal élők akadálymentes tömegközlekedésének javítása érdekében tett lépésekről, tervekről.
2007. május 9. A Debreceni
Egyetem Egészségügyi Kar szociális munkás hallgatóival közösen Nyíregyháza bejárása az akadálymentes közlekedés – közintézmények, épületek, közutak,
járdák, járdaszegélyek, jelzőlámpás átkelőhelyek stb. akadálymentes megközelíthetősége – feltérképezése.
2007. június 2. „Moravecz Ferenc”
Sakk Emlékverseny megrendezése az Esély Centrumban. A verseny díjait elhunyt sorstársunk
hozzátartozói és az Egyesület biztosította. Emlékére a rendezvényen
24 versenyző vett részt.
2007. június 5. A MEOSZ és a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium felkérésére Regionális Konferencia megrendezése az Esély
Centrumban Jász-Nagykun-Szol
nok, Hajdú-Bihar és SzabolcsSzatmár-Bereg megye meghívottaival. A rendezvény témája: „Társadalmi egyeztetés a 2008. január 1-től változó nyugdíjrendszerről”. Felkérésünkre a konferencián 135 fő vett részt.
2007. június 6. Budapest VÁTI Kht.
– 2006. év akadálymentes épülete
építészeti nívódíj átvétele: Balázs
Tibor tervező, Czető Árpádné projekt menedzser, Balogh Zoltánné
Elnök, a Mozgáskorlátozottak Sz.–
Sz.–B. Megyei Egyesületének kép-

viseletében, Balogh Zoltán, a START
Kht. vezérigazgatója mint az üzemeltető képviselője, valamint Lakatos
Katalin Centrumvezető és Estók István vezérigazgatói biztos vettek részt.
2007. június 22. Gyermeknap
megrendezése. A megyében élő
gyermek, fiatal tagjainknak kedveskedtünk programunkkal. Helyszín az Esély Centrum területe
volt, ahol egyszerre több helyszínen sportprogramok, kulturális mű
sor, párhuzamos programként
pedig a Magyar Vöröskereszt szer
vezésében véradás, az E-misszió
Környezetvédelmi Egyesület közreműködésével foglalkozások, és
arcfestés, lufifújás szolgálta a
szabadidő hasznos eltöltését. A
szülőknek és felnőtt tagoknak
lehetőséget biztosítottunk a Centrum megtekintésére. A rendezvényen közel 200 fő vett részt.
2007. június 25-től 2007.
augusztus 24-ig, heti váltásban
„Esély a nebulókért” integrált nyári
gyermekfelügyelet biztosításával
segítettük a START Kht. dolgozóit, változó létszámban 11–20 fő
közötti gyermeklétszámmal.
2007. augusztus 13–17.: Bentlakásos ifjúsági tábor megrendezése mozgássérült és egyéb
fogyatékossággal élő fiatalok
részére, sport, szabadidős, kulturális és szórakoztató programokkal. Igény esetén egészségügyi
szolgáltatások igénybevételére nyílt
lehetőség. A táborban 20 fő fiatal és
10 fő szervező vett részt.
2007. augusztus 26-án került
megrendezésre a Nyírsuli Kht. szervezésében egyesületünk közreműködésével a Fogyatékosok Megyei
Sporttalálkozója. A rendezvény
helyszíne a Városi Stadion volt. A
helyi csoportvezetők bevonásával
egyesületünk tagsága részéről több
mint 100 fő vett részt a sportnapon.
A különböző versenyszámokban
szépen szerepeltek, többen értek el
dobogós helyezést.
2007. szeptember 14. és 2007.
október 16. között a „Művészetek
Hete” rendezvénysorozat a START
Kht.-val közösen került megrendezésre az Esély Centrumban. 41
kiállító munkáját tekinthették meg
a látogatók. A kiállított munkákra
szavazhattak, és az első három
helyezett díjazásban részesült.
2007. szeptember 21. Emlékmű avatás az Esély Centrumban.
Az emlékművet az üzemeltető
START Kht. állíttatta. Az ünnepségen jelen voltak a tulajdonos
önkormányzat képviselői, az üzemeltető, a használó civil szervezetek képviselői, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
képviselője is.
2007. november 9–10. Országos
Rehabilitációs Szakértői Intézet
felkérésére országos orvos szakértők képzése az Esély Centrumban. Felkérésükre Egyesületünk
a START Kht.-val közösen valósította meg a program lebonyolításához szükséges feltételeket.
A Megyei Egyesület karácsonyi
ünnepsége zárta az évet 2007.
december 14-én a programok szem
pontjából. 210-en gyűltünk össze
az Esély Centrum konferencia termében, ahol ünnepi hangulatban
töltöttünk el egy közös délutánt.
A kulturális programokat, valamint a vendéglátást követően
minden megjelent tagtársunknak
ajándékcsomagot adtunk át a
karácsonyi ünnepek alkalmából.
Egyesületünk elnökségi tag
jai és szakemberei lehetőség
szerint részt vettek minden
olyan továbbképzésen és kon
ferencián, mely hozzájárulhat a
mindennapi munkánk eredmé
nyességéhez, szakmai fejlődé
sünkhöz.
Balogh Zoltánné elnök

Egy önálló élet kezdete…

Az Egyesület
Elnöksége
köszönetet
mond

2008. januárjában önálló életet kezdett Nyíregyházán egy
30 éves fiatalember, aki 8 év rehabilitációs munka után
elhagyta ököritófülpösi rehabilitációs intézményünket.
Jelenleg a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht.-nál dolgozik Nyíregyházán, és munka mellett főiskolára jár. Radó Zsolttal készítettünk életútinterjút.
Nagy előrelépés, hogy idáig
eljutott. Hogyan gondol vissza a
kezdetekre?
Nehéz évek állnak mögöttem,
sok kudarc ért, stabil háttér és
család hiányában sokszor saját
káromból kellett tanulnom. A gyerekkoromra nehéz szívvel gondolok vissza, hiszen kiskoromtól
kezdve gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedtem. 18 évesen az intézményből kikerülve,
életre felkészületlen sorstársaimhoz hasonlóan én is belestem a
csapdába. A családom csapdájába. Jóhiszeműségemet a testvérem kihasználta: hozzám költözött
a nővérem a családjával, majd 4
év múlva kapcsolatunk olyan mértékben megromlott, hogy csak
egy lehetőséget láttam a kilátástalan helyzetből való menekülésre,
ha elköltözök a saját házamból.
Mivel mozgásszervi problémáim
vannak, jelentkeztem a Start Rehabilitációs Intézménybe Ököritófül
pösre, ahová felvételt nyertem. Ez
1999. júliusában történt. Munkát az
akkori Start Rehabilitációs Vállalat
Szövödéjében kaptam.
Milyen volt az intézményi élet?
Az első hónap nehéz volt. Azután hamar megszoktam az intézményi életet, szerettem közösségben lenni, mivel ez az életforma számomra megszokott, ebben
nőttem fel. Jó szívvel gondolok
erre az időszakra, teljesen nem
tudok elszakadni az intézménytől,
érzelmileg még ragaszkodok
hozzá. Nagyon sokat jelentett
számomra, hogy biztonságot
nyújtott, lakhatást, munkát. Jó
volt, hogy voltak a környezetemben olyan emberek, akiktől segítséget tudtam kérni. Nagyon szerettem a rendezvényeket, ünnepeket, kirándulásokat. Önállóan
nem jutottam volna el azokra a
helyekre, mint a kirándulások
alkalmával.
Az önálló életkezdésre mikor
gondolt először? Melyek voltak a
céljai?
Amikor bekerültem még nem
gondoltam arra, hogy mihez kezdek majd az életben. Az intéz-

ményben eltöltött évek alatt váltam felnőtté. Az intézményvezető,
segítők általi motiváció jutatott el
oda, hogy gondolkodjak az életcélomról. Három év kellett, hogy
körvonalazódjanak a céljaim.
Ekkor eldöntöttem, hogy megszerzem az érettségi bizonyítványt és jelentkeztem Mátészalkára az Esze Tamás Gimnázium
esti tagozatára, mert úgy gondoltam, hogy csak a tanulás segíthet
az önálló élet elkezdéséhez.
Milyen volt munka mellet tanulni?
Természetesen nagyon nehéz
volt, gyakran éjszakáztam, hogy a
munkámat is elvégezzem és a
tanulásban se maradjak el.
Az érettségi megszerzése után
milyen tanulmányokba kezdett?
2006. évben gyógypedagógiai
asszisztens-képző tanfolyamon
vettem részt, ami 1 éves volt, és
sikeresen elvégeztem. 2007.
szeptemberétől a Nyíregyházi
Főiskola szociálpedagógus-képző
szakára nyertem felvételt, levelező
tagozaton. Eddig sikerültek a vizsgáim, már csak 1 vizsga van hátra.

Hogyan tette meg az első lépéseket?
Az intézményi jogviszonyom
megszűnésének közeledtével kértem a Vezérigazgató Úr segítségét, hogy továbbra is a START
Rehabilitációs Foglalkoztató és
Intézményei Kht. dolgozója marad
hassak, és áthelyezésemet kértem Nyíregyházára. Szerencsére
támogatott és a talpfelvarró üzembe helyeztetett át. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
Balogh Zoltán Vezérigazgató
Úrnak, hogy céljaim elérésében
azóta is támogat!

Az intézményből való kiköltözés előtt milyen érzései voltak?
A kezdet félelemmel teli volt,
féltem a nehézségektől, attól,
hogy a saját lábamon kell majd
állnom. Szerencsére a mai napig
vannak a környezetemben olyan
emberek, akik segítenek a felmerülő problémáim megoldásában.
Jelenleg is kapcsolatban állok a
Rehabilitációs Csoporttal, a volt
intézményvezetővel, szociális
munkással.
Milyen céljai vannak?
Ha elvégzem a főiskolát, akkor
a szakmában szeretnék elhelyezkedni, és szeretnék segíteni a
hátrányos helyzetű fiataloknak.
Mire figyelmeztetné, milyen
tanáccsal tudná ellátni a hasonló
helyzetben lévő fiatalokat?
Az állami gondoskodásból kikerülő fiatalokat arra figyelmeztetném, hogy fogadják meg segítőik
tanácsait, még ha akkor „okoskodásnak” is tűnik! Rosszat nem
akarnak. Forduljanak bizalommal
feléjük, ha van rá lehetőségük!
A pénzbeosztás nagyon fontos! Aki albérletet keres, spóroljon, mert legalább 2 havi lakbér
szükséges. A fizetési kötelezettség az első! Az albérleti díj befizetésének tegyenek eleget először,
csak utána költekezzenek egyéb
dolgokra, mert könnyen az utcára
kerülhetnek. Ezenkívül az albérletkeresés sem egyszerű: én
december elején kezdtem, de
csak az ötödik próbálkozás sikerült.
Mint roma fiatal nagyon büszke
vagyok arra, hogy főiskolára járhatok. Ez példa lehetne sok
hasonló sorsú fiatal társamnak!
Helyzetem azt mutatja, hogy fel
lehet emelkedni a legnehezebb
élethelyzetből, csak akarni kell és
áldozatot vállalni.
Hankóczki Ildikó

Egy vidám napot töltöttünk a Tisza-parton
Már hagyománnyá vált, hogy
a Mozgáskorlátozottak Gáva
vencsellői Körzeti Csoportja
évente több alkalommal is Tiszaparti napot tart Szabolcson.
Ez 2007-ben is így történt.
Július 6-án délelőtt csoportüléssel egybekötött összejövetelen
vettünk részt. Csoportvezetőnk,
Mártonné Váradi Erzsébet
köszöntötte a jelen lévőket: a
megyei egyesület részéről
Balogh Zoltánné elnök asszonyt,
az ibrányi csoportvezetőt,
Bodnár Mihályt és helyettesét
Kiss Lászlót és a megjelent
sorstársakat.
Elénekeltük a csoportindulót,
azt követően Fedor Mihályné
egy szép verssel kedveskedett a
sorstársaknak.
Balogh Zoltánné elnök
asszony tájékoztatott bennünket
a megváltozott munkaképességű emberek leszázalékolásával
kapcsolatban, elmondta továbbá, hogy a legfontosabb jogszabályokban nem történik változás.

Időközben az üstben megfőtt a
finom gulyásleves, és a bográcsban sült lángos illata ebédre
hívott bennünket. Jó étvággyal
elfogyasztottuk a finom étkeket,
jókat beszélgettünk, nevetgéltünk, énekeltünk, sétáltunk a
Tisza partján. Örültünk egymásnak, a napsütésnek, a madárdalnak és a jó levegőnek.

Köszönjük ezt a szép napot
csoportvezetőnknek, aki megszervezte és a csoport tagjainak,
akik sokat tettek azért, hogy
ilyen kellemes napot tölthettünk együtt a „szőke Tisza”
partján.
Turkó Sándorné
csoporttag

mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át
Egyesületünknek, a súlyosan
mozgáskorlátozott emberek
segítségére ajánlották fel.
A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján
Egyesületünk 2007. évben
494 156 forintot kapott.
Az összeg az Alapszabályunknak megfelelően került
felhasználásra:
Ismeretterjesztés
356 033 Ft
Kulturális tevékenység
100 000 Ft
Sport támogatás
38 123 Ft

Továbbra is várjuk támo
gatásukat, felajánlásukat.

Adószámunk:
19392758-1-15

Versek
Egy a lelkem
Egy a lelkem,
Egy a szívem.
Vágyam az, hogy neked is
kelljen.
Eldobtad, mert nem kellett,
Ezért átadom a költészetnek
a szívemet.
Nem sírok többé a lányok után,
Mert úgyis hiába már.
Tudom azt, hogy visszajön
hozzám,
Egyszer az a lány.

Európa szívében…
Európa szívében van egy kis
ország,
Úgy hívják, hogy Magyarország.
Valamikor nagy területe volt.
Sajnos felszeletelték az
országot.
Nem csak mi hibáztunk,
Úgy érzem, hogy
elátkozódtunk.
Nem tudja magát túltenni
ezen a magyar nép,
Nem tudom, lehet, hogy a
földön ezért szóródunk szét.
Fiatalok, gyertek haza!
Mert nagy a baj,
Mert egyre fogy a magyar!
Ezt senki se akarhatja!

Mi magyarok
Mi, magyarok
Miért nem tartunk össze vajon?
Miért tüntetünk egymás ellen?
Nem tudunk együtt élni
békében?
Miért nem terjesztjük a
magyar nyelvet?
Hagyjuk, hogy pár száz év
múlva elvesszen?
Emlékezzünk pár írónkra, költőnkre,
Hogy ők újították, szépítették
az anyanyelvünket!
Nézzük Londont és Párizst!
Minden ifjú ember oda vágyik.
Fiatal írók, költők üzenem nektek:
Ne hagyjátok elveszni a
magyar nyelvet!

Vidám nap a Tisza-parton csoportgyűléssel és bográcsozással

Galambos Tamás versei

Az Egyesület 2007. évi
közhasznú beszámolójának
eredménykimutatása
Bevételek
– Központi költségvetésből
– Helyi önkormányzatok
– Adó 1%
– Pályázat útján nyert támogatás
– Közhasznú tev. bevétele
– Tagdíj bevétel
– Egyéb bevétel, támogatás
– Pénzmaradvány
Bevétel összesen

10 030 E Ft
925 E Ft
494 E Ft
3 070 E Ft
875 E Ft
7 976 E Ft
10 089 E Ft
2 809 E Ft
36 268 E Ft

Kiadások
– Anyagi jellegű ráfordítások
– Személyi jellegű kiadások
– Intézeti kiadás
– Egyéb ráfordítás
– Pénzügyi műveletek
– 2007. évi pénzmaradvány
Kiadás összesen

3 571 E Ft
10 387 E Ft
8 875 E Ft
5 088 E Ft
562 E Ft
7 785 E Ft
36 268 E Ft
Kovács István
elnökhelyettes, gazdasági vezető

A Lakás Akadálymentesítési
Támogatásról 2007. év
A 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet szabályozza a vissza nem térítendő
Lakás Akadálymentesítési Támogatás (LÁT) igénylésének feltételeit. Egyesületünk 2007. évben tovább folytatta a súlyosan mozgáskorlátozott
személyek állami támogatásának ügyintézését. Ebben az évben 131 fő
kérelmét indítottuk el.
2007. évben 35 fő súlyos mozgássérült sorstársunk anyagát továbbítottuk javaslatunkkal a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) felé jóváhagyásra. 31 fő kérelmének elbírálása tárgyévben megtörtént, a kifizetett állami támogatás 4 450 000 Ft.
A felterjesztett állami támogatások közül 4 sorstársunk kérelmének
elbírálása áthúzódott 2008. január elejére. A jóváhagyott támogatás
600 000 Ft. Egyesületünk közreműködésével 2007-ben tagtársaink
5 050 000 Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesültek, melyet lakásuk speciális akadálymentesítésére, a mindennapi
önálló életvitel megvalósítására használhattak fel.

LÁT támogatás helyi csoportok szerint

Térség
megnevezése
Csenger és térsége
Fehérgyarmat és térsége
Gávavencsellő és térsége
Ibrány és térsége
Kisvárda-Záhony térsége
Kölcse és térsége
Mátészalka és térsége
Nyírbátor és térsége
Nyíregyháza és térsége
Rakamaz és térsége
Tiszadob és térsége
Tiszaeszlár és térsége
Tiszavasvári és térsége
Újfehértó és térsége
Vásárosnamény és térsége
Térségen kívüli települések
Támogatás mindösszesen

Támogatásban
részesült
1 fő
3 fő
1 fő
–
10 fő
–
7 fő
2 fő
3 fő
–
–
–
–
–
1 fő
7 fő
35 fő

Támogatás
összege
150 000 Ft
450 000 Ft
100 000 Ft
–
1 450 000 Ft
–
1 000 000 Ft
300 000 Ft
450 000 Ft
–
–
–
–
–
150 000 Ft
1 000 000 Ft
5 050 000 Ft

Lát támogatás városok, községek szerint

Anarcs
Balkány
Benk
Demecser
Dombrád
Döge
Encsencs
Fehérgyarmat
Gávavencsellő
Győrtelek
Kék
Nagyar
Nagycserkesz

1 fő
5 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
3 fő
1 fő
1 fő
1 fő

150 000 Ft
700 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
450 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft

Nagyecsed
Nyírbogát
Nyírcsaholy
Nyíregyháza
Nyírkércs
Nyírmeggyes
Ópályi
Pátroha
Sz.veresmart
Szamossályi
Tyukod
Vásárosnamény
Zsurk

1 fő
1 fő
1 fő
3 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
450 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft

Tudnivaló a tagdíjfizetés
rendezéséről
Tájékoztatásul közöljük,
hogy az egyesületi tagsági
díjunk az idén még nem változott, továbbra is felnőtteknek
1500 Ft/év, 18 év alatti gyermekeknek 800 Ft/év.
Kérjük azokat, akik tagdíjukat
ebben az évben még nem rendezték, hogy legkésőbb június
30-ig szíveskedjenek ezt megtenni. Amennyiben a befizetés
már megtörtént, az újságban
található csekket tekintse tárgytalannak. (A jelenleg használt
csekk módosítása várható,
ezért aki a befizetést a fenti idő-

pontig nem teszi meg, az érdeklődjön telefonon a változásról.)
Felhívjuk kedves tagtársaink
figyelmét, hogy a 2006. és 2007.
évi tagdíjhátralékukat minél
előbb szíveskedjenek rendezni. A tagdíj összege a 2008.
évivel megegyezik.
Alapszabályunk értelmében a
rendezetlen tagdíjhátralék a tagsági viszony megszűnését vonja
maga után. A tagdíjat az újság
mellékleteként küldött csekken,
vagy Egyesületünknél szerdai ügyfélfogadási napon a pénztárban
kérjük befizetni.

Nyári tábor az Esély Centrumban

Csoportélet Gávavencsellőn

A gávavencsellői csoport
2007-ben is a programtervezetnek részben eleget téve működött.
Sajnos nehézségekbe ütközünk, minden évben szembesültünk azzal a sajnálatos ténnyel,
hogy a mai napig nem rendelkezünk helyiséggel. Talán idővel ez
is megoldódik. Általában a legtöbb programot a szabadba szerveztük, ami igen változatos volt.
Februárban farsangoltunk,
júliusban csoportülés volt,

melyen részt vett a megyei egyesület Elnök asszonya is. Meghívott vendégeink is voltak: az ibrányi
csoportvezető és helyettese.
Augusztusban részt vettünk
az Esély napon Nyíregyházán,
a Pláza parkolójában, valamint
Buj közösségben a Lecsófőző
fesztiválra neveztünk be, ahol
a 9-dik helyezést értük el. Szeptemberben az Esély Centrumban a Művészeti Hetek alkalmával kézimunkát állítottunk ki.

Még ebben a hónapban a
gávavencsellői Krumpli feszti
válon vettünk részt, ahonnan a
különdíjat hoztuk el, majd
decemberben a már hagyomán�nyá vált karácsonyi ünnepség
gel zártuk az évet.
Nagy öröm számomra, hogy
olyan emberek vesznek körül,
akik segítik a munkámat. Szívesen részt vesznek az összejöveteleken, aktív részesei a programjainknak és jól érzik magukat
köreinkben. Csak így lehet sikereket elérni, ha a csapatszellem
jól működik.
Köszönöm, hogy ilyen sorstársakkal dolgozhatom együtt,
hiszen csak úgy tudunk eredményeket elérni, ha egymás kezét
fogva megyünk előre.
Az előttünk álló év programjainak
sikeres megvalósításához mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Mártonné Váradi Erzsébet
csoportvezető

Az ajaki üzemegység újdonságai
Örömmel számolhatunk be
arról, hogy 2008. áprilisában már
6 éve lesz, hogy megalakult községünkben a START Kht. üzemegysége.
Balogh Zoltánné, a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Egyesületének Elnök asszonya közreműködésével jött létre a
START Kht. Nyíregyházán, melynek vezetője férje, Balogh Zoltán
vezérigazgató úr. Kiemelkedő szerepe a döntésekben, a csökkent
munkaképességű emberek számára a munkahelyteremtésben
példamutató.
Így volt ez 2002. tavaszán is,
amikor Ajakon az Üzemegység
megnyitott, melyet Vedres József
telepvezető úr és felesége Vedres Józsefné vezetőadminisztrátor irányít. Igen fontos számunkra, hogy a lakóhelyünkön élő
megváltozott munkaképességű
emberek részére is munkalehetőséget biztosítsunk. Így Ajak már

nemcsak lakóhely, hanem a megélhetés lehetőségét biztosító település is.
Továbbra is működik az üzemben a talpfelvarró részleg, ahol
nagy intenzitással folyik a kizárólag exportra irányuló termékgyártás. Precíz tevékenységünket az
is igazolja, hogy megrendelőink
mindig számíthatnak a határidőre
történő szállításra.
Üzemünk 2007. őszén új részleggel, a tűződével bővült, ahol
25 fő megváltozott munkaképességű személynek sikerült munkalehetőséget teremteni. Szorgalmas dolgozóink igyekeznek mielőbb elsajátítani a szakma fogásait. Ha így lesz, reméljük, hogy
megbízható minőségű munkával
hosszútávon is stabil munkalehetőséget teremtünk számukra.
A telephelyünkön lévő raktár
boltként is üzemel, ahol a START
Kht. különböző termékeit vásárolhatják meg munkatársaink. Az

értékesítést kibővítettük a lakosság számára is. Az épületek és
értékek őrzését a nappali és éjjeli
őrök látják el.
Beszámolhattunk arról is, hogy
a kirendeltségünkön történik a
sérült emberek ortopédcipő-igénylése, méretvételének megszervezése és lebonyolítása, továbbá az
iroda helyiségben folyik az ügyfélfogadás a mozgáskorlátozottak számára szerdánként 9–16
óráig, melynek vezetője Vedres
Józsefné, Kisvárda–Záhony
térség csoportvezetője.
Szeretném nagyon sok szeretettel és tisztelettel megköszönni
elsősorban vezérigazgató úrnak
és elnök asszonynak, valamint
mindazoknak, akik folyamatosan
hozzájárulnak üzemegységünk
fenntartásához és fejlődéséhez.
Reméljük munkánkat siker és
megbecsülés kíséri.
Vedres Józsefné

Kisvárda–Záhony térség csoportvezetője

Az újfehértói csoport életéből
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesületének Újfehértói Csoportja a 2007-es évben pályázat
útján 50 000 Ft-ot nyert rendezvények megvalósítására.
Két nagyobb lélegzetű rendezvényünk volt:
– a kihívás napja – együtt,
egymásért két keréken – mozgássérültek, értelmi fogyatékosok és
a polgármesteri hivatal dolgozói
részvételével
– a 2007-es év búcsúztatása,
szilveszter (Ha nem táncol a láb,
táncoljon a lélek) címmel mozgássérültekkel és hallássérültekkel
közösen búcsúztattuk az óévet.

Ha ezeken a rendezvényeken csak
egy csöppnyi szeretetet, figyel
mességet sikerült adni egymásnak, már akkor is tettünk egymásért valamit. Mi csak ennyit tudunk
adni, de azok, akik magányosak,
betegek, szívesen fogadták ezt az
új kezdeményezést. Mert ebben a
társadalomban van, akiknek a kirekesztettség jutott osztályrészül.
De ennek ellenére vannak
olyan segítőink, akik ha kell, fogják a kezünket, ilyen az egyesület
elnöke, Balogh Zoltánné,
Újfehértó polgármestere, Tóth
András, és képviselőtestülete.
Külön köszönöm Juhász Istvánné
Kemény Hajnalka alpolgármester

asszonynak, hogy nagymértékben segített a rendezvény megvalósításában és személyes
jelenlétével is megtisztelte rendezvényünket. Mindezt köszönjük, jó egészséget, boldog újévet
kívánunk mindannyiuknak.
Bige Lászlóné
csoportvezető és sorstársai

Hallás- és mozgássérültek csoportja

Erdélyben kirándult a gyarmati csoport
A fehérgyarmati csoport – a
korábbi évekhez hasonlóan – pályázat útján nyert 80 000 Ft-ot a helyi
önkormányzattól. Ebből az összegből sikerült egy erdélyi kirándulá
son részt venni a tagoknak.
Augusztus 23-án verőfényes
reggelen indult el az autóbusz a
kis csapattal. Első állomásként
Szatmárnémetiben álltunk meg
és a „láncos templomként”

ismert református műemléktemlomot néztük meg, ahol a helyi
lelkész rövid ismertetővel tájékoz
tatta a látogatókat. Volt még kis
időnk és megtekintettük a katoli
kus székesegyházat, majd a főtéren lévő parkban a csodálatos szökőkútnál időztünk egy keveset.
Úticélunk felé közeledve, Nagybányán is áthaladva megérkeztünk Mogosára, ahol a bányata

vat körbeölelő hegységek tették
felejthetetlenné a környezetet.
Ebédünk elfogyasztása után
indultunk vissza. Nagybányán
megnéztük még a helyi múzeum
falut, majd a kis csapat tele
élménnyel, kissé fáradtan lépte át
a határt. Az útitársak vidám lelkesedése – már tervezték a jövő évi
úticélt – meggyőzött arról, hogy
ebben az évben is érdemes lesz
kirándulást szervezni.
A beszámolóm végén szeretném megköszönni elsősorban a
fehérgyarmati Polgármesteri
Hivatalnak és nem utolsó sorban
Virágh Sándorné egyesületi
tagunknak és férjének az önzetlen segítséget.
Varga Béláné csoportvezető

2007. augusztusában az Egyesület már az Esély Centrumban
tudta megrendezni a nagy múltra
visszatekintő nyári tábort, melyen
az egyesület fiataljai vettek részt.
A tábor 6-án kezdődött az Elnök
asszony és az Esély Centrum
vezetőjének nyitóbeszédével.
Aztán megismerkedhettünk az
Esély Centrum minden igényt
kielégítő szolgáltatásaival, és
„lakóival”, este pedig ismerkedési
estet tartottunk, ahol mindenki
elmondta, hogy mit vár a tábortól.
Ezután már mindenki felszabadultabban viselkedett, és új barátságok szövődtek, a régiek pedig
elmélyültek. Ebben nagy segítséget jelentettek a társas programok,
mint a sportvetélkedő, ahol mindenki kipróbálhatta a scootereket,
és a saját ügyességét, vagy a
trail-O vetélkedő, ami lényegében
mozgássérültek számára kitalált
tájékozódási verseny, melyhez
nem szükséges semmilyen előképzettség, vagy speciális felszerelés, csak egy iránytűre és egy
térképre van szükség.
Ezeken a versenyeken minden
táborlakó nagy lelkesedéssel vett
részt, és a csapattagok egymást
segítve oldották meg a feladatokat. Főként a játék öröme számított, nem a győzelem.

Csoportkép a nyári tábor lakóiról
Természetesen nem maradhatott el a Nyíregyházi Állatkertben
tett látogatás sem, ami felejthetetlen élményt jelentett, mivel sok új
állat érkezett a közelmúltban az
állatkertbe.
Ha valaki a kreatív énjét akarta
fejleszteni, fűzhetett gyöngyöt,
festhetett üveget, de volt lehetőségünk szalvétaragasztásra is. Akiket nem kötött le ezen lehetőségek
egyike sem, az csocsózhatott,
kosárlabdázhatott, focizhatott, vagy
akár kártyázhatott, pancsolhatott
a medencében, vagy csak üldögélhetett a padok valamelyikén
is.

Minden reggel volt torna a reggeli után, ami jó bemelegítés volt
a napi programokhoz.
Az esték sem teltek el program
nélkül, beszélgettünk, zenéltünk,
vagy énekeltünk.
Az utolsó este szalonnát sütöttünk, és ekkor kerültek kiosztásra
a nyeremények is. Utána pedig a
tábortűz mellett énekeltünk.
Így az öt nap szinte észrevétlenül múlt el, nagyon sok emlékkel
és élménnyel gazdagabban térhettünk haza. És a reménnyel,
hogy idén is ilyen jó lesz a tábor.
Szabó Katalin

Beszámoló a Sclerosis Multiplex Klub
2007. évi munkájáról
A Sclerosis Multiplex Klub
vezetését 2007. januárjában vettem át, mely igen magas színvonalon működött. Az elmúlt időszakban munkaprogram alapján
végeztük tevékenységeinket.
Klubfoglalkozásaikat havi rendszerességgel tartjuk, figyelembe
véve a tagság igényeit.
Ennek alapján orvos előadót
hívtunk, mely alkalommal az SM
legújabb kutatási eredményeiről
Dr. Diószeghy Péter a Neurológiai osztály főorvosa tartott előadást. Egyesületünk elnök
asszonya a klubtagokat érintő
jogszabályi változásokról tájékoztatott bennünket. A Megyei
Munkaügyi Központ munkatársa, Arany Szilárdné a 2008.
évben életbe lépő rehabilitációról tartott egy baráti beszélgetést. Részt vettünk Örökösföld,
valamint a belváros akadálymentesítési hiányosságainak fel-

térképezésében. Mozgás és életmódtábort szerveztünk, melyen
hét fő vett részt Kecskeméten.
Hagyományokhoz hűen Nyírbátorba kirándultunk, ahol megtekintettük a felújított Báthori Várkastélyt, valamint a város neve
zetességeit. Városnézés után
finom ebéd várt ránk az erdészházban. Az SM Betegek Országos Egyesülete az idén Szolnokon tartotta meg az Országos SM
napot színes, érdekes programokkal. Klubunkból 22 fő vett
részt.
Mozgalmi életünk mellett nem
mondható csekély feladatnak a
Klub háttértevékenysége, mely
folyamatos kapcsolatot igényel
az SM Betegek Országos Egyesületével, a Magyar Sclerosis
Multiplexes Betegek Alapítványával, a Megyei Egyesületekkel
és támogató partnerekkel.
Együttműködési megállapodást

kötöttünk a Rehab – Kelet Kft.vel. Ők vállalták a klub tagjainak
életminőségük javítása érdekében új termékek bemutatását,
tanácsadást, jogszabályokról
tájékoztatást, valamint a meglévő rehabilitációs eszközök térítésmentes javítását és szállítását.
A fenyőünnepet az elmúlt
évekhez hasonlóan az orosi Herman Ottó Általános Iskolával
közösen ünnepeltük. A gyerekek
csodálatos ünnepi műsorral kedveskedtek, a klub pedig köszönetképpen megajándékozta és
vendégül látta a kisdiákokat. A
közös ünnepléseknek és az iskola tantestületének köszönhetően
a gyerekek már természetesnek
tartják állapotunkat, elfogadják
másságunkat.
Vadászné Szabó Aranka
SM klubvezető

A Reuma Klub 2007. évi beszámolója
Márciusban tartottuk az első
foglalkozásunkat, melyen kötetlen
beszélgetést folytattunk egymással. Elmeséltük, hogyan telt az
elmúlt év, és hogyan induljon az
új. Közösen állítottuk össze az
idei év programját remélve, hogy
meg is tudjuk valósítani.
Április a húsvéti készülődés jegyében telt. Fejesné Magdika sok
érdekes ötlettel segített bennünket a tojásfestéstől a színes teríték elkészítéséig. Vidám beszélgetésekkel és locsolóversikék felidézésével gyorsan telt az idő.
Májusban megbeszéltük, milyen
módon juthatunk beutalókhoz, és
megnéztük a különböző kiadványokat összehasonlítva a gyógyfürdők árait. Ebben az évben sajnos a Reuma Alapítvány nem
adott Berekfürdőre beutalót egyetlen tagunknak sem. Remélem a
jövő év szerencsésebb lesz. Sajnos az üdülési csekkek keretét is
csökkentették, illetve most már
csak kétévente vehetők igénybe.
Részt vettem a küldöttválasztáson. Ingyenjegyeket kínáltam a
rendszeresen színházba járó
tagoknak.

Júniusban gyógyászati segédeszköz bemutató volt. Megismerhettük a támogatással felírható
eszközöket (például: támbot),
valamint arról is kaptunk tájékoztatást, hogy milyen eszközöket
hol és milyen kihordási idővel
lehet felíratni. Néhány nap elteltével többen részt vettünk a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szat
már-Bereg Megyei Egyesülete
által szervezett társadalmi egyeztetésen. A konferencián a jövő
évben bevezetésre kerülő új rehabilitációs járadékról hallhattunk
igen színvonalas vitákat.
A nagy meleg miatt csak szeptemberben volt újabb foglalkozásunk, ahol Dankuné Gabi igen
színvonalasan felkészült Aloe
Vera gyógytermék-bemutatót tartott. A klubtagoknak felajánlott
törzsvásárlási lehetőséggel többen is éltek.
Októberben került megrendezésre az Esély Centrumban a
„Művészetek Hete”, melyet több
tagtársunk is megtekintett. Sorstársaink munkái között festmény,
kézimunka, vers, fotó és egyéb
kiállítási tárgy szerepelt. A klub-

tagok közül Fejesné Magdika gyönyörű babáit, Zomborszki néni
kézimunkáit csodálhattuk meg.
Novemberben többszörös véradókat jutalmazott a Start Kht.
dolgozói közül a Magyar Vöröskereszt. Színvonalas műsorral hívták fel a figyelmet a véradásra,
mellyel segíthetünk egymáson. A
hónap végén tanulmányi kirándulás keretén belül az egyesület dolgozóival klubtagjaink Debrecenben megcsodálhatták a Déry
Múzeumban a Munkácsy trilógiát,
valamint az egyedülálló „Az Igazi
Da Vinci” kiállítást. Feledhetetlen
élmény volt mindannyiunk számára. Decemberben az Egyesület
által szervezett karácsonyi ünnepségen vettünk részt.
Szomorú számunkra, hogy új
klubtagokat a közösségi életbe
nem sikerült bevonni, de továbbra
is próbálkozunk. A torna folytatására, ami a költözködés miatt félbemaradt a megbeszélések to
vább folytatódnak.
Fullajtár Andrásné
a Reuma Klub
vezetője

Folytatás a címoldalról

Folytatás a címoldalról

Húsz év után tovább startol a START…

Az eredmény önmagáért beszél
EU-s pályázatok a Startnál

(Start jubileum)

Az első tevékenység az akkor
még működő Szabolcs Cipőgyárhoz kötődött, úgynevezett bedolgozói rendszerben. Talán a sors
kegyes fintora miatt, ma már a
cipőgyár későbbi jogutóda is a
START tulajdona, ahol jelenleg
közel 400 fő részére biztosított a
munkalehetőség. Ha létszámról
beszélünk, feltétlen meg kell említeni, hogy a 20 év alatt a vállalat
dolgozóinak száma folyamatosan
emelkedett, jelenleg közel 3000
alkalmazottja van a START Kht.nak. (2004-ben a létszám meghaladta a 4000 főt.) Ami talán ezeknél is fontosabb, hogy a foglalkoztatottak 75%-a megváltozott munkaképességű, hiszen az új céget
20 éve azért alapították, hogy
munkát adjon azoknak, akik
egészségi állapotuk miatt szorultak ki az egyre szűkülő munkaerőpiacról. Sajnos ez a jelenség ma
is aktuális, hiszen a munkahelyteremtés nem egyszerű dolog.
Olyan termékcsoportokban kell
gondolkodni, amelyeknek biztos
piaca van. Kellenek épületegyüttesek, termelő- és szállítóeszközök, szakmai irányítás és megfelelően képzett munkaerő. Az
emberek sokasága keres munkahelyet, így aztán nincs abban
semmi meglepő, hogy a vállalat
rövidesen átlépi a megye határait.
A terjeszkedés elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye felé
irányul (pl.: Abaújszántó, Sátoraljaújhely, Kazincbarcika stb.), de
Hajdú, Békés és Pest megyében,
sőt a fővárosban is jelen van a
START. A létszám és terület növekedésével szorosan együtt járt a
termékbővülés. Hol van ma már a
bedolgozói, kézi cipő-talpfelvarrás? Napjainkban Nyíregyházán,
a megyében, és a megyehatáron
túl is készülnek divatos bőrtárgyak, gyógycipők, export minőségű női és férfi lábbelik, különböző
műanyag-, textil-, és faipari termékek. A mini pékségben kora
reggel friss kenyér illata csábít,
kinyitnak a START üzletek, dolgoznak az autó szerviz munkatársai, a Nyírségi Nyomdában újságok, igényes nyomdai termékek

készülnek ezerszám. Az Egészségügyi Centrumokban segítenek
gyógyulni a mozgásszervi betegségben szenvedőknek, közben
több mint 10 000 adag ebéd fő
naponta az intézmény konyháiban.
Ezalatt a START feliratos gépkocsik
és megrakott kamionok róják az
ország és Európa útjait.
Visszatekintve az elmúlt 20 évre,
nem ment minden úgy, ahogy elképzeltük. Voltak és vannak nehéz
időszakok, de utólag csak a szépre
és az eredményeinkre emlékszünk
szívesebben. Ezek között tudunk
bőven válogatni, hiszen avatóünnepségek sora jelzi, hogy egyre

bővült a termékskála és a munkalehetőség is. Vendégeink között
neves professzorok, miniszterek,
államtitkárok fordulnak meg rendszeresen munkahelyeinken, akik
viszik hírnevünket még a tengeren
túlra is. Arra meg igazán jóleső
érzés visszaemlékezni, hogy 1992.
szeptember 11-én beindítottuk a
START Szakiskolát és Speciális
Szakiskolát, ami az ország első
rehabilitációs központja volt. Itt
fogyatékos és hátrányos helyzetű
gyerekek speciális szakképzése
folyik. Még itt az évnyitón letettük az
alapkövét a diákok bentlakását biztosító kollégiumnak. Hogy szükség
volt-e erre, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint a központi épület azóta
is mindennapos gyerekzsivaja.
Büszkélkedhetünk tovább ezzel
a nappal, hiszen délután megnyitotta kapuit a Rehabilitációs Centrum,

ahol azok a felnőtt fogyatékos
emberek kerülnek elhelyezésre,
akik a vállalatnál dolgoznak és lakhatásuk nincs megoldva.
Vagy vegyük például az 1994-es
évet. A Nyírségi Nyomda is START
üzemeltetésbe kerül, közel 200 fős
dolgozói létszámmal. Felavatjuk a
már említett kollégiumot, hypo-t és
ecetet kezdünk gyártani, közben
sót, cukrot csomagolunk és üdítőitalokat palackozunk. Az egy éve
debütáló vendéglátás mini pékséggel bővül.
Sorolhatnák ezeket a sikereket
évekre lebontva is, de úgy nagyon
hosszú lenne a visszaemlékezés.

Azért két dolgot még feltétlen ki
kell emelni:
2006. szeptember 1-jén – európai kuriózumként – a PHARE program keretében létrehozott Esély
Centrum avatására került sor. Ezt
a gyönyörű környezetben lévő
épületkomplexumot érdemes megnézni nemcsak azoknak, akik az
érdek-képviseleti szerveket keresik
fel, vagy mozgásszervi panaszaik
gyógykezelését veszik igénybe.
A visszaemlékezés végén a
másik fontos említést érdemlő
esemény: a gazdasági változások
kényszere miatt a START 2006.
október 31-én megszűnt vállalati

formában működni, és november
1-től közhasznú társasággá alakult. Azóta is kiemelten védett
szervezetként működik tovább az
ország hat ilyen társasága között.
Dátummal kezdtük a visszaemlékezést, folytassuk most is azzal,
csak adjuk hozzá 20 évet:
2008. február 1-je, péntek dél.
A nyíregyházi Bujtosi Szabadidő
Csarnok bejárata fölött Széchenyi
idézet:
„Egynek minden nehéz, sok
nak semmi sem lehetetlen...”
Ez a felirat is jelzi, hogy itt ünnepség készül, egészen pontosan a
START Kht. – vagy vállalat? –,
illetve ahogy mindenki ismeri a
START Jubileumi Ünnepsége.

Az érkező minisztereket, országos és megyei vezető tisztséget
viselő meghívottakat, dolgozókat
már az épület előtt fogadják.
Bent filmvetítésekkel termékbemutatóval, majorett műsorral
várnak minden kedves vendéget.
13.00 órakor Marjori Chappel
Ima című versével indul a jubileumi ünnepség, melyet a START
Szakiskola egyik tanulója, Berta
Gabriella adott elő szívszorítóan.
A feszültségoldó könnyed sanzon után – előadta Horváth Margit
színművésznő, a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház tagja –
Balogh Zoltán, a cég vezérigazgatója, a Védett Szervezetek
Országos Szövetségének elnöke
köszöntötte a résztvevőket, egyben megnyitotta az ünnepséget.
A műsor következő részében
Csabai Lászlóné, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesterasszonya emlékezett a START
elmúlt 20 évére, úgy, mint a vállalat alapításának egyik főszereplője, de úgyis mint a vállalat rövid
ideig egykori dolgozója.
Ezt követte a Megyei Közgyűlés elnökhelyettesének, Seszták

Oszkárnak a hozzászólása, melyben méltatta a START megyében
betöltött szerepét és átnyújtotta
Vezérigazgató Úrnak a Megyei
Közgyűlés Ezüst Emlékplakettjét
a START élén végzett 20 éves
munkájáért.
A műsorvezető színpadra kérte
Dr. Veres János pénzügyminiszter urat. Ő a beszédében méltatta
a cég térségben betöltött szerepét és a minisztériummal történt
problémamegoldó folyamatos
együttműködést.
Mivel két miniszter is megtisztelte jelenlétével a 20 éves ünnepséget, ezért Kiss Péter kancellária
miniszter úr ünnepi köszöntője
következett, melyben a sérült em
berek támogatásának társadalmi
szükségességére hívta fel a
figyelmet. Köszöntötte a 20 éves
START kollektíváját és további
erőfeszítésekre, kitartásra biztatta
őket. A köszöntő beszédek után a
jubileummal kapcsolatos díjátadásokra került sor, melyben többek
között megköszönték az alapító
egyesület elnök asszonyának, Balogh
Zoltánnénak és vezetőinek a
START vállalat létrehozását.
Természetesen a díjazottak
között volt az a kilenc dolgozó is,
akik a Start megalakulása óta,
immár húsz éve ennek a cégnek
a hűséges alkalmazottai.
A díjátadással tulajdonképpen
az ünnepség hivatalosabb része
a végéhez ért, melyet látványos
színpadi tűzijáték tett emlékezetesebbé.
Ami ezután történt, azt már a
felhőtlen szórakozás kategóriájába kell sorolnunk, hiszen a Start
Szakiskola végzősei tánctudásukat csillogtatták a színpadon.
Majd a humánpolitikai üzem dolgozóinak lelkes csapatát tapsolhatta meg a közönség. A hangulat további fokozásához Nagy
Bandó András, és Nagy Natália
műsora volt a biztosíték.
E műsor keretében Vezérigazgató Úr „hivatalosan” is nyugdíjba
küldte Nagy Bandót, és helyette
„tiszteletbeli dolgozóvá” fogadta
lányát, Natáliát.
Tovább tartott a vidámság, hi
szen a színpadon Homonyik Sándor énekelt, majd szalonzenés ét
kezés tette még jobbá a közérzetet. Természetesen nem maradt el
a szokásos táncmulatság sem, mely
hez a zenét Varga Pista és Polaris
nevű zenekara szolgáltatta.
Utólag visszanézve a húsz év
is milyen gyorsan eltelt, elszállt,
elrobogott, így természetes, hogy
a jókedvű ünnepségnek is hamarabb vége lett, mint ahogy a vendégsereg szerette volna.
Itt illeti köszönet az alapítót is!
Mozgáskorlátozottnak, fogyatékosnak, megváltozott munkaképességűeknek nyújtottak, nyújtanak megélhetést. Több mint 15
ezernek...
Hogy mikor írunk legközelebb
ilyen ünnepségről?
Öt év múlva, a negyedszázados évfordulón, 2013 tavaszán!

Vizsgáznak a cipőkészítők
Ma már mindannyian úgy gondolják: nagyon jól döntöttek, amikor elmentek az első találkozóra.
De úgy gondolja a Start Kht., a
TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjusági Ház Közhasznú
Alapítvány, a RÉV Alapítvány, a
Beregarden Kft. és a Hendikep
Alapítvány vezetése is, hogy jól
döntöttek, amikor benyújtották
pályázataikat az első Nemzeti
Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának pályázataira. Eredményesen zárult az a két, foglalkoztatással egybekötött képzési projekt, amelyben a 66 indulóból
végül 60 fő szerzett új OKJ-s
szakmát: cipőkészítők, parkgondozók és takarítók lettek. 44
főnek sikerült tartósan munkába
állnia, vannak közöttük, akik a 13
hónapos képzés-foglalkoztatás
után már nyolcadik hónapja gyakorolják sikerrel új szakmájukat.
Ők azok az alig látható háttéremberek, akiknek munkája nyomán
az Esély Centrumban tiszták a
helyiségek, zöldül és virul a park,
vagy akik Nyírbátorban és Nyíregyházán a Start Cipőgyárban
szép és jó minőségű termékeket
gyártanak az európai piacokra.
Igazi sikertörténet ez mindenki
számára. Ám a projektek nemrégiben rendezett záró konferenciáján az is kiderült, hogy sem a
célcsoport, sem a megvalósítók
számára nem volt zökkenőmentes
az elmúlt két esztendő. A konferencián előadó projektmunkatársak egyhangúan vallották: nagyon
kemény erőfeszítések árán jutottak el idáig. S ezt nemcsak a nyíregyházi projektvezetőktől hallhattuk, hanem erről számoltak be a
szolnoki Impulzus Egyesület „Liget”
programjának vezetői éppúgy,
mint a szolnoki hasonló konferencián a mórahalmiak, vagy a
mezőberényiek. De a célcsoportok tagjai is mindenütt elmondták, nagyon nehéz volt tartósan
figyelni, család mellett tanulni,
izgulni a vizsgákon, s végül sikerrel helytállni az új szakmában.
S ami a megvalósítók kemény
erőfeszítéseit illeti, nemcsak az

irdatlan mennyiségű adminisztráció és papírmunka nehezítette
a sorsukat, hanem a pályázati és
elszámolási rendszerben bekövetkezett átszervezések és folyamatos változások. Igazi ezek
pozitív eredménnyel kecsegtetnek, de amíg ekkora változások
átmennek egy ilyen rendszeren… Azt hiszem minden résztvevő egy kicsit „belehalt” ebbe az
időszakba, s az igazi pozitívumait a következő pályázók élvezhetik majd. Tovább súlyosbították a
helyzetet a gazdasági nehézségek és azok a rendeleti változások, amelyek a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatásában éppen a projektidőszak
alatt következtek be.
Ha összegezni akarjuk, a
Startnál megvalósult az az európai uniós és hazai cél, hogy a
pályázatok egymásra épülve
alkossanak egy komplex rendszert. Az Esély Centrum létrejöttében kitüntetett szerepe volt a
Mozgáskorlátozottak Megyei
Egyesületének mint ötletgazdának és konzorciumi partnernek, a
Startnak mint üzemeltetőnek. Itt
és a cipőgyárban tanultak és dolgoztak, s dolgoznak ma is a fentebb emlegetett célcsoport tagok,
akik egy régebbi távmunkás projekt keretében létrejött adatbanknak köszönhetik, hogy egymásra
találtak a pályázatot megvalósító
konzorciumokkal.
A Start Szakiskolában és Speciális Szakiskolában megvalósult
– a kompetencia alapú képzés
elterjesztését szolgáló – HEFOPos projekt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek segít
abban, hogy ezzel a nagyon korszerű képzési móddal tanulhassanak. Számos és nagy jelentőségű munkahelyteremtő pályázatot nyert a cég működése
egész területén, s a startos
pályázatkészítők boszorkánykonyháján nem kevés új munkahely teremtésének lehetőségét
készítik napjainkban is elő. Nem
kerülnek hát rossz helyre a Startnál az Európai Uniós és hazai
pályázati források.

Húsz évesek
a Startnál:
Balogh Zoltán
Börcsök Csabáné
Gyüre Imréné
Kovács Ferenc
Novák Pál
Szombati Géza
Toldi Zsuzsanna
Udvari László
Veressné Molnár Julianna

Bizonyítványukra várnak a parkgondozók és a takarítók

Családi hangulatban
Az ököritófülpösi rehabilitációs intézmény lakóinak életét teszik
színesebbé a családias hangulatú, rendszeresen megrendezésre
kerülő ünnepségek, játékos vetélkedők.

Pedagógiai, segítői szempontból nagyon fontosnak tartjuk a
rendezvények, összejövetelek „je
lenlétét”, melyet szakmai programunkban is hangsúlyozunk.
Ezeknek a rendezvényeknek
nemcsak dátumokhoz kötődő, álta
lános szerepe van intézményünkben, hanem pszichológiai, pedagógiai funkcióval is rendelkeznek.
Hiszen ebben a kis közösségben él olyan lakó, akinek az intézménybe költözés előtt hányatott
sorsa miatt egyáltalán nem volt
része ilyen ünnepségekben, programokban. Tehát a pszichológiai
és pedagógiai cél megjelenik abban,
hogy a közösséget egy kis „családdá” kovácsoljuk, motiváljuk az
együttműködést, az egymás iránti
tiszteletet, türelmet, megértést.
Legutóbbi rendezvényeink: október elején a Szüreti bál, majd de
cemberben a karácsonyi ünnepség.
Mindkét rendezvény alkalmával
a szervezők készítik elő a programokat: segítők, fejlesztő pedagógusok és természetesen a lakók.
A tavalyi Szüreti bál nagyon jól
sikerült, az időjárás is nekünk
kedvezett, a természet szép, őszi
ruhába öltözött, így az intézmény
udvarán rendezhettük a mulatságot. A lakók már hetekkel előtte
lázasan készülődtek, ugyanis egy
meglepetés fellépéssel készült
néhányuk. A délután egy játékos
vetélkedővel kezdődött, ahol a
lakók és a dolgozók csapatokat
alkottak, és indulhatott a „verseny”. Néhány feladat: zsákban
ugrálás; ki tud a leglassabban
kerékpározni; apró meglepetések
keresése az intézmény területén
stb. A vetélkedő végén minden
csapat ajándékban részesült.
Nem a győzelmen volt a hangsúly, hanem az együttléten, a
közös programon. A vetélkedő
után következett a lakók megle-

petése: neves sztárok parodizálása... Ahogyan a „nagyok” mondanák: szem nem maradt szárazon a
nevetéstől és a jókedvtől. És ami
a legfontosabb: hatalmas munka
állt a műsor mögött.
Aztán jött a december, a karácsony. Ez az ünnep mélyebb
érzelmeket hoz felszínre, leginkább akkor, ha az ünnephez más
történések is kapcsolódnak. A
karácsonyi ünnep alkalmával a
lakók nagyon kedves műsorral
készültek, mely Jézus születéséről szólt. A műsort egy meghitt,
családias hangulatú vacsora
követte. Ilyenkor az érzelmek
szinte kézzel foghatóak, egy szomorú arc, egy fátyolos tekintet,
egy-egy legördülő könnycsepp.
Gondolatok, sóhajok ezrei repkednek egy kis helyiségben, egy
pár ember szívéből. Majd hamar
felocsúdunk és megrázzuk
magunkat. De alighogy ez megtörténik, két szomorú pillanat,
búcsú is következik. Sok-sok éves
munka után, a rehabilitációs intézmény intézményvezetője, Hargitai
Ilona elbúcsúzott a lakóktól, a
munkatársaktól, a mindennapos
munkaidőtől és ma már nyugdíjas
éveit tölti, így tevékenykedik.
Ezúton is kívánunk neki nagyon
boldog, örömteli éveket!
Aztán, ahogy mondani szokták,
az egyik szemünk sír, a másik
nevet: egy sikeres rehabilitációról
számolhatunk be. Radó Zsolt egy
akadályokkal, könnyekkel teli úton
jutott el addig, hogy mára önálló
életet kezdett és főiskolai tanulmányokat folytat. Ahhoz, hogy ezt
elkezdje, természetesen az élete
egy részétől „búcsúznia” kellett.
Ez pedig az intézmény, a barátok.
Egy új élet kezdete. Nagyon sok
erőt, kitartást, örömet kívánunk!
Kovácsné Varga Rita
intézményvezető

Da Vinci vendégei voltunk
Novemberben a Művészeti
Hetek rendezvénysorozat keretén belül tanulmányi kiránduláson vettünk részt Debrecenben.
A Déri Múzeumban megcsodálhattuk a Munkácsy trilógiát.
A három monumentális kép szinte
körülölelt bennünket. Olyan érzésünk volt, hogy részesei vagyunk
az eseményeknek. A következő
helyszín a Modem kiállító terem
volt, ahol már a bejáratnál egy óriási, 9 méteres ló szobor fogadta
az érdeklődőket, mely Leonardo
da Vinci alkotása.

A főként képzőművészeti
alkotásairól ismert művész
elkápráztatott bennünket természettudományi ismereteivel is.
Egy olyan ember képe bontakozott ki előttünk, aki több száz
évvel haladta meg korát tudásával, ismereteivel.
Ezután rövid sétát tettünk
Debrecen újjá épített főterén,
majd indultunk haza. Köszönjük
ezt a feledhetetlen, szép napot!
Fullajtár Andrásné
Reuma Klub vezető

„Mindennapi segítség: Támogató Szolgálat”
Az „Önálló Életvitelért” Támogató Szolgálat 2004. január 1-jén
kezdte meg működését Nyíregyháza Város közigazgatási területén.
Fenntartója a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete. Elnök: Balogh Zoltánné • Telefon: 20/326-0485
Szolgálatvezető: Sitkuné Técsy Éva • Telefon: 20/930-8713
Szolgáltatásainkat valamennyi
fogyatékossági csoportba tartozó személy (mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi fogyatékos, autista) igénybe veheti.
A Támogató Szolgálat elsődleges, minden tevékenységet
meghatározó feladata a prevenció, az önálló életvezetés támogatása, igazodva a szolgáltatást
igénybevevő életkorához, fogyatékossága típusához, mértékéhez, élethelyzetéhez és képességeihez.
Szolgáltatásaink
Személyi segítségnyújtás:
– személyi higiéné biztosítása,
– egészségügyi tanácsadás és
felügyelet,
– vérnyomás- és vércukormérés,
– gyógyszerek felíratása, kiváltása, adagolása orvosi előírás
szerint,
– betegkísérés háziorvoshoz,
fogászati kezelésre, egészségügyi szakrendelésre,
– segítségnyújtás bevásárlásban, egyéb hivatalos ügyek
intézésében.
A személyi segítségnyújtás minél
optimálisabb működtetése érdekében sorstársaink egyedi igényeit,
illetve a nemi intimitást szem előtt
tartva igény szerint férfi, valamint
női személyi segítővel állunk sorstársaink rendelkezésére.

A személyi segítségnyújtás térítési díjai:
Munkanapokon:
– Szociális rászorultság alapján
jogosultak: 300 Ft/óra
– Szociális rászorultság alapján
nem jogosultak: 500 Ft/óra
Munkaszüneti napokon: 650 Ft/
óra
Speciális személyszállítás:
– Egészségügyi intézményekbe
(szűrővizsgálatok, kontrollvizsgálatok, laborvizsgálatok,
rehabilitációs-, fizikoterápiás
kezelések),
– gyógycipő-művégtag méretfelvételre történő szállítás,
– hivatalokba történő szállítás,
– munkahelyre, oktatási intézményekbe történő szállítás,
– közösségi, kulturális, családi ren
dezvényekre történő szállítás,
– Egészségügyi centrumban
történő kezelésekre (szolárium, masszázsfotel, részmas�százs testtájanként, talpmas�százs, frissítő masszázs, thai
masszázs, cellulitisz-maszszázs, arcmasszázs, víz alatti
sugármasszázs, reakcióterápia, nyirok drenázs – öedemás
kezelés – iszapkezelés, fényterápia, vákuumterápia, rövidhullám kezelés, magneoterá
pia, csoportos gerinctorna, fit
nesz-gépek – chi gép) szállítás,

– egyéb szállítási igények.
A nem akadálymentesített lift
és rámpa nélküli lakóházak,
közintézmények esetén, a lépcsőn való biztonságos le- és
feljutás biztosítása érdekében
lépcsőn járószerkezettel nyújtunk segítséget sorstársaink
számára.
Szállítási megrendelés esetén lehetőség szerint előre szíveskedjenek jelezni, amennyiben nem akadálymentes az épület.
A speciális személyszállítás térítési díjai:
– Szociális rászorultság alapján
jogosultak: 1 680 Ft/hó
– Szociális rászorultság alapján nem jogosultak: 2 000 Ft/
hó
– Eseti ellátás igénybevételénél
csak szociálisan rászorulók
részére: 60 Ft/km. Munkaszüneti napokon: 100 Ft/km. Eseti
szállítás 5 km-en belül: 200 Ft/
alkalom

A szolgáltatás térítési díjai az
ÁFÁ-t tartalmazzák.
Szociálisan rászorulónak mi
nősül az, aki:
– fogyatékossági támogatásban,
– vakok személyi járadékában,
– emelt összegű családi pótlékban részesül.
Információnyújtás:
– A fogyatékosokat érintő jogszabályokról, speciális rendelkezésekről,
– a fogyatékos emberek érdekvédelmi és szolgáltató szervezeteiről,
– önkormányzati és egyéb hivatalos ügyekben.
A tájékoztatás módja az egye
sület székhelyén a hét minden
munkanapján személyesen
(hétfőtől csütörtökig: 8–16 óráig,
pénteken: 8–12 óráig), illetve az
alábbi telefonszámok valamelyikén:
42/410-522, 42/504-835, továbbá a
zöldszámon: 06-80/203-877, illetve a
06-20/930-8713-as mobilszámon.

Regionális ifjúsági találkozó Berekfürdőn
Az észak-alföldi régióból a MEOSZ Ifjúsági tagozatának önkén
tesei a MEOSZ által szorgalmazott regionális ifjúsági találkozót szerveztek 2007. szeptember 22–23-án, szombaton és vasárnap Berekfürdőn
a Megbékélés Házában.

Kedves fiatal tagtársunk!
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei
Egyesülete Ifjúsági Csoportja
szeretne tájékoztatni téged, az
Ifjúsági Csoport éves rendezvényeinek lehetőségeiről:
– nyári táborozások,
– ifjúsági konferenciák megyei és
országos szinten,
– sport és szabadidős programok,
– országos és megyei rendezvényeken részvétel.

Amennyiben fölkeltettük érdeklődésed és szeretnél egy fiatal,
dinamikus, jó kedvű közösséghez
tartozni, és érdekes rendezvényeken részt venni, kérlek töltsd ki
ezt a jelentkezési lapot!
További jó egészséget!
Balogh Zoltánné
elnök
Bozsik Mihályné
Ifjúsági Csoport vezető

Kérjük töltsd ki és juttasd el az egyesületbe!
---------------------------------------- itt vágd el---------------------------------------A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ifjúsági Csoport tagjai a konferencián

A rendezvényen részt vettek az
észak alföldi régió, Jász-NagykunSzolnok, Hajdú-Bihar, SzabolcsSzatmár-Bereg Megye egyesületeinek vezetői és az ifjúsági csoportok képviselői és tagjai.
A találkozó célja a MEOSZ
idején újjáalakult Ifjúsági Tagozat
mintájára egy regionális ifjúsági
csoport létrehozása, melynek
tagjai aktívan részt vállalnak az
Ifjúsági Tagozat Szervezeti Működési Szabályzatában megfogalmazott célok elérése érdekében.
Szakmai konferencia napirendi
pontjai:
– A MEOSZ és a helyi szervezetek képviselőinek bemutatása,
– Beszámolók az eddigi ifjúsági
csoportok és egyesületek
munkáiról,
– Regionális ifjúsági képviselők
megválasztása,
– Jövőbeli feladatok egyeztetése,
– Játékos ismerkedési vetélkedők, beszélgetések.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Ifjúsági Csoportból 8 fő

vett részt a konferencián, valamint az Egyesület elnök-helyettese, Kovács István színesítette
a kis csapatot.
A két nap alatt megismerhettük a szomszédos megyékben
élő fiatal sorstársainkat, oktatási
lehetőségeket, személyes ta
pasztalatokat ismertettünk, hogy
kinek milyen negatív vagy pozitív
dologgal kell szembesülni a mozgássérüléséből adódó nehézségek miatt, és hogyan tudnánk
közös erővel a társadalom szemléletváltásban részt venni.
Megválasztásra kerültek a
megyei és regionális ifjúsági csoport vezetők:
Regionális Ifjúsági Csoport
Vezető: Tóth Mónika (Debrecen)
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Ifjúsági Csoport Veze
tő: Bozsik Mihályné (Ildikó,
Nyíregyháza)
Hajdú-Bihar Megyei Ifjúsági
Csoport Vezető: Vass Teodóra
(Debrecen)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Ifjúsági Csoport Vezető: Tóth
János Krisztián (Szolnok)

Név:.........................................................................................................
Leánykori név:.........................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................
Születési hely, dátum: ............................................................................
Lakcím: . .................................................................................................
Tel.: ........................................................................................................
Végzettség: ............................................................................................
Érdeklődési köröd: .................................................................................
Napközbeni elérhetőséged? Iskola vagy munkahely címe?...................
................................................................................................................

Humor

Ezek is velünk történtek
Bagoly…
Vállalatunk a Hortobágyi Nemzeti Park megrendelésére, madarak számára környezetbarát faodúkat készített. A mintatermékek
felirattal lettek ellátva...
Egy reggelre a Munkaügyi Osztályvezető szobájának ajtajára
került az egyik felirat: „BAGOLY ODÚ”.
A ma már nyugdíjas munkaügyi osztályvezető kollégánk, Bagoly
Pál a mai napig sem tudja, kinek köszönheti irodájának elnevezését.
Még mindig Bagoly!
De az előzőnél szebb! Az osztályvezető úr Tomasovszki András
portás által történt egyedi megköszöntése volt:
„Berepültünk...!? BEREPÜLTÜNK...!?”

Az Egyesület 2008. évi feladat- és munkaterve
Egész évben végzett folyamatos tevékenységek, szolgáltatások:
– Sorstársaink tájékoztatása, felvilágosítása a mozgássérülteket
érintő rendeletekről, támogatási
rendszerekről ügyfélfogadási
napon és telefonon.
– Támogatások ügyintézése, környezettanulmányok elkészítése
(Lakás akadálymentesítési támogatás, gépjármű-szerzési támogatás, „Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány pályázati lehetősége stb.).
– Pályázatok elszámolása, új pá
lyázatok készítése folyamatosan.
– „Önálló Életvitelért” Támogató
Szolgálat és „Nefelejcs” Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény
működtetése folyamatosan.
– Minőségirányítási rendszer
bevezetése folyamatosan.
– Vox Humana újsághoz adatgyűjtés.
– Ingyenes gyógyászati segédeszköz kölcsönzés.
– Igény szerint fizikoterápiás,
gyógytorna, gyógymasszázs
kezelések biztosítása.
– Úszásoktatás fiatalok számára.
– Rendezvények, szabadidős
programok szervezése.
– Adománygyűjtés folyamatosan.
– A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar szociális
munkásai részére nagygyakorlat
és terepgyakorlat biztosítása.
– A jogszabályváltozások figyelemmel kísérése.
– Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel.
– Megyei szinten az akadálymentesítés figyelemmel kísérése.
– Klubok (SM, Reuma, Családi,
Ifjúsági), sakk-szakkör működtetése folyamatosan.
– Ifjúsági tagozat klubfoglalkozásai havonta egy alkalommal.
– Folyamatos kapcsolattartás az
egyesület ifjúsági csoportvezetője részéről a MEOSZ és a
Regionális Ifjúsági csoport képviselőjével a negyedévenkénti
értekezletek, az éves konferenciák és a programokon való
részvétel céljából.
– Folyamatosan részt veszünk az
Esélyek Háza által szervezett
programokon és képzéseken.
Január:
– 2007. évi beszámoló, valamint
közhasznú jelentés előkészítése.
– Pályázatok elszámolása.
– Nyíregyháza közigazgatási te
rületén élő mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvez
mények igénylésének összegyűjtése, továbbítása a polgármesteri hivatal felé április 30-ig
folyamatosan.
– 2008. január 23.: Elnökségi ülés:
• MEOSZ „Álláskulcs” projekt
megbeszélése
• HÉRA Alapítvány pályázati
lehetőség
• 2008. évi programok megtárgyalása.
Február:
– 2008. február 1.: Egyesületi
tisztségviselők továbbképzése
az Esély Centrumban:
• Rövid tájékoztató az Egyesület működésében bekövetkezett változásokról.
• Jogszabályváltozások.
• MEOSZ „Álláskulcs” projekt
ismertetése.
• „Telefonnal a Rászorultakért”
Alapítvány és a Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatának
ismertetése.
• 2008. évi programokról tájékoztatás.
• Helyi csoportvezetők, klubvezetők részéről 2007. évi be
számoló és 2008. évi munkaterv ismertetése, leadása.

• 2008. évi újsághoz anyagok
bekérése.
– Vox Humana újság előkészítése, adatgyűjtés.
– Rendezvények lebonyolításához adománykérő levelek kiküldése.
– 2008. február 15.: Farsang –
„Felkötjük a farsang farkát”
A farsangi hagyomány felelevenítésével szeretnénk a téli
időszakból, a szürke hideg
napokból kimozdítani az Egyesület tagtársait, dolgozóit és az
Ifjúsági csoport tagjait.
Ezen program alkalmával a
kreativitását mindenki kibontakozathatja.
Helyszín: Nyíregyháza – Esély
Centrum: Konferencia terem
Programok: Jelmezverseny
3–5 tagú zsűri értékelésével; a
megjelenés mindenkinek kötelező maszkban, álarcban vagy
arcfestésben; tombola.
Március:
– 2008. március 11. Elnökségi ülés:
• 2008. évi küldöttközgyűlésen résztvevő küldöttek létszámának megállapítása.
• Vox Humana újság elkészítése, terjesztése.
• Önálló Életvitelért Támogató
Szolgálat és Nefelejcs Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény működéséről tájékoztató
• Minőségirányítási rendszer
bevezetéséről tájékoztató.
– Pályázatok figyelése, benyújtása.
– Helyi csoportgyűlések megtartása.
– Terápiás úszás, úszásoktatás
A mozgásszervi betegséggel,
mozgásfogyatékossággal élők
számára az egyik leghatékonyabb mozgásforma, javul a
tüdő-szív-keringési szervrendszerek teljesítőképessége, a
víz ellenállása miatt intenzívebb munka végezhető, ezáltal
egy mozgássérült fiatalnak is
lehetősége van a járás gyakorlatát kipróbálni, érzékelni. Fejleszti a kondicionális- és koordinációs képességeket.
Rehabilitációs, terápiás, egészségmegőrző és egészségvédő
céllal, játékos szórakoztató formában szeretnénk a fiataloknak megrendezni. Elsősorban
14–35 éves fiatalok számára.
Heti egy alkalommal, 1 óra időtartamban.
Helyszín: Nyíregyháza, Júlia fürdő
Időpont: 2008-as évben anyagi
lehetőségekhez mérten. Pályázati forrás függvénye.
– 2008. március 31.: MBT fiziológiás lábbeli termékbemutató.
Helyszín: Esély Centrum Konferencia terem. Bemutatót tartja: MBT Pont Nyíregyháza
munkatársa.
Április:
– 2008. április 10–13. Országos
ifjúsági vezetőképző megtartása a MEOSZ szervezésében,
Egyesületünk és a START Kht.
munkatársainak közreműködésével. Helyszín: Esély Centrum
épületkomplexuma.
– Gyermeknap előkészítése. 2008.
április 11. Költészet napja – Ezen
a napon ünnepeljük József Attila
születésnapját, és hazánk
nagyjainak művészetét. Helyszín: Nyíregyháza, Esély Centrum
Programok: versmondó-szavaló verseny; amatőr színdarabok bemutatása, kulturális programok.
– 2008. április 22.: Föld napja –
Környezetvédelmi nap
Helyszín: Nyíregyháza – Esély
Centrum. Programok: rajzpályázat a környezetvédelem
témakörében; a beérkezett raj-

zok kiállítása – Konferencia
terem; csoportos szellemi vetélkedő; kézműves foglalkozások.
Május:
– 2008. május 5. Egészségügyi
állapotfelmérés: a Pharmanex
Biofoton Szkenner segítségével antioxidáns mennyiség
mérés az emberi szervezetben. A mérést elvégzi: Kozma
Krisztina
– 2008. május 9–10. REHA HUNGARY 2008. rendezvénysorozat.
– 2008. május 9. MEOSZ küldöttközgyűlésen részvétel a Syma
Csarnokban Budapesten.
– 2008. május 8–9.: „Kérdések
és válaszok a Támogató Szolgálatok munkájában” címmel
civil szakmai konferencián való
részvétel. Helyszín: Kisvárda
– 2008. május 14. Elnökségi ülés:
• Egyesületi küldöttközgyűlés
előkészítése.
• 2007. évi közhasznú jelentés,
2008. évi költségvetés elkészítése (Egyesület, Önálló
Életvitelért Támogató Szolgálat, Nefelejcs Fogyatékos
Személyek Nappali Ellátást
Nyújtó Intézménye), megtárgyalása, és a küldöttközgyűlés elé terjesztése. Beszámoló megküldése a küldöttek részére.
• 2008. évi munkaterv előkészítése, megtárgyalása és
előterjesztése a küldöttközgyűlés felé.
• Tagdíjemeléssel kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása, és a küldöttközgyűlés
elé terjesztése. Javasolt emelés 2009. január 1-től.
– 2008. május 16. MEOSZ OTTI
Vezetőképző alaptanfolyam:
• Hogyan szerezzünk munkahelyet tagjainknak?
• A MEOSZ „Álláskulcs” rendszerének bemutatása.
– Külkapcsolatok továbbépítése.
Megállapodás alapján, pályázati támogatás segítségével
látogatás Erdélybe a Maros
Megyei Mozgássérültek Egyesületéhez Marosvásárhelyre.
– 2008. május 30. 9 óra
Egyesületünk küldöttközgyűlésének megtartása az Esély
Centrumban.
– 2008. május 30. 10 óra.
Gyermeknap
A megyében élő gyerekeknek és
fiatal tagoknak egy színes nappal szeretnénk kedveskedni.
Lehetőség adódik megismerkedni, beszélgetni, lelkileg feldolgozni a mindennapok megélésében a személyre szabott
nehézségeket, adottságokra való
tekintettel. Szülőkkel való kapcsolattartásra ad lehetőséget.
A kisebb jutalmazások a sikerélmény megszerzésében nyújtanak segítséget. Helyszín:
Nyíregyháza – Esély Centrum.
Programok: Egyszerre több
helyszínen játékos sport és
ügyességi vetélkedők; Trail-O;
filmvetítés; kézműves műhely.
Június:
– Elnökségi ülés: Szabadidős
programokkal egybekötött nyári
gyermekfelügyelet előkészítése. Az Önálló Életvitelért Támogató Szolgálat és a Nefelejcs
Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézményének 2008. félévi beszámolója.
– 2008. június 7. „Moravecz Ferenc
Sakk Emlékverseny” az Egyesület és a hozzátartozók szervezésében.
– Megyei Úszófesztivál fogyatékossággal élő fiatalok részvételével Nyíregyháza, Debrecen
helyszínnel.

– 2008. június vége /hétvége –
egyeztetett időpont alapján/:
Szabadtéri szalonnasütés
– Az egyesület ifjúsági tagjainak
lehetősége adódik, kikapcsolódni, fiatal sorstársak között lenni.
Ezáltal a fiatalokat érintő problémák megbeszélése, tapasztalat
cserére, beszélgetésre, kapcsolattartásra van lehetőség.
Helyszín: Nyíregyháza – Esély
Centrum
Programok: szalonnasütés; zene;
kötetlen beszélgetés, ismerkedés.
Július:
– „Esély a nebulókért” szabadidős programokkal egybekötött
nyári gyermekfelügyelet előkészítése a START Kht. dolgozóinak gyermekei részére. Szervező az Egyesület és a START
Kht.
– 2008. július 5–13. Nyírségi Nemzetközi Torna: sakkversenyen
való részvétel, melynek helyszíne
az Inczédy György Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza.
– Fogyatékosok Megyei Sporttalálkozójának szervezése, előkészítése.
– Sikeres pályázat esetén megyei
szintű gyermektábor megrendezése az Esély Centrumban
úszásoktatással, sátorozási
lehetőséggel.
Augusztus:
– Elnökségi ülés: nyári sport és
szabadidős tábor és a fogyatékosok megyei sporttalálkozójának előkészítése.
– 2008. augusztus 11–15.: nyári
ifjúsági sport- és szabadidős
bentlakásos tábor megszervezése a megyében élő szociálisan
hátrányos helyzetű mozgáskorlátozott fiatalok számára.
Az egyhetes tábor ideje alatt
közösségformálásra, ismerkedésre, sportolásra, képességfejlesztő foglakozásokon való
részvételre van lehetőségük a
fiataloknak.
A tábor ideje alatt kirándulásokat, városnézést, múzeumlátogatást szervezünk, utolsó nap
tábortűzzel búcsúzunk egymástól.
Önálló életviteltanácsokat, kerek
asztal beszélgetést, csocsó bajnokságot rendezünk és az Esély
Centrum területén lévő egészségügyi, gyógytorna, kondigép
használati lehetőségeket biztosítunk.
„Ki mit tud?”Kategóriánként meghirdetjük
tagjainknak, fiataljainknak, villantsák meg tudásukat, tehetségüket.
A tapson kívül elismerő oklevéllel, jutalommal kedveskedünk,
kihangsúlyozva a sikerélmény
fontosságát egy mozgássérült
életében, személyiség fejlesztése, énképe, önértékelése segítésben.
Célcsoport: 15–35 éves, megyében élő fiatalok.
Helyszín: Nyíregyháza – Esély
Centrum
Programok: ismerkedési est;
sport és szabadtéri foglalkozások; kötetlen beszélgetés,
ismerkedés; csoportos vetélkedők; kézműves foglalkozások;
filmnézési lehetőség; tábortűz;
kirándulás, városnézés; szabadtéri medence használata;
„Ki mit tud?”.
– 2008. augusztus 31.: Fogyatékosok Megyei Sporttalálkozója
Egyesületünk aktív közreműködésével szervező a Nyírsuli
Kht.
A sport minden életkorban az
egészséges életmód fontos
része, és betegségmegelőző
hatása mellett egyre több beteg-

ség gyógyításában és utókezelésében is értékes eszköz.
Fontos szerepet játszik a fizikai
és mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos ma
gatartás kialakításában. Életvezetési technikák és módszerek
közvetítője, a nevelésnek olyan
eszköze, mely játékos formában
vértezi fel megoldási készletekkel az ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására. Lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi
kötelékek erősítésében, miközben kultúrált szabadidő eltöltési,
szórakozási lehetőséget biztosít.
Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, to
vábbá gyakorlati eszköze lehet a
hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának.
Helyszín: Nyíregyháza- Városi
Stadion
Programok: Sakk nyílt egyéni
verseny; kerekesszékes ügyességi verseny; 60 m síkfutás;
kerekesszékes kislabdahajítás;
kislabdadobás helyből; célba
dobó verseny; kispályás labdarúgás; teke nyílt egyéni, illetve
fekvenyomó verseny; darts.
Szeptember:
– Egyesületi tisztségviselők szakmai továbbképzése.
– Elnökségi ülés.
– 2008. szeptember 8-tól október
végéig: Művészetek Hete
A kiállított tárgyak mindegyike
megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő sorstársak, munkatársak munkái. A
szervezők célja az, hogy megismertessék a látogató közönséget a fogyatékossággal élő
emberek különböző képzőművészeti tárgyaival, képességeivel, tehetségével.
Jelentkezhetnek azok, aki késztetést éreznek bármilyen művészi készség felé, akár festészet,
akár kézműves vagy költői, írói,
stb. tevékenység iránt és azt
másokkal is szívesen megosztanák.
A kiállítás egy hónapig lesz
megtekinthető az Esély Centrum Konferencia termében.
Programok:
• Ünnepélyes megnyitó: amatőr színészeti kiselőadások,
tánc, versmondás.
• Záró ünnepség: amatőr színészeti kiselőadások, tánc,
vers mondás.
• Díjátadó
Október:
– Folytatódik a „Művészetek Hete”
rendezvénysorozat.

– Aktualitások.
– Karácsonyi ünnepség előkészítése.
November:
– Elnökségi ülés: karácsonyi
ünnepség előkészítése.
– Karácsonyi ünnepség szervezése.
– Fogyatékossággal Élők Megyei
Sportkavalkádja.
– Szervező: Sportszövetségek Sza
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete.
December:
– Elnökségi ülés: a 2009. évi
munkaterv tervezet előkészítése. Az Önálló Életvitelért Támogató Szolgálat és a Nefelejcs
Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye
2008. évi beszámolója.
– Helyi csoportok, klubok éves
beszámolója.
– 2008. december 19.: Karácsonyi
ünnepség megrendezése Nyíregyházán, az Esély Centrum
Konferencia termében.
Az ünnepségen a Nyíregyháza
és környékén élő mozgássérült
felnőtt és gyermek tagjaink
vesznek részt.
A karácsony mindenki számára
a szeretet, a békesség, az
összetartozás ünnepe, vannak
azonban, akik egyedül, meghitt
pillanatok nélkül kénytelenek
eltölteni a Szentestét. Tagtársaink túlnyomó többsége súlyosan mozgáskorlátozott és igen
rossz szociális körülmények
között élik mindennapjaikat.
Rendezvényünkkel célunk,
enyhíteni a hétköznapok egyhangúságát, magányosságát,
az elesettség és kirekesztettség érzését.
Szép, kellemes emlékekkel teli
perceket kívánunk nyújtani az
ünnepségen megjelenőknek,
és kulturális műsorral szeretnénk élményeiket gazdagítani.
Programok: kiselőadások, vers,
tánc, amatőr színjátszó csoportok, Betlehem.
Az Egyesület éves munkaterve a MEOSZ rendezvényekhez,
és a tárgyévben felmerülő to
vábbi programokhoz igazodik,
ezért a változtatás lehetőségét
fenntartjuk.
Az Egyesület Elnöksége

Tisztelt Mozgáskorlátozottak!
Az elmúlt években Nyíregyházán a JÁDA Kft. Autósiskolánál elkezdett mozgáskorlátozott gépjármű-vezető oktatás
eredményeként ma már egyre
több ember mondhatja el, hogy
gyökeresen megváltozott az
életvitele, mert a jogosítvány új
távlatokat teremtett meg az életében.
Az iskola tovább dolgozik ezen
a területen és igyekszünk a szomszédos megyékben is tevékenységünket a mi gépjárművünkkel
biztosítani, ezzel lehetőséget
adva az ottani embereknek is a
jogosítvány megszerzésére.
Árainkban továbbra is részletfizetést és a mindenkori sajátosságoknak megfelelően kialakított autót biztosít cégünk.
Továbbra is várjuk érdeklő
désüket!
Munkánkban kiemelten kezeljük az oktatói munkának ezen

területét és együttműködve
megyénk autósiskoláival lehetővé válik, hogy a mozgáskorláto
zott a lakhelyén megszerzett elméleti vizsgával érkezzen hozzánk,
vagy esetleg otthonában készüljön fel és iskolánk szervezze meg
számára az elméleti vizsgát.
Érdeklődni a következő telefonszámokon:
06-20/529-0157,
06-70/776-5927,
illetve a jadakft@freemail.hu
e-mail címen lehet.
Oroszné Dankó Mária
JÁDA Autósiskola
Iskola vezető

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.

Tájékoztatás a rehabilitációs járadékról
2008. január 1-től az egészségkárosodást szenvedett személyek
számára olyan új társadalombiztosítási ellátás kerül bevezetésre,
amelynek fő célja keresetpótló rendszeres és folyamatos pénzellátás
biztosítása mellett az egyén megmaradt, fejleszthető képességeire épülő
rehabilitáció elősegítése, és ezáltal visszavezetése a munkaerő-piacra.
Ki jogosult rehabilitációs járadékra?
A rehabilitációs járadékra az jogosult, aki:
– 50–79%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és ezzel összefüggésben foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas,
– és kereső tevékenységet nem folytat,
– vagy a keresete, jövedelme legalább 30%-kal alacsonyabb az egészségkárosodás bekövetkezését megelőző négy naptári hónapra
vonatkozó keresete, jövedelme havi átlagánál,
– továbbá rehabilitálható,
– a rokkantsági nyugdíjhoz az életkora szerint szükséges szolgálati
időt megszerezte,
– és nem részesül egyéb társadalombiztosítási, pénzbeli egészségbiztosítási, nyugdíjszerű rendszeres, vagy munkanélküli ellátásban.
Ki nem jogosult rehabilitációs járadékra?
Rehabilitációs járadékra nem jogosult az, aki
– öregségi nyugdíjban, előrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett
összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, öregségi járadékban, munkaképtelenségi járadékban, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, korbetöltés címén járó
özvegyi nyugdíjban, rokkantság címen járó özvegyi nyugdíjban,
vagy
– bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes művészeti
tevékenységet folytató öregségi nyugdíjban, szolgálati nyugdíjban,
polgármester öregségi nyugdíjban vagy közszolgálati járadékban,
vagy
– terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleseti táppénzben, vagy
– a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásban, vagy
– átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban vagy
– a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásaiban, a
nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesül.
Hol és milyen formában kell igényelni a rehabilitációs járadékot?
Az igényt az erre a célra rendszeresített ONYF.3515-270/D. számú
igénybejelentő lap és az ONYF. 3515-278. számú NYILATKOZAT egyidejű kitöltésével kell előterjeszteni a kérelmező lakóhelye szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél.
Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat tájékoztató tartalmazza.
Az igény bejelentésével egyidejűleg az igénylőnek az elbírálásához szükséges dokumentumokat és igazolásokat is elő kell terjeszteni.
Az igénybejelentő laphoz az egészségkárosodás mértékének a megállapításához csatolni kell az orvosi dokumentációkat is:
– az egészségi állapotra, gyógyszerkezelésre, rehabilitációra vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó háziorvosi, kezelőorvosi véleményt (,,Beutaló”),
– ha korábban részesült egészségügyi ellátásban, az erről szóló zárójelentést,
– ha foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának (üzemorvos) tájékoztatóját a munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, arról, hogy egészségi
állapota alapján a jelenlegi munkakörében tovább foglalkoztatható-e.
A fentieken túl bemutatni, (másolatban) mellékelni szükséges:
– a természetes személyazonosító adatokat igazoló okmányokat,
– a TAJ-szám igazolására a Hatósági Igazolványt,
– nő igénylő esetében az 1968 előtt született gyermekének születési
anyakönyvi kivonatát,
– a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyvet,
– katonakönyvet,
– szakmunkás, illetve szakképző iskolai tanulóviszonyt igazoló szakmunkás bizonyítványt,
– munkakönyvet,
– munkaviszony igazolásokat,
– munkanélküli járadékot megállapító és megszüntető határozatot.
Kereső tevékenység folytatása esetén az egészségkárosodás
megállapítását követően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására igazolást kell benyújtani az egészségkárosodást megelő-

ző négy naptári hónap keresetére, jövedelmére, valamint az egészségkárosodást követő havi keresetre, jövedelemre vonatkozóan.
Az egészségkárosodás mértékét és a rehabilitálhatóságot az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban:
ORSZI) állapítja meg.
Az ORSZI a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére
komplex minősítést végez és szakvéleményt ad az igénylő:
– egészségkárosodásának mértékéről,
– szakmai munkaképességéről,
– a rehabilitálhatóságról, a rehabilitáció lehetséges irányáról, a rehabilitációs szükségletekről, valamint az ehhez szükséges időtartamról,
illetőleg
– arról is, ha nem rehabilitálható
(lásd: a 006 számú tájékoztatót a rokkantsági nyugdíjról)
A szakvélemény birtokában lehet dönteni abban a kérdésben,
hogy rehabilitációs járadék, vagy rokkantsági nyugdíj megállapítására van-e lehetőség. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv eljárása
során az ORSZI szakvéleményhez kötve van.
Mikortól állapítható meg a rehabilitációs járadék?
2008. január 1-jét követően a járadék attól a naptól állapítható meg,
amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült, de legkorábban az
igénybejelentés napjától. Amennyiben az igénylő azon a napon terheségi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben,
baleseti táppénzben részesül, a rehabilitációs járadék az ellátás megszüntetésének napjától állapítható meg.
Milyen összegű a rehabilitációs járadék?
A rehabilitációs járadék összegét a III. csoport szerint járó rokkantsági nyugdíjjal megegyező módon kell megállapítani. Az ellátás összege,
a magánnyugdíj-pénztári tagságtól függgetlenül, megegyezik a III.
csoport szerint járó rokkantsági nyugdíj összegének 120%-val.
Milyen időtartamra állapítható meg a rehabilitációs járadék?
A rehabilitációs járadék a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, de
legfeljebb három évre állapítható meg.
Ha a rehabilitáció a maximális időtartam lejártáig sem volt sikeres,
akkor a járadékos egészségi állapotától függően rokkantsági nyugdíjra
vagy munkanélküli, szociális ellátásra válhat jogosulttá.

ladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének 90%-át, illetve annak a megállapítást követően a rendszeres
nyugdíjemelések mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét,
– egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következik be,
amely rehabilitációját lehetetlenné teszi,
– a rehabilitációs megállapodásban foglalt kötelezettségeit felróható
módon nem teljesíti,
– az elrendelt felülvizsgálaton nem vett részt, vagy nem járult hozzá a
szükségesnek tartott vizsgálatok elvégzéséhez.
Az igény érvényesítésére, a jogorvoslatra, a jogalap nélkül felvett
ellátás megtérítésére, a járadékból történő levonásra – ha a rehabilitációs járadékról szóló törvény másképpen nem rendelkezik – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A rehabilitációs járadékigényt elutasító határozat, illetve a megszüntető végzés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett, újabb igénybejelentést csak akkor kell elbírálni, ha a döntés kiadásra azért került sor, mert az egészségkárosodás nem érte el a jogszabályban meghatározott mértékét, és a rendelkezésre álló egészségügyi
dokumentáció alapján megállapítható, hogy az igénylő egészségi állapotában az elutasítást követően tartós rosszabbodás következett be.
Jogszabály: a rehabilitációs járadékról szóló 2007.évi LXXXIV.
törvény, amely 2008. január 1-jén lép hatályba. E törvény rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követően benyújtott igénybejelentés
– ideértve az állapotrosszabbodás miatti igénybejelentést is – esetén kell alkalmazni.

Fogyatékossági támogatás
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére
járó pénzbeli juttatás.
A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
Ki jogosult a fogyatékossági támogatásra?
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki:

Mire szolgál a rehabilitációs megállapodás?
A rehabilitációs járadékra jogosult a rehabilitáció sikeres megvalósítása érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködésre
köteles. Ennek keretében írásbeli megállapodásban kell vállalnia, hogy
teljesíti a rehabilitációs megállapodás mellékletében meghatározott
rehabilitációs tervben foglaltakat. A megállapodás elsősorban a munkaképesség helyreállításához szükséges szolgáltatásokra, vállalásokra
épül, azaz rögzítésre kerül, hogy az ellátásban részesülő személynek
mit kell megtennie azért, hogy ismét munkába tudjon állni, illetve, hogy
ehhez milyen állami segítséget kap.

– látási fogyatékos,
– hallási fogyatékos,
– értelmi fogyatékos,
– autista,
– mozgásszervi fogyatékos vagy
– halmozottan fogyatékos
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre

A megállapodás tartalmazza, pl., hogy
– a járadékos vállalja az együttműködési kötelezettség teljesítését,
valamint elfogadja a számára felajánlott megfelelő munkahelyet,
valamint térítési kötelezettséggel nem járó képzési lehetőséget,
továbbá
– az önálló munkahely-keresés formáit,
– a járadékos részére nyújtandó rehabilitációs szolgáltatásokat, valamint
– a rehabilitációs járadékban részesülőnek az állami foglalkoztatási szervnél történő jelentkezési gyakoriságát, a kapcsolattartás módját.

Ki tekinthető látási fogyatékos személynek?
Akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon
látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes.

Az együttműködési kötelezettség teljesítése a járadék folyósításának feltétele.
A rehabilitációs járadékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.
A járadék összegéből nyugdíjjárulékot kell fizetni, ezért a rehabilitációs járadék folyósításának időtartama a nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül.
Az adózás szempontjából a rehabilitációs járadék a rokkantsági
nyugdíjjal esik egy tekintet alá.
Egészségügyi ellátásra a járadékban részesülők a rokkantsági
nyugdíjasokhoz hasonló módon jogosultak.
Van-e bejelentési kötelezettsége a rehabilitációs járadékban részesülő személynek?
– A járadékban részesülő 10 munkanapon belül köteles értesíteni az
állami foglalkoztatási szervet ha,
– az egészségi állapotában tartós rosszabbodás következett be, illetve
– kereső tevékenységet folytat, vagy keresete, jövedelme megváltozott, illetve
– a rehabilitációs megállapodás alapjául szolgáló körülményeiben
egyéb lényeges változás következet be.
Mely esetben kell csökkenteni a rehabilitációs járadék összegét?
A járadék összegét 50%-kal csökkenteni kell, ha a kereső tevékenység folytatása esetén a járadékban részesülő személynek 3 egymást
követő hónapra vonatkozó – személyi jövedelemadóval és járulékokkal
csökkentett – keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja:
– A rokkantsági nyugdíj alapját képző havi átlagkereset összegének
90%-át, illetve annak a megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelések mértékével növelt összegét,
– De legalább mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
összegét.
Mikor szűnik meg a rehabilitációs járadék?
Megszűnik a rehabilitációs járadékra való jogosultság, ha a járadékos
– az ellátás megszüntetését kérte,
– az ellátás időtartama letelt,
– három naptári hónapot meghaladóan, egybefüggően külföldön tartózkodik,
– kereső tevékenység folyósítása esetén a járadékban részesülő hat
egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga megha-

nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Ki tekinthető hallási fogyatékos személynek?
Akinek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján
történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, vagy halláskárosodása 25. életévét megelőzően következett be.
Ki tekinthető értelmi fogyatékos személynek?
Akinek értelmi akadályozottsága – genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizenegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegsége miatt – középsúlyos,
vagy annál nagyobb mértékű.
Ki tekinthető autistának?
Akinek állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara
miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak
minősíthető.
Ki tekinthető mozgásszervi fogyatékos személynek?
Akinek – a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt –
helyváltoztatásához a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz
állandó és szükségszerű használata szükséges (ideértve azt a mozgásszervi okokból állandó jelleggel ágyhoz kötött személyt is, aki a segédeszköz használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem
képes), vagy mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel
eredményesen nem befolyásolható.
Ki tekinthető halmozottan fogyatékos személynek?
– akinek a fenti súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van,
– akinek hallásvesztése olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján
történő megértésére, segédeszközzel sem képes, és látási, vagy
értelmi, mozgásszervi fogyatékos.
Mekkora a fogyatékossági támogatás összege?
A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (2008. 01. 01-től 28 500 Ft)
– 65%-a (2008. 01. 01-től 18 525 Ft): ha az igénylő látási, hallási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve autista,
– 80%-a (2008. 01. 01-től 22 800 Ft): ha az igénylő halmozottan fogyatékos személy,
– vagy, ha az igénylő látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos,
vagy autista, feltéve, hogy az önkiszolgáló képessége teljesen hiányzik.

Ha a vakok személyi járadékában részesülő látási fogyatékos személy
fogyatékossági támogatásra tart igényt, a fogyatékossági támogatás, a
vakok személyi járadékának megszűntetését követően:
– 65%-ban illeti meg, ha nem kéri az önkiszolgálási képesség vizsgálatát,
– 80%-ban akkor, ha önkiszolgálási képességének hiányát állapítják
meg.
Fogyatékossági támogatás igénylő rendje
A fogyatékossági támogatást a lakóhely (tartózkodási hely) szerint
illetékes Kincstárnál lehet igényelni.
A fogyatékossági támogatást igénylő személynek fel kell keresnie
háziorvosát, aki kitölti az ,,Orvosi beutalót az ORSZI Orvosi Bizottsághoz”, valamint nyilatkozik arról hogy,
– az állapot minősítésére alkalmas-e a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció,
– véleményt ad az igénylő önálló életvitelre való képességének és
önkiszolgáló képességének minősítéséhez.
A háziorvos a támogatást igénylő személyt további vizsgálatra utalhatja.
A Kincstár az igénybejelentést követően megkeresi az ORSZI szakértői bizottságát a súlyos fogyatékosság minősítésének elvégzése céljából.
A súlyos fogyatékosság minősítését követően, a Kincstár határozattal dönt a fogyatékossági támogatás megállapításáról, illetve az igény
elutasításáról.
Ha az igénylő a vakok személyi járadéka, vagy magasabb összegű
családi pótlék helyett a fogyatékossági támogatás megállapítását kéri,
a Kincstár intézkedik a korábbi ellátás megszüntetéséről.
A fogyatékossági támogatást a vakok személyi járadékának vagy a
magasabb összegű családi pótlék folyósításának a megszüntetését
követő hónap első napjától lehet megállapítani, de az ellátás az igénylőt az igénybejelentés hónapjának első napjától illeti meg azzal, hogy a
korábbi ellátás, illetve a fogyatékossági támogatás összege közötti
különbözetet egy összegben kell kifizetni a jogosult számára.
Egyéb esetben a támogatás az igénylőt az igénybejelentés hónapjának első napjától illeti meg.
Ha az igényt azért utasították el, mert az igénylő nem súlyosan
fogyatékos, ez esetben egy éven belüli ismételt vizsgálatra – a jogszabályváltozás esetét kivéve – csak állapotrosszabbodás esetén van
lehetőség, amit megfelelő orvosi igazolással kell alátámasztani. Az állapotrosszabbodás címén indított eljárás a továbbiakban azonos a rendes eljárással.
A fogyatékossági támogatást a Kincstár folyósítja.
A fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállását – ha az
ORSZI Orvosi Bizottsága a szakvéleményében mást nem javasol –
ötévente vizsgálják felül.
Vannak olyan visszafordíthatatlan állapotok, amikor az Orvosi Bizottság véglegesnek minősíti az igénylő állapotát, ilyen esetben természetesen felülvizsgálatra nem kerül sor.
Fontos tudni, hogy ha a fogyatékossági támogatásban részesülő
személynek a támogatás feltételeit érintő körülményei megváltoznak
(pl. egészségi állapotában jelentős javulás áll be), úgy a támogatásban
részesülő (vagy gondnoka) ezt a tényt köteles a támogatást folyósító
szervnek 15 napon belül bejelenti.
Ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra távozik az
Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államnak, illetve annak az államnak a
területére, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, az ellátás részére
a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben foglaltakra figyelemmel,
külön jogszabályban meghatározottak szerint kerül továbbfolyósításra.
Amennyiben a jogosult az előbbi körbe nem tartozó államba távozik
három hónapot meghaladó időtartamra, távolléte alatt az ellátás folyósítása szünetel.
Ha a támogatásra való jogosultság a fogyatékos személy halála
miatt szűnik meg, az elhalálozás hónapjára járó támogatást a vele
közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az
örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül.
Utazási kedvezmények
Utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:
– korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi járadékában
részesül az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik;
– korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérletettel a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének
érvényes arcképes igazolványával utazó hallássérült személy;
– korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója
magasabb összegű családi pótlékban részesül, a Magyar Államkincstár Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítvány alapján;
– korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány alapján;
– korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel a fenti
személyekkel együtt utazó személy.
A Magyar Államkincstár Igazgatósága a magasabb összegű családi
pótlék, valamint a fogyatékossági támogatás megállapításával egyide-

jűleg hatósági bizonyítványt állít ki az utazási kedvezmények igénybevétele céljából.
A már fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülő személynek, illetve annak, aki után a magasabb összegű családi pótlék megállapításra került, kérelemre a Magyar
Államkincstár Igazgatósága kiállítja a hatósági bizonyítványt.

Szolidaritási alapon jogosult az egészségügyi szolgáltatásra, pl. a
nyugdíjas személy, az időskorúak járadékában, rendszeres szociális
segélyben, ápolási díjban részesülő személy is.
Ha a jogosultságot megállapítják, az igazolvány érvényességi ideje
alatt, járulékfizetés nélkül igénybe lehet venni az egészségügyi szolgáltatást.

Kedvezmény mértéke:
Vasúti személyszállítás, HÉV vagy helyközi autóbusz igénybevétele esetén:
– a jogosult részére a jegy- és bérletkedvezmények mértéke 90%-90%.
– a kísérő 90%-os mértékű menetjegy kedvezményre jogosult, de bérletkedvezményt nem vehet igénybe.

A jegyző kinek állapítja meg az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságát?
A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak
a személynek állapítja meg a szociális rászorultságát:
– akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (2008. január
1-től 34 200 Ft) nem haladja meg,
– aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2008. január 1-től 42 750 Ft) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.
A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt
állít ki.
A bizonyítvány érvényességi ideje 1 év.
A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét,
TAJ számát, a rászorultság tényét, az igazolás érvényességi idejét.
A bizonyítvány a feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.

Helyi közúti és kötöttpályás közlekedés esetén
– a jogosult részére a bérletkedvezmény mértéke 100%
– a kísérő részére a bérletkedvezmény mértéke 100%
– a rokkantsági járadékban részesülő személy a helyközi közlekedésben
a ,,Nyugdíjasok Utazási Utalvány” alapján évente 16 alkalommal
kedvezményes menetjegy megvételére jogosult. Választása szerint
két 50-os kedvezményes utazási lehetőség összevonásával 90%-os
magasabb kedvezményt is igénybe vehet.
A rokkantsági járadékos személy a helyi közlekedésben abban az
esetben jogosult utazási kedvezményre, ha ezt a lakóhelye szerint illetékes jegyző igazolja.

Időskorúak járadéka
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után
saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.
Jogosultak köre
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem
rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.
Ki állapítja meg az időskorúak járadékát?
A települési önkormányzat jegyzője.
A jegyző kinek állapítja meg az időskorúak járadékát?
– a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át
(2008.január 1-től 22 800 Ft).
– az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személynek, akinek havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át (2008. január 1-től 27 075 Ft).
– az egyedülálló, 75. életévét betöltött személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át (2008. január 1-től 37 050 Ft).
Összege
– a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80%-a (2008. január 1-től 22 800 Ft).
– az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a (2008. január 1-től
27 075 Ft).
– az egyedülálló, a 75. életévét betöltött személy esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a (2008. január
1-től 37 050 Ft).
A jövedelemmel rendelkező jogosultság esetén a járadék összege a
fenti összegek és a jogosult havi jövedelmének különbözete.
Milyen esetben nem állapítható meg a járadék?
Nem állapítható meg a járadék, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha
az igénylő
– előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés
büntetését tölti;
– 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik;
– a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve, akinek tartózkodási
joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.
A hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka esetén
a határozat egy példányát megküldik a fővárosi főjegyző részére.
A főjegyző gondoskodik az időskorúak járadékának a hajléktalan
személy által meghatározott, határozatban foglalt címre történő folyósításról.
Ha a hajléktalan személy az időskorúak járadékát három hónapon
keresztül nem veszi át, a támogatás folyósítását a főjegyző szünetelteti, és erről a tényről a járadékot megállapító jegyzőt tájékoztatja, aki
dönt az ellátás fenntartásáról, illetve megszüntetéséről.
A fővárosban – ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg – a hajléktalanok számára nyújtott
időskorúak járadékának megállapítása a fővárosi főjegyző feladata.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére az a személy jogosult,
aki biztosított, illetőleg megfizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot, melynek mértéke 2008. január 1-től 4 350 Ft.
Az a személy, aki nem áll biztosítási jogviszonyban, s szolidaritási
alapon sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra, és jövedelmi helyzet miatt az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére nem képes, a
helyi önkormányzat jegyzőjétől kérheti az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságának megállapítását.

Magasabb összegű
családi pótlék
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy
– a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003. (II. 19.)
ESZCSM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul.
– a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének
betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez
az állapot egy éve tart, vagy előreláthatóan egy évig fennáll.
Hol kell benyújtani a magasabb összegű családi pótlék megállapítása iránti igényt?
Az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kincstárnál.
A kérelemhez csatolni kell az ,,Igazolás tartósan beteg, illetőleg
súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatványt, melyet a
gyermekklinika, gyermekkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia,
szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa ad ki.
Amennyiben a szakvélemény szerint a gyermek nem jogosult a
magasabb összegű ellátásra, a szülő az igazolás kiállítását követő 15
napon belül kérheti annak felülvizsgálatát a gyermek állandó lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvostól.
A megyei gyermekgyógyász szakfőorvos a felülvizsgálati eljárás
során új igazolást állít ki.
Tizennyolcadik életévét betöltött személy hol igényelheti a magasabb összegű családi pótlék megállapítását?
A lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Igazgatóságánál.
A nagykorú személynek orvosi igazolást kell-e benyújtani az igénybejelentéskor?
Nem. Esetében a Kincstár hivatalból – illetőleg az igénylő kérelmére
– szakvéleményt kér az Orvosszakértői Intézetétől arra vonatkozóan,
hogy az igénylő a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette-e,
illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett-e. Az
orvosi bizottság szakvéleménye alapján fogják az igényt elbírálni.
Meddig folyósítható a magasabb összegű családi pótlék?
A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után járó
magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig folyósítató, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták.
Változik-e a családi pótlék összege, ha javul a gyermek állapota?
Ha állapotjavulás miatt a magasabb összegű családi pótlék már nem
jár, a jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új
összeggel (pl. egy gyermek esetén 12 200 Ft) folyósítják, feltéve, ha a
szülő egyébként jogosult a családi pótlékra.
Milyen összegű a magasabb összegű családi pótlék?
– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család
esetén 23 300 Ft – tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 25 900 Ft,
– a 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetén 20 300 Ft.
A 18. életévét betöltött személy a magasabb összegű családi pótlék
folyósítása alatt rendelkezhet-e rendszeres jövedelemmel?
Annak a személynek, akinek rendszeres jövedelme (legalább három
egymást követő hónapban keletkezett jövedelem, mely meghaladja a
minimálbér összegét) van, a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel
megállapítható egyéb ellátások:
– közgyógyellátás
– ingyenes tankönyvellátás
– gyermekétkeztetés esetén 50%-os mértékű térítési díj-kedvezmény
– gyermekgondozási segély 10 éves korig
– ápolási díj, ha önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre,
gondozásra szorul
– utazási kedvezmény, utazási költségtérítés

Utazási kedvezmény
Utazási kedvezmény igénybevételére jogosult korlátlan számban
megváltható, kedvezményes menetjeggyel vagy bármely viszonylatban
megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, valamint a vele együtt utazó személy a Magyar
Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány alapján.
Vasúti személyszállítás, HÉV vagy helyközi autóbusz igénybevétele
esetén a jegy- és bérletkedvezmény mértéke 90%–90%. A kísérőt a
90%-os mértékű bérletkedvezmény nem illeti meg.
Helyi közúti és kötöttpályás közlekedés esetén a bérletkedvezmény
mértéke 100%, mely a kísérőt is megilleti.
A magasabb összegű családi pótlék megállapítása esetén a Magyar
Államkincstár igazgatósága a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezmény igénybevétele céljából a magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozattal egyidejűleg hatósági bizonyítványt ad ki.
Utazási költségtérítés
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint a
fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási
költségekhez támogatás jár.
Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő, közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott – a helyközi járatokon érvényes, a biztosított által
igénybe vehető, a fentiekben ismertetett, a személyszállítási utazási
kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény
összegével csökkentett, legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A helyés pótjegyek árához nem jár utazási költségtérítés.
Azt a biztosítottat, aki a beutalásra jogosult orvos döntése alapján
betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön utazni
nem tud – melynek tényét és indokait a beutalásra jogosult orvos az
utazási utalványon feltünteti –, utazási költségtérítésként kilométerenként 10,5 Ft illeti meg. Ugyanilyen mértékű kedvezmény illeti meg egy
kísérőjét is a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költségei (odaés visszaút) megtérítésére.
2007. július 1-től a költségtérítés mértéke kilométerenként 21 Ft.
Ettől az időponttól azonban a kísérőt nem illeti meg a költségtérítés.
Az útvonal hosszának meghatározásánál az adott viszonylatban legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell
figyelembe venni. A magasabb összegű családi pótlékban részesülő
gyermek esetén a támogatás mértéke a fentiekben meghatározott kedvezmény és a menetjegy árának különbözete.
Az utazási utalvány kiállítására a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője jogosult. Az említett szolgáltatások igénybevételét a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon igazolja.

Tájékoztatás a munkavégzés,
keresőtevékenység melletti nyugellátásra,
nyugdíjszerű szociális ellátásokra való
jogosultságról és a nyugdíjasként elért járulékköteles jövedelméről
2006. szeptember 1-től a nyugdíjas foglalkoztatott köteles a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján a járulékalapot képező
jövedelme után a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot megfizetni. Nyugdíja folyósításának szünetelése esetén pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is fizet, amelynek mértéke 2007. január 1-től 3%
2008. január 1-től 2%.
2007. április 1-jétől (önkéntes vállalással január 1-jétől) a nyugdíjas foglalkoztatottnak is kell 8,5%-os, 2008. január 1-jétöl 9,5%-os
nyugdíjjárulékot fizetni. Annak a saját jogú nyugellátásban részesülő
személynek – ideértve azt is, akinek a nyugellátása a törvény rendelkezései szerint szünetel – a nyugellátását kérelmére minden, 2006.
december 31-ét követően (ha 2007. április 1-től fizetett nyugdíjjárulékot,
azt követően) saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve
egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja
után, az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi
átlagos összegének 0,5%-val kell megemelni. Erre legkorábban 2008.
január 1-jétől kerülhet sor.
2007. január 1-jétől a nyugdíj, a nyugdíjban részesülő magánszemély baleseti járadéka adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.
Ezzel visszaáll az a korábbi gyakorlat, hogy a nyugdíj mellett önálló,
vagy nem önálló tevékenységből jövedelmet szerző magánszemély
nyugdíja az összevont adóalap része lesz, azonban a rá eső adó
összegét nem kell megfizetni.
Melyek az öregségi nyugdíjkorhatár alatti nyugdíjasok munkavégzését érintő változások?
2008-tól az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételének egyik feltétele lesz a biztosítási jogviszony megszüntetése. A nyugellátás megállapítása után létesített új biztosítási jogviszony keretében folytatott
keresőtevékenységre 2008-tól új szabályok vonatkoznak.
Azok, akik 62 éves koruk betöltése előtt öregségi nyugdíjasként,
– ideértve az előrehozott öregségi nyugdíjat,
– korkedvezményes nyugdíjat,
– korengedményes nyugdíjat,
– bányász nyugdíjat,
– művész nyugdíjat,
az eltérő nyugdíjkorhatárra vonatkozó szabályokra figyelemmel a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati nyugdíját is,
kereső tevékenységet folytatnak, keresetüket vizsgálni kell. A nyugdíjas nyugellátást ugyanis szüneteltetni kell, ha keresőtevékenységéből származó jövedelme az adott évben meghaladja a minimálbér tizenkétszeresét (éves keretösszeg). Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi nyugdíjat vissza kell fizetni.
E korlátozás megszűnik a nyugdíjas 62. életévének betöltésekor.
Azokra, akik már 2007. december 31-én részesülnek a felsorolt
nyugellátások valamelyikében, a nyugdíj és a kereset együttes

igénybevételére vonatkozó fenti korlátozás a 2009. december 31-ét
követő keresőtevékenységre vonatkozik, ha addig a 62. életévüket nem
töltik be.
Megszűnik-e a rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíj, ha
a nyugdíjas keresőtevékenységet végez?
A 2007. december 31-én nyugellátásban részesülők rokkantsági és
baleseti rokkantsági nyugdíjának folyósítását keresőtevékenység miatt
akkor kell megszüntetni, ha a nyugdíjas rendszeresen dolgozik és
keresete 4 hónap óta lényegesen nem kevesebb annál a keresetnél,
amelyet a megrokkanás előtti munkakörében rokkantság nélkül elérhetne.
Nem dolgozik rendszeresen az, aki a munkakörére megállapított
teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben dolgozik, ha pedig már a
megrokkanást megelőzően is rövidebb munkaidőben dolgozott, akkor,
ha munkaideje a megrokkanást követően tovább csökken. (Ebben az
esetben a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas keresetének
összegét nem kell vizsgálni.)
Lényegesen kevesebb a kereset, ha a keresetek közötti különbség
legalább 20%.
Ez a szabály 2009. január 1-jétől változik, illetőleg a 2007.december
31-e után megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban
részesülőkre az a rendelkezés vonatkozik, hogy kereső tevékenység
folytatása esetén, ha a nyugdíjas hat egymást követő hónapra vonatkozó – a személyi jövedelemadóval és az egyéni járulékokkal csökkentett
– keresetének havi átlaga meghaladja a rokkantsági 90%-át, illetve
annak a megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelések mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelező legkisebb
munkabér összegét, a nyugellátást meg kell szüntetni.
Az átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban már
2007. december 31-én részesülő személyek 2010. január 1-je előtt a
2007.december 31-én hatályos rendelkezések szerint folytathatnak
kereső tevékenységét. Ez a személyi kör 2009. december 31-e után,
illetőleg azok a járadékosok, akiknek az ellátását 2007. december 31-ét
követően állapították meg, amennyiben keresetük, jövedelmük havi
átlaga meghaladja a mindenköri kötelező legkisebb munkabér összegének a 80%-át, a járadékot meg kell szüntetni.
Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltése után ezeket a feltételeket vizsgálni nem kell, mivel a nyugdíjra való jogosultságot már
nem befolyásolják.

Szociális Alapszolgáltatások
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
Családsegítés
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat
segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó
problémáik megoldásában.
Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen
– koruk,
– egészségi állapotuk,
– fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
– szenvedélybetegségük, vagy
– hajléktalanságuk miatt.
A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.
Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítják az önálló életvitel fenntartása
érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás kiterjed:
– az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésére,
– az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködésre,
– a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtásra.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a
gondozási szükségletet.
A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének
vizsgálatát a szakértői bizottságnál. A szakértői bizottság szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.
A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja,
a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos
intézményi ellátás igénybevételének lehetőségeiről.
Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan
biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás
három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát kezdeményezni kell.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő,
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó
készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a házi segítségnyújtást végző
szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják:
– az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a
helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
– a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
– szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából
szociálisan rászorult
– az egyedül élő 65 év feletti személy,
– az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
– a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a szociálisan
rászorult igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 2%-át.
Nappali ellátás
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
– tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
– tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbetegek gyógyintézeti kezelését nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
– harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve
autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy
ápolási díjban részedül.
Hajléktalan ellátásért fizetendő személy térítési díja nem haladhatja
meg a jogosult havi jövedelmének 30%-át.
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, gyermekvédelmi törvény szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a
nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során
nyújtott étkeztetésre.
Támogató szolgáltatás
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások
elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése
mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen
– az alapvető szükségletek kielégítését segíthető szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi
szállítás, szállító szolgálat működtetése),
– az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének
megfelelő egészségügyi- szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő
tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
– információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
– a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
– segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatainak erősítéséhez, speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
– egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok szükségleteihez igazodóan,
– segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának
megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a
szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
– a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.
A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.
Súlyosan fogyatékos a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő
személy.
A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet:
– az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal
vagy más okirattal,
– az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.
Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat)
időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a
jogosultság addig az időpontig áll fenn.
A szolgáltatás igénybevételért térítési díjat kell fizetni.
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a szociálisan
rászorult igénybe vevő, kiskorú igénybe vevő esetében a vele közös
háztartásban élő szülők egy főre jutó, rendszeres havi jövedelmének
30%-át, kiskorú igénybe vevő esetén a havi jövedelem 20%-át.

Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A családsegítés keretében biztosítják:
– a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
– az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezését,
– a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok,
illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
– közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok
szervezését,
– a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a
krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
– a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

– gyógyászati segédeszközt a kezelőorvos,
– az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokat a kezelőorvos rendelhet.

Közgyógyellátás

A jegyző 8 napon belül határozattal dönt
– a közgyógyellátásra való jogosultságról,
– a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról,
– jogosult gyógyszerkeretről, külön megjelölve az egyéni gyógyszerkeret
összegét.
Az egyéni és az eseti gyógyszerkeret összegét méltányosságból nem
lehet felemelni.

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére
közgyógyellátási igazolvány adható ki.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott
– egyes gyógyszerekre, gyógyszerkerete erejéig,
– gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre (ideértve a javítás költségeit is), valamint,
– az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
A gyógyszerkeret
– a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni
gyógyszerkeretből (legfeljebb havi 12 000 Ft) és
– az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását
szolgáló eseti keretből (legfeljebb évi 6 000 Ft) tevődik össze.
Ha az egyéni rendszeres gyógyszerköltsége a havi 1 000 Ft-ot nem
éri el, egyéni gyógyszerkeretet nem állapítanak meg.
Azok a közgyógyellátottak, akiknek nincs krónikus betegségük,
gyógyszertámogatásra nem jogosultak, de az egyéb ellátásokat, (pl.
gyógyászati segédeszköz) továbbra is igénybe vehetik.
Jogosultak köre:
Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult:
– az átmeneti gondozott, átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú,
– a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott
személy
– a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott,
– a központi szociális segélyben részesülő,
– a rokkantsági járadékos,
– az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban,
baleseti nyugellátásban,
– az, aki saját jogán jogosult magasabb összegű család pótlékra, vagy
aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban
részesül.
Normatív alapon történő megállapítás:
Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek
esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási
szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2008. január 1-től 2 850 Ft),
feltéve,
– hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (ez 2008. január
1-től 28 500 Ft),
– egyedül élő esetén 150%-át (ez 2008. január 1-től 42 750 Ft).
Méltányosságból történő megállapítás:
A jegyző méltányosságból állapítja meg a közgyógyellátást annak a
szociálisan rászorult személynek, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.
Fontos tudnivaló:
A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. A jogosultság
az ellátásra alanyi jogon jogosult esetében két évre, a normatív, illetőleg méltányosságból megállapított jogosult esetében egy évre kerül
megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a
jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap.
A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt,
annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható. Amennyiben
az eljárás a jogosultság lejárta előtt legalább 15 nappal korábban befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság
lejártát követő napot kell megállapítani.
A közgyógyellátás keretében gyógyszert a jogosult részére:
– a háziorvosa, bizonyos gyógyszerek esetén a kezelést végző szakorvos,
– sürgős szükség esetén a tartózkodási hely szerint illetékes kezelőorvos,
– a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a beteg elbocsátásakor legfeljebb
egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
– a járóbeteg-szakellátás szakorvosa vizsgálatra, kezelésre megjelent
betegnek legfeljebb egy eredeti legkisebb gyári csomagolásban,

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapításának menete:
A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja.
A kérelmet és a háziorvos igazolását a jegyző három napon belül
továbbítja, az egészségbiztosítási szerv megvizsgálja az igazolásban
feltüntettek szakmai megalapozottságát. Az egészségbiztosítási szerv
az általa elismert gyógyító ellátási szükséglet alapján szakhatósági
állásfoglalást ad a jegyzőnek a rendszeres gyógyító ellátások havi költségéről.
A gyógyszerköltség meghatározásánál a kérelmező krónikus betegségéhez igazodó egyhavi mennyiségre számolva legalacsonyabb költségű, külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint
elsőként választandó, legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket kell alapul venni. A gyógyszerköltség megállapítása során legfeljebb havi 6 000 forintig vehetők figyelembe a nem csak
szakorvos által, illetve nem csak szakorvosi javaslatra rendelhető
gyógyszerek.
Ha a kérelmező havi gyógyszerköltsége a 6 000 forintot meghaladja,
a 6 000 forint feletti összeg a szakhatósági állásfoglalásban a csak
szakorvos által, illetve csak szakorvosi javaslat alapján rendelhető
gyógyszerek figyelembevételével, az egészségbiztosítási szerv vezetőjének döntése alapján állapítható meg.

A jogosultság
– az ellátásra alanyi jogon jogosultak esetében két évre,
– normatív alapon, és méltányosságból megállapított ellátás esetében
egy évre kerül megállapításra.
Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában olyan változás
következik be, amelynek következtében havi rendszeres kiadása
gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez
képest ténylegesen legalább 1 000 Ft-tal megváltozik, az ellátásban
részesülő személy kérelmére lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret
év közbeni felülvizsgálatára.
Az igazolványt az egészségbiztosítási szerv – a jogosultságot megállapító határozat alapján – az abban megjelölt időtartamra, hivatalból
állítja ki.
A gyógyszerkeret az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel.
A gyógyszertár a gyógyszerkiadást megelőzően ellenőrzi, hogy a
vényen feltüntetett személy szerepel-e a hatósági nyilvántartásban,
továbbá tájékoztatást ad a jogosult részére még rendelkezésre álló
gyógyszerkeret összegéről.

Fogyatékos személyek adókedvezménye
Fogyatékos személyek adókedvezménye
Adózás szempontjából súlyosan fogyatékos személynek tekintendő
az, aki súlyos egészségkárosodással összefüggő betegségekben szenved, vagy rokkantsági járadékban részesül.
Az adó mértékét havi 1 500 Ft-tal lehet csökkenteni mindazokra a
hónapokra, amelyekben a fogyatékos állapot legalább 1 napig fennállt. Az
adóévben legfeljebb 18 000 Ft-tal lehet csökkenti az adó mértékét.
A kedvezményt a súlyosan fogyatékos személy a saját összevonás
alá eső jövedelme utáni adóból vonhatja le. Az adókedvezmény az
önálló, nem önálló vagy egyéb jogcímen megszerzett összevonás alá
eső jövedelmek utáni adóból is megilleti a súlyosan fogyatékos személyt.
A súlyosan fogyatékos személy köteles orvosi igazolást kérni, amelyet köteles megőrizni. Amennyiben az állapota végleges és korábban
már kiadták az erről szóló igazolást, úgy nem kell a következő adóévben új igazolást kérnie.
Az egészségkárosodás minősítése a 87/183. (XII. 27.) MT,
A 15/1990. (IV. 23.) SZEM, és a 164/1995. (XII. 27.) számú korm.
rendelet alapján történik.
Fogyatékos személyek otthona
– A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető
fel, akinek oktatására, valamint gondozására csak intézményi keretek
között van lehetőség.
– Az intézményben elkülönítetten szervezik meg a kiskorúak és a felnőttek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását.
– A fogyatékos gyermekek esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítják a korai fejlesztést és gondozást, ötéves kortól a fejlesztő felkészítést, valamint az iskolai tanulmányok folytatásának segítését.
– A nagykorú fogyatékos személy intézményi ellátását úgy szervezik meg,
hogy számára az állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. Az elhelyezettek részére biztosítják a – fogyatékosságának
megfelelő – szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is.
– A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonába történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
A fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás – illetőleg látássérült személyeknek az elhelye-

zését szolgálja, akiknek oktatása, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg.
Az intézmény előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe
történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást.
Lakóotthonok
A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a külön jogszabályban meghatározott esetben tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt
– ideértve az autista személyeket is – illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának,
egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.
A lakóotthonok típusai a következők:
– Fogyatékos személyek lakóotthona,
– Pszichiátriai betegek lakóotthona,
– Szenvedélybetegek lakóotthona.
A lakóotthoni ellátás formái:
– A fogyatékos személyek lakóotthona esetében:
• rehabilitációs célú lakóotthon,
• ápoló-gondozó célú lakóotthon;
– A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek lakóotthona esetében
rehabilitációs célú lakóotthon.
A rehabilitációs célú lakóotthonba az a személy helyezhető el:
– aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében
indokolt;
– aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem
oldható meg;
– aki a fentieknek túl önellátásra legalább részben képes;
– lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már
betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem.
A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába – intézményből történő elhelyezése esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel – a fogyatékosság jellegétől és
súlyosságától függetlenül helyezhető el a fogyatékos személy.
A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek ápoló-gondozó
célú lakóotthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.
Az ápoló-gondozó célú lakóotthon az ellátottnak teljes körű ellátást
biztosít.

A Fehér Bot Alapítvány szolgáltatásai
A látássérültek elemi és foglalkozási
rehabilitációja
A vakok és gyengénlátók önálló és független életét segítő szolgáltatások nyújtása, az azzal kapcsolatos ismeretek oktatása, a látássérült
személyek képzésbe és/vagy munkába való elhelyezése. A Fehér Bot
Alapítvány Nyíregyházi Rehabilitációs Központja az alábbi önálló és
független életet segítő szolgáltatásokat nyújtja:
A tevékenységi formák megjelölése és rövid leírása:
• tájékozódás- és közlekedéstanítás: lakásban, áruházakban, intézményekben, liften, mozgólépcsőn, utcán, utakon, közlekedési eszközökön, stb. való biztonságos közlekedés vezetővel, majd önállóan, a
fehér bot használatának elsajátításával,
• kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának
tanítása: alapfokú számítógépes ismeretek elsajátítása, valamint
képernyő-olvasó, nagyító, lapolvasó, nyomtató, stb. használatának
megismerése,
• a braille-írás és -olvasás tanítása: az ujjakkal tapintható pontírás
és olvasás elsajátítása,
• életvitelt segítő eszközök használatának tanítása: speciális eszközök, átalakított eszközök, mindennapos eszközök ,,vakos” felhasználása,
• A megmaradt képességek fejlesztése: a hallás, tapintás, szaglás,
mozgás fejlesztése, melynek célja a látás helyettesítése és/vagy
kiegészítése,
• mindennapos tevékenységek újratanítása: személyes higiéniával,
önellátással, háztartásvezetéssel, stb. kapcsolatos ismeretek és ötletek,
• A látássérültek által használható művelődési-, sport- és szabadidős lehetőségek bemutatása,
• álláskeresési módszerek megtanulása, valamint az alkalmas
munkahelyek feltárása,
• folyamatos életmód-tanácsadás, pszichológiai és mentális segítség.
A látássérültek a fenti szolgáltatásokat és ismereteket egy 2–3 hónapig tartó tanfolyam alatt tanulják meg.
Ennek a rehabilitációs folyamatnak az időkerete és tartalma az egyéni igényektől és képességektől függ, mivel ez a tevékenység személyre
szabottan folyik. A munka alapja az ügyféllel közösen kidolgozott egyéni fejlesztési terv. A folyamat akkor igazán eredményes, ha a családtagokat is bevonják, hiszen többségük teljesen tájékozatlan, hogy mit
tehet a látássérült családtagja érdekében.
Szolgáltatásaink ingyenesek!

„És ha holnap Te következel?” Pályázati felhívás
Helyzetfelmérés az akadálymentes közlekedés eléréséhez Nyíregyháza területén

Szociális munkás hallgatók gyakorolják a kerekes szék használatát
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye
sülete, valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai karának szociális munkás hallgatói, a START Szakiskola és az NGYIK Speciális Szakiskola tanulói és pedagógusai a városban való akadálymentes közlekedés elérése érdekében 2007. május 9-én helyzetfelmérést végeztek a városközpontba történő eljutás lehetőségéről
Örökösföld, Jósaváros, a Sóstói út, Kossuth, Széchenyi, Szent István,
Bujtos, Bethlen Gábor utca stb. útvonalain. Felkértük a kerékpárosok
és babakocsis kismamák részvételét a felmérésben.
A cél ráirányítani a figyelmet
arra, hogy az érintett társadalmi
csoportok – melyek nem csekély
létszámúak – számára a megyeszékhelyen a közlekedés nehézségekbe ütközik, sokszor leküzdhetetlen akadályokba botlanak.
Az akadályok megléte vonatkozik részint a járdákra, a járda-út
szegélyekre, a közintézmények,
üzletek, kulturális létesítmények
megközelítésére, a belső térben
történő mozgásra. Igyekeztünk
bemutatni a jó példákat is, hiszen
ezek száma – ha nem is szükséges mértékben – szaporodik.
Május 5-e az Esélyegyenlőség
napja. Ez az időpont jó alkalom a
nyilvánosság és a döntéshozók
figyelmének a fölkeltésére.
A szociális munkás hallgatók
szerepe kettős volt, kísérők és
„krónikások” is voltak egyben. Az
önként jelentkezőknek élményszerzési lehetőséget adott a kölcsönkapott segédeszközök – ke
rekes szék, járókeret – használata, kipróbálása. Kísérőként az
előre megadott szempontok alapján jegyzeteltek, illetve videóra
dokumentálták a látottakat. „Krónikásként” formaöltözéket viseltek.
A program keretében megvalósítandó feladatok, valamint a felmérés eredményeinek értékelése céljából az alábbi általunk fontosnak
tartott szempontrendszert figyelembe véve kérdőívet dolgoztunk ki,
melyek a sérült emberek mindennapi közlekedésében megfigyelhető problémákat mutatják be.
– El tudok-e jutni a gyógyszertárba kiváltani a gyógyszereimet?
– El tudok-e jutni a postára feladni a leveleimet, befizetni a
csekkeket?
– Át tudok-e kelni biztonságosan
a gyalogátkelő helyeken? (hang

–

–
–
–

–

–

–
–
–

jelzés van-e a vakok számára,
van-e megfelelő idő a zöld hullám alatt az átjutásra)
A város egyik pontjából el
tudok-e jutni a másikba akadálymentesen, a helyi tömegközlekedés nyújtotta lehetőségeket
igénybe véve?
Be tudok-e jutni bármely pénzintézménybe hivatalos ügyeimet intézni?
Ha autóval közlekedek, találok-e
a parkolók döntő százalékában
mozgássérült parkolóhelyet?
Ha szórakozni, kikapcsolódni
szeretnék, el tudok-e egyszerűen, nehézségek nélkül jutni a
moziba, kávézóba, étterembe,
vagy színházba?
Ér-e engem a mindennapokban hátrányos megkülönböztetés, sajnálkozó vagy bántó
tekintetbe ütközöm-e?
Elég komoly ügyfélként kezelnek-e engem, ha elhagyott
személyi igazolványomat szeretném újra csináltatni?
Bankkártyával tudok-e pénzt
felvenni?
Be tudok-e menni a kis boltba?
Vannak-e megfelelő táblák a
boltokban, a polcokon, elérhetőek-e az áruk a kerekes székkel közlekedők számára?

A végcél a Városháza előtti
Kossuth tér volt. Előre megbeszélve találkoztunk Csabai Lászlóné
polgármester asszonnyal a szóbeli
tapasztalatok átadása, később írásos összegzése, megoldási javaslatok eljuttatása céljából a képviselő-testület részére.
Nyíregyháza országosan is
élen jár a fogyatékos személyek
megsegítésében, ezért reméljük
észrevételeinket, javaslatainkat
továbbra is figyelembe veszik a
város vezetői.

A „Telefonnal a Rászorultakért” Alapítvány a T-Com telefonvonallal rendelkező súlyosan mozgássérült tagtársaink részére évrő lévre
lehetőséget biztosít beszélgetési díj támogatásához pályázat benyújtására.
2008. évben Egyesületünk kilencezer fős tagságából 65 fő súlyo
san mozgássérült sorstársunk pályázatát továbbíthatja a Kuratórium
felé.
A megyei taglétszám és a benyújtható pályázatok keretszámát figyelembe véve elsősorban 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, melyből kitűnik, hogy milyen díjcsomagot
fizet a pályázó
Pályázatot nyújthat be az a mozgáskorlátozott személy,
– aki I. vagy II. csoportú 100%-os rokkant, vagy
– fogyatékossági támogatásban részesülő súlyos mozgássérült.
Jövedelemhatárok:
– Családban élő pályázó esetén: maximum 63 000 Ft/fő/hó
– Egyedülálló esetén: maximum 80 000 Ft/fő/hó
A fogyatékossági támogatás összege a jövedelembe nem szá
mít bele!
Szükséges igazolások
Mozgássérültséget igazoló orvo
si 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 I. fokú háziorvosi szakvélemény, az úgynevezett „7
pontos” igazolás is megfelelő, ha abból egyértelműen kitűnik a moz
gásfogyatékosság súlyossága. Például 18 év alatti súlyosan
mozgássérült gyermek, aki kerekes székkel, járókerettel, esetleg
speciális babakocsival, járógéppel stb. közlekedik.
Jövedelemigazolás, mely minden együtt élő családtagtól szükséges:
– Munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, munkanélküli járadék stb.
– Munkaviszonnyal nem rendelkezőknek a munkaügyi központ (önkormányzat) igazolása szükséges akkor is, ha ellátásban nem részesül
– Gyermekektől 16 éves kor felett iskolalátogatási igazolás.
Pályázni lehet
Beszélgetési díj hozzájárulásához csatolni kell:
– utolsó háromhavi telefonszámla másolatát, melyből kitűnik a befizetések rendszeressége és hogy milyen díjcsomagot fizet a pályázó. A
telefonszámla minden oldalát le kell másolni!
Kontroll kártyás előfizetésnél csatolni kell:
– T-Com előfizetői szerződés és
– névre szóló áfás számla a kártya vásárlásáról.
Az igénylők nagy számára tekintettel az Alapítvány felé pályázatot
benyújtani csak kétévente lehet.
Pályázati adatlap beszerezhető
– a Megyei Egyesület központi irodájában, vagy
– a helyi csoportvezetőknél.
A pályázati adatlapot pontosan kitöltve, az előírt igazolásokkal
együtt Egyesületünkhöz kell benyújtani.
Felhívjuk sorstársaink figyelmét arra, hogy hiányos vagy hiá
nyosan kitöltött pályázatokat nem továbbíthatunk a Kuratórium
felé.
A pályázattal kapcsolatosan bővebb információ kérhető az Egyesü
let központi telefonszámain, illetve személyesen szerdai napokon
(Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. Esély Centrum) vagy helyi csoport
vezetőinknél telefonon, illetve ügyfélfogadási napokon.

Ortopéd cipő gyártás
Ortopéd cipészeti üzemünkben
orvosi vényre felírt ortopéd,
illetve gyógycipőket készítünk:
rövidült végtagra, művégtagra,
(úgynevezett párja cipő), csonkolt lábra, deformált lábra.
Gyógycipő

A gyógycipők egyedileg, mé
retre készülnek. Közgyógyellá

tási igazolvánnyal rendelkezők
részére térítésmentes.
A megfelelő lábbelik kiválasztását prospektusok segítik, illetve
egyedi kéréseket is figyelembe
veszünk.
A Támogató Szolgálat keretein belül Nyíregyháza és környékén a szállítás megoldható.
Protézisgyártás: fő termékünk az egyedi méret alapján
készült comb, illetve alszár amputáltak különböző típusú protézisekkel való ellátása. Ortopéd szakorvos által felírt vény alapján dolgozunk, melyet az Egészségbiztosítási Pénztár 100%-ban támogat.

Gyógycipő készítő Műhely:
Repülőtér u. 3.
Tel.: 06-42/596-535/137
Gyógycipő méretfelvétel
és átadás: Esély Centrum:
Tiszavasvári u. 41. Kedden: 8–16
óráig. Tel.: 410-522
A gyártás jól felszerelt ortopéd
cipészeti és műszerész műhelyünkben történik. ISO 9001:2001es minőségbiztosítási rendszerrel
rendelkezünk. Udvarias kiszolgálással, rövid határidőre vállaljuk termékeink elkészítését. További
információ kérhető az ortopédcipőgyártással kapcsolatosan a
06-42/596-535/137 melléken.
Palicz Mihályné
ortopéd cipész, művezető
Málnási János
ortopéd műszerész mester
üzemvezető

A Magyar Telecom Rt. „Telefonnal a Rászorultakért” Alapítvány Kuratóriuma 2007. évben ismét pályázati lehetőséget biztosított súlyosan mozgáskorlátozott tagtársaink számára telefonbeszélgetés költségének támogatására.
A Kuratórium a pályázókat az alábbiak szerint támogatta:
Pályázatot nyújtott be összesen 59 fő
Támogatásban részesült
57 fő 1 484 400 Ft összegben
Támogatásban nem részesült
2 fő

Támogatás térségenkénti bontásban
Térség
Támogatásban
megnevezése
részesült
Csenger és térsége
2 fő
Fehérgyarmat és térsége
5 fő
Gávavencsellő és térsége
4 fő
Ibrány és térsége
1 fő
Kisvárda-Záhony és térsége
10 fő
Kölcse és térsége
–
Mátészalka és térsége
8 fő
Nyírbátor és térsége
6 fő
Nyíregyháza és térsége
5 fő
Rakamaz és térsége
–
Tiszadob és térsége
–
Tiszaeszlár és térsége
1 fő
Tiszavasvári és térsége
–
Újfehértó és térsége
1 fő
Vásárosnamény és térsége
8 fő
Térségen kívüli települések
6 fő
Mindösszesen
57 fő

Támogatás
összesen
60 000 Ft
117 600 Ft
97 200 Ft
30 000 Ft
268 800 Ft
–
211 200 Ft
145 200 Ft
138 000 Ft
–
–
24 000 Ft
–
32 400 Ft
220 800 Ft
139 200 Ft
1 484 400 Ft

Támogatás városok, községek szerint

Gyógyászati segédeszköz – cipő, protézis – gyártás a START Kht.-nál
A Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú
Társaságon belül 1994-től folyamatosan működik a gyógyászati
segédeszközök – ortopéd cipő, protézis – gyártása. Műhelyünk
Nyíregyházán, a Pacsirta utca 27. szám alatt található.

„Telefonnal a Rászorultakért”
Alapítvány 2007. évi támogatásai

Ajak
Balkány
Buj
Csenger
Dombrád
Fehérgyarmat
Gacsály
Gávavencsellő
Gulács
Gyulaháza
Hodász
Ibrány
Jármi
Kállósemjén
Kisszekeres
Komoró
Kótaj
Mátészalka
Nagyar
Nagyecsed

3 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
4 fő
1 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

66 000 Ft
24 000 Ft
19 200 Ft
36 000 Ft
36 000 Ft
24 000 Ft
24 000 Ft
97 200 Ft
24 000 Ft
24 000 Ft
61 200 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
24 000 Ft
32 400 Ft
34 800 Ft
24 000 Ft
36 000 Ft
19 200 Ft
18 000 Ft

Nábrád
Nyírbátor
Nyírbogát
Nyíregyháza
Nyírkáta
Nyírlugos
Nyírmada
Olcsva
Ófehértó
Rápolt
Rohod
Sz.veresmart
Szakoly
Tiszaeszlár
Tivadar
Tuzsér
Újfehértó
Vaja
Záhony
Zsarolyán

1 fő
3 fő
1 fő
5 fő
1 fő
2 fő
3 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
1 fő

18 000 Ft
67 200 Ft
30 000 Ft
138 000 Ft
19 200 Ft
48 000 Ft
75 600 Ft
62 400 Ft
24 000 Ft
18 000 Ft
34 800 Ft
24 000 Ft
24 000 Ft
24 000 Ft
24 000 Ft
24 000 Ft
32 400 Ft
28 800 Ft
60 000 Ft
24 000 Ft

Reuma Klub 2008. évi programtervezet
Február: Aktuális jogszabályváltozások ismertetése, tudnivalók az
ez évben életbelépő rehabilitációs
rendszerről, álláskulcs program
ismertetése, üdülési csekkek kiosztása az igénylőknek, javaslatok az
éves munkatervhez.
Március: A reumatid artritisz
és a különböző izombetegségek
kialakulásának okai és kezelhetősége napjainkban – előadó
Dr. Berecz Ilona adjunktus.
Április: A testünk tavaszi
méregtelenítésének fontosságáról, annak lehetőségeiről. Természetgyógyász meghívása.
Május: Közös, szabadtéri program szervezése, a nyíregyházi
Botanikus Kert megtekintése.
Június: A mozgás gyógyító
ereje és segítsége különböző
betegségek javítására – előadó:
Bákányné Aranka
Július: A gyógynövények és

különböző fajtáinak megismertetése és a talpmasszázs jótékony
hatásairól – előadás masszőrtől.
Augusztus: A masszázs
különböző fajtáinak megismertetése és a talpmasszázs jótékony
hatásairól– előadás masszőrtől.
Szeptember: Kirándulás tervezése vagy egy közös szabadtéri sütés-főzés rendezése.
Október: Helyes táplálkozás,
különböző diéták bizonyos betegségek esetében (pl: cukor betegség, vérzsiranyagcsere, sincumar
szedés) – dietetikus előadása.
November: Kardiológus előadása különböző keringési és
koszorúér betegségekről annak
megelőzéséről, a helyes életvitel
szükségességéről egészségünk
érdekében.
December: Karácsonyi ünnepség.
Fullajtár Andrásné Klubvezető

Sclerosis Multiplex Klub 2008. évi foglalkozási és munkaprogramja

Művégtag

Január: az új év köszöntése,
2007-ben végzett munka értékelése, és a 2008. évi munkaprogram megbeszélése.
Február: rehabilitációs és tornaeszközök felmérése /leltározása/, kölcsönzése.
Március: életmód és jógatábor
megszervezése.
Április: az SM kutatásbangyógyításban eddig elért eredmények, alkalmazásuk a mindennapi
életben és gyakorlati tapasztalatai.
Előadó: Dr. Diószeghy Péter, a
neurológiai osztály vezető főorvosa.
Május: közös program a debreceni SM Egyesülettel.
Június: Évadzáró klubfoglalkozás, kirándulás.
Július–Augusztus: nyári szünet

Szeptember: SM hét megszervezése egy gyógyfürdőzéssel
összekötve.
Október: baráti, sorstársi
beszélgetés, igény szerint.
November: az eltelt időszakban végzett munka értékelése.
December: a hagyományokhoz híven a fenyő ünnep megszervezése a Herman Ottó Általános Iskolával közösen.
Célkitűzéseink:
– Megyében élő SM betegek feltérképezése és tájékoztatása.
– Kapcsolattartás a médiával.
– Szponzorainkkal folyamatos
kapcsolattartás.
Vadászné Szabó Aranka
SM klubvezető

Közlekedési Fórum az Esély Centrumban Esélyegyenlőségi nap a Pláza parkolóban
tek parkolási gondjait, részükről
segítik ennek a rétegnek a parkolását, de a városi zsúfoltság és a
környezet sok gátat szab.
Tekintsük át, hogyan lehet a
mozgássérülteknek megközelíteni az Esély Centrumot:

2007. május elején Nyíregyhá
za városi közlekedési fórumot
szerveztünk az Esély Centrum
ban Balogh Zoltánné elnök és
Tóth László FB elnök kezdemé
nyezésére.
Ezt szükségessé tette a korábbi hónapok tapasztalata az Esély
Centrum megközelítésével kapcsolatban, a kiépített útviszonyok
kedvezőbbé tétele a sérült emberek számára.
A fórumon jelen volt Nagy
László, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város alpolgármestere,
Danku Andor, a Szabolcs
VOLÁN Zrt. Személyforgalmi
ágazatának vezetője, valamint
a Parkoló Kht. képviselője. Az
érdeklődők hallhatták az illetékes
vendégek beszámolóját az érintett kérdésekről, majd bárki tehetett fel kérdést e témákban. Nagy
László úr ismertette a városi terveket a környezet javítására vonatkozóan, és azóta már tapasztaljuk,

hogy a megvalósítás megtörtént.
Van gyalogos jelzőlámpás átkelés
kijelölt helyen, járda létesült az
Esély Centrum előtti buszmegállók megközelítéséhez.
Danku Andor úrhoz sok kérdés
szólt, hiszen a VOLÁN buszok
közlekedése tömegeket érint.
Többek között felvetődött, hogy a
Ságvári kertvárost átszelő 17-es
városi buszok közül bizonyos időszakban pl. kétóránként, egy-egy
kitérne vonaláról, befordulva az
Esély Centrum területére. Egy
másik kérés, hogy a menetrendben jó lenne megjelölni, melyik
városi vonalon mikor lehet a korszerű mélypadlós autóbuszra
szállni. Egyelőre mindkét kérés
teljesíthetetlen a feltételek hiánya
miatt. Reggel és este a tanyabokori járat azonban már befordul
az Esély Centrum területére,
segítve a munkába járást.
A Parkoló Kht. részéről elhangzott, hogy ismerik a mozgássérül-

1. A VOLÁN helyi buszjárataival,
a 17-es és 23-as számú járatokkal. Hátrány, hogy ezek
megállói mintegy 600 m-re vannak. A tanyabokrok felé közlekedő H40-es járat a kapu közelében áll meg, azonban ritkán
közlekedik. A VOLÁN midibusz
is igényelhető, azonban előre
jelezni kell az utazási szándékot.
2. Az Egyesületünk Támogató
Szolgálata által előzetes kérés
alapján.
3. Egyénileg, akiknek személygépkocsi áll rendelkezésükre.
Elismerés illeti a Szabolcs
VOLÁN Zrt. segítőkészségét a
mozgássérültek érdekében. Amióta a városban mintegy 20 db alacsonypadlós autóbusz került forgalomba, minden helyi járaton
lehetőséget adnak a tömegközlekedésben való részvételre, akár
kerekes székkel is. Sorstársaink
részéről erre panaszt nem tudunk,
a buszvezetők is segítik az utazást.
A Közlekedési Fórum hasznos
volt, megismerhettük az igényeket és a jelenleg még korlátok
szabta lehetőségeket.
Tóth László

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

– járókeretek (összecsukható,
gurulós, hónaljmankós)
– szobai WC, felnőttek, illetve
gyermekek részére
– könyökmankó felnőttek, illetve
gyermekek részére
– speciális babakocsi sérült gyermekek részére
– falra szerelhető zuhanyszék
– ágytál
– kádülőke
– bevásárló kocsi.
Súlyos esetekben:
– hidraulikus ágy
– kádlift
– légmatrac.
Szükség esetén felajánlásból
származó használt alkatrészeket
biztosítunk sorstáraink számára
szobai kerekes székekhez.
Kölcsönzéssel, a használt alkat
részekkel kapcsolatosan érdeklődni
lehet az Egyesület központi telefonszámán.

Amennyiben a kikölcsönzött
gyógyászati segédeszköz Egyesületünkhöz való visszajuttatása
nem megoldható,- kérnénk, hogy
azt a legközelebbi helyi csoportvezetőnek adja át.
Kölcsönözhető gyógyászati
segédeszközök:
– kerekes szék gyermekek és
felnőttek részére (fix, illetve
összecsukható)

Mérleg a
kölcsönzött
eszközökről
2007. januártól decemberig mozgássérült gyermekek
és felnőttek részére kölcsönzésre kiadott segédeszközök.
Kölcsönzési idő egy hónap,
amely indokolt esetben meghosszabbítható.
Kölcsönzött
Kiadott
eszköz
mennyiség
Kerekesszék
28
Járókeret
10
Szoba WC
15
Mankó
5
Bevásárló kocsi
13
Vérnyomásmérő
4
Támbot
5
Tens készülék
2
Infra lámpa
3
Szobakerékpár
2
Speciális babakocsi
3
Ágykapaszkodó
7
Vércukorszint mérő
3
Kádlift
7
Speciális betegágy
10
Decubitus matrac
5
Betegemelő
2
Speciális szék
2
WC magasító
4
Kádülőke
3
Kiss Józsefné
gondnok

Az Esélyegyenlőség Éve volt
a 2007-es év. Ezzel összefüggésben rendezte meg a nyíregyházi
Esélyegyenlőségi Iroda Herczku
Tünde irodavezető irányításával
az Esélyegyenlőség Napját
2007. április 4-én a Nyírplaza
parkolójában, az érintett személyek aktív részvételével.
A rendezvény helyszínére a
Kossuth téri gyülekezés után a
Polgárőrség által biztosított zárt
menetoszlopban érkeztünk. A
transzparensekkel is felszerelt
menetben ott voltak az ÉFOÉSZ,
a vakok és gyengénlátók, a
siketek és nagyothallók, a pszi
choszomatikus betegek, valamint a mozgássérültek képvise
lői.
Az időjárás ezen a napon nem
volt kedvező, hűvös, borús és
szeles volt. Az eső nem esett szerencsére. A negatív körülmények
miatt nem volt a figyelemfelkeltés
mértéke olyan, mint amit a szervezők reméltek. A Plaza parkolójában valamennyi szervezet sátrat állított, ahol bemutatta saját
tevékenységét. Egyesületünk
sátra is be volt rendezve, teljes
körűen reprezentálva a tevékenységet, ki voltak állítva a rehabilitációs eszközök, (pl. kerekes szék,
járókeret, stb.) valamint az egész
nap folyamán vérnyomás és vércukorszint-mérésre volt lehetőség
egészségügyi szakdolgozók által,
ahol nagy volt a forgalom.
A szervezők színes vetélkedőt
iktattak be a programba, ahol a
különböző fogyatékossági csoportok megismertették egymás
teendőit, nehézségeit. Két jellegzetes példa: a nem mozgássérültek kerekesszék-hajtó versenye,
vagy a jól hallók jelnyelvi közlése

és értése. Délután a média képviselőinek meghívására szakemberek adtak információt, tájékoztatást a fogyatékosokat érintő problémákról, jogokról. Megtudhattuk,
hogy 2003 óta működik az Egyenlő
Bánásmód Hatóság Budapesten,
ahová bármely fogyatékos személy
fordulhat, ha úgy tapasztalja, hogy
látványos megkülönböztetésben
részesül pl: munka, tanulás terén
vagy egyéb helyzetben.
Az Esélyegyenlőségi Nap sikeres volt a rossz idő ellenére is, többször is kellene lehetőség arra, hogy
a hátrányos helyzetű csoportokra
jobban ráterelődjön a figyelem.
Az Esélyegyenlőség Éve kapcsán meg kell említenünk néhány
negatív fejlődési eredményt is,
ami mindennapos téma a sérült
emberek között. Elsősorban
egyenlőek lettek a gázfűtés ártámogatás rendezése után. Már
nem számít a sérülés nehézsége,
csak a jövedelem. A szigorítások

után jelentős számú fogyatékos
esett el a támogatástól. Nem számít az, hogy egy súlyosan mozgássérültnek, – aki nem tud
mozogni, otthon ül egész nap –
melegebb környezetre van szüksége, de a gázóra neki is ugyanúgy pörög. A közgyógy igazolványok alanyi jogát is elvette a korszerűsítés a súlyos sérültektől,
évente bürokratikus eljárás után
lehet hozzájutni a megállapításra
kerülő csekélyke támogatáshoz.
Ezen támogatásokra vonatkozó
rendelkezések mutatják, hogy a
legjobban saját hibáján kívül hátrányos helyzetű állampolgároknak is vállalniuk kell a megszorítások terhét, ha egyáltalán van rá
lehetőségük.
Pozitív dolog, hogy az esélyegyenlőség témája napirenden
van, irányul rá figyelem. Legyünk
optimisták és reméljünk ezen a
téren is kézzelfoghatóbb eredményeket.

Egy különleges hét az Egyesületben
Gyakorlat helyszíne:
Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Időpontja: 2007. október 15–19.
A fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek életét megkönnyíteni, élhetőbbé, korlátoktól mentesebbé tenni már önmagában komoly elhivatottságot
jelentő feladat. Minden egyes
szakember, aki az egészségügyi, szociális, oktatói-nevelői
területen ehhez a munkához
kapcsolódik, kiemelkedő emberi
nagyságról, komoly szakmai felkészültségről tesz tanúbizonyságot. Az elmúlt időszak hazai
eredményei egyaránt adnak okot
a bizakodásra, és hívják fel a
figyelmet az előttünk álló feladatokra. A fizikai akadálymentesítés mellett szükség van a kommunikációs akadálymentesítésre is, hogy látványosan csökkenjen a társadalom közönye, idegenkedése a fogyatékossággal
élőkkel szemben. Nemcsak a
segítségnyújtást kell kulcsfontosságúnak tekintenünk, hanem
egyúttal minden állampolgár
számára meg kell teremtenünk a
valóban minőségi, emberhez
méltó, „élhető élet” feltételeit is.
Ezek a szándékok nem valósíthatók meg kizárólag minisztériumi, hivatali intézkedésekkel, a
sikerek mindig több szereplőn,
mindannyiunkon múlnak.
A fogyatékos emberek sokáig
az ország „láthatatlan polgárai”
voltak, nem tudtak igazán részt
venni a társadalom életében. A
közvélekedés a fogyatékosságot
gyakran még mindig csupán
egészségügyi problémaként,
emberi tragédiaként kezeli,
holott a fogyatékosság nem
vonatkoztatható el a társadalom
egészétől.

A szakembereknek világossá
kell tenni, hogy teljes értékű személyeknek tekintjük fogyatékos
társainkat, nem pedig másoknak,
betegeknek vagy szánalomra szorulóknak.
Sok esetben mindaddig elhárítjuk a magunk felelősségét a
fogyatékossággal élőkkel szemben, míg közvetlen kapcsolatba
nem kerülünk velük, míg oda
nem költöznek a szomszédunkba. A valósággal való bátor és
őszinte szembenézésre, a
jószándékú kéznyújtásra, az
összefogás erejére van szükségünk. Emberi kapcsolatainkat, a
társadalom valódi értékét az is
meghatározza, mennyire adatik
meg embertársainknak az esély
arra, hogy boldogabb, tartalmasabb, teljesebb értékű életet
élhessenek. Valamennyi állampolgár számára, akár egészséges,
akár valamilyen betegséggel,
fogyatékossággal kell élnie. A
szakemberek közös célja, hogy
elősegítsék a társadalmi integrációt, a társadalmi összetartozást és
az életkörülmények javítását,
érvényesítsük az emberi méltóság
és az egyenlő bánásmód elvét.
Úgy gondolom, hogy egy társadalom fejlettségének mércéje
az, hogy hogyan gondolkodik a
rászorulókról, a segítséget
igénylőkről. Fontos, hogy hogyan
vélekedik róluk, és mit tesz az
érdekükben. Közös összefogással, a szolidaritás gyakorlati
megvalósításával mind több
valódi lehetőség kínálkozik, hogy
egyenlő esélyt teremtsünk honfitársaink számára.
A Mozgáskorlátozottak Sza
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete ennek szellemében
kíván segítséget nyújtani a tájékozódásban, egyúttal igyekszik
hasznos és aktuális információk-

kal szolgálni a fogyatékossággal
élők ellátásában résztvevő szakemberek és valamennyi érdeklődő, felelősen gondolkodó állampolgár számára.
Első lépés: külsős tereptanárommal, Lakatos Katalinnal való
ismerkedés, jövetelem céljának
megbeszélése, a kapott tematika részletes áttekintése. Az
Egyesület Elnök Asszonyával
való beszélgetés következett,
hogy miért pont az Egyesületet
választottam. A fogyatékossággal élő emberek a társadalom
egyenlő méltóságú, egyenrangú
tagjai, akik a mindenkit megillető
jogokkal és lehetőségekkel nagy
nehézségek árán, vagy egyáltalán nem képesek élni. Az elmúlt
időszakban gyakorlaton vettem
részt a START Közhasznú Társaságnál, és ebben az évben
tereptanárunk kíséretében csoporttársaimmal megismertük az
Egyesületet. Megfogalmazódott
bennem, hogy az Egyesület mit
is vállalt fel huszonöt évvel
ezelőtt önerőből, hogy segítsen
a fogyatékossággal élő emberek
hátrányainak enyhítésében,
esélyegyenlőségük megalapozásában illetve, hogy az akkori
és mai társadalom szemléletmódja pozitív irányban megváltozzon, hogy elfogadják teljes
értékű embernek a fogyatékos
személyeket. Balogh Zoltánné
Adél Elnök Asszony minden jót
kívánva a következő napokra
elfoglaltsága miatt elköszönt. Ezután
a dolgozókkal találkoztam, akik
fogyatékossággal élő emberek.
Személyes beszélgetés során
tapasztaltam, hogy a társadalom
szemléletmódjával nem törődve
ők így érzik jól magukat. Közvetlen, barátságos, segítőkész, tünemény és csodálatra méltó emberek.
Váraczki Csabáné

A Mozgáskorlátozottak Sz.-Sz.-B. Megyei Egyesületének ügyfélfogadási rendje
Az elnökség tagjai:
Balogh Zoltánné elnök • Tel.: 06-20/3260-485
Kovács István elnökhelyettes • Tel.: 06-20/3394-886
Kelenföldi Lászlóné titkár • Tel.: 06-20/9308-737
Szilágyi Éva elnökségi tag • Tel.: 06-20/9308-728
Pancsusák Tibor elnökségi tag
Felügyelő Bizottság tagjai:
Tóth László FB elnök • Tel.: 06-20/9308-716
Hanyicska Józsefné FB tag • Mh. tel.: 06-42/444-474,
06-20/529-1640. Csoma József FB tag • Tel.:
06-42/372-088, 06-30/416-2813.
Ügyfélfogadás az egyesület központi irodájában:
Minden szerdán 8–12 óráig és 13.30–16 óráig
Esély Centrum: Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41.
Egyesületi telefonszámok, e-mail címek:
Központ: 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
Esély Centrum telefonszáma: 06-42/454-093
Támogató Szolgálat:
Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe. Vezető: Sitkuné Técsy Éva Tel.:
06-20/9308-713
Tájékoztatás:
– személyesen az egyesület székhelyén
– telefonon: 06-42/410-522, 06-42/504-835
zöld számon: 06-80/203-877
– az alábbi időpontokban: hétfőtől csütörtökig 8–16
óráig, pénteken 8–12 óráig.
Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást
Nyújtó Intézménye:
Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe. Vezető: Sitkuné Técsy Éva, telefon: 06-20/9308-725. Tájékoztatás:
– személyesen az egyesület székhelyén
– telefonon: 06-42/410-522, 06-42/504-835
zöld számon: 06-80/203-877
– az alábbi időpontokban: hétfőtől csütörtökig 8–16
óráig, pénteken 8–12 óráig.

Helyi csoportok:
Csenger és térsége
Csoportvezetõ: Csernyi Bertalanné
Tel.: 06-44/342-431, 06-20/9308-734
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 13–16 óráig a START
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 hétfőn 9–12 óráig Fehérgyarmat, Kossuth tér 38. szám alatt, a volt Tűzoltó
Parancsnokság épületében, a Városi Könyvtár mögött.
Gávavencsellő és térsége
Csoportvezetõ: Mártonné Várdai Erzsébet
Tel.: 06-42/206-552, 06-20/9308-717
Ügyfélfogadás: minden kedden 9–15 óráig a lakásán.
Gávavencsellõ, Táncsics u. 27.
Ibrány és térsége
Ibrány és térségében jelenleg a mozgássérült sorstársak képviseletét a csoportvezető–helyettes látja el.
Csoportvezető–helyettes: Kovács László
Tel.: 06-42/202-140
Ügyfélfogadás: minden hétfõn 15–17 óráig a lakásán. Nagyhalász, Kiss E. u. 4.
Záhony és térsége
Záhony és térségében jelenleg a mozgássérültek
képviseletét Vedres Józsefné, a kisvárdai helyi
csoportvezetõ 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
Kht. épületében Ajakon, a Rákóczi u. 64–66. szám alatt.
Kölcse és térsége
Csoportvezetõ: Gellén Pál • Tel.: 06-20/951-3761
Ügyfélfogadás: minden pénteken 9–11 óráig a lakásán. Kölcse, Hunyadi u. 28.
Mátészalka és térsége
Csoportvezetõ: Katona Ferencné • Tel.: 06-20/9308-718
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.
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 Művelődési Központ, 1/116. szoba (lift és parkolóhely biztosítva van).
Nyíregyháza
Nyíregyházán jelenleg az ügyfélfogadást az egyesület központja látja el székhelyén.
Rakamaz és térsége
Csoportvezetõ: Krómer Mihályné
Tel.: 06-42/371-879, 06-20/9291-992
Ügyfélfogadás: minden hónap második szerda
10–16-ig. a Rakamazi Polgármesteri Hivatal udvarában lévő falugazdász irodában.
Tiszadob és térsége
Csoportvezetõ: Szilágyi Józsefné
Tel.: 06-20/9670-931
Ügyfélfogadás: minden munkanap 9–12 óráig
Tiszadob Családsegítő Központban (a Polgármesteri Hivatal mellett).
Tiszaeszlár és térsége:
Csoportvezetõ: Bakó Tamás • Tel.: 06-70/775-1497
Ügyfélfogadás: minden hónap első és harmadik hétfőn 8–12 óráig a lakásán. Tiszaeszlár, Rákóczi u. 61.
Tiszavasvári és térsége:
Csoportvezetõ: Gazdag István
Tel.: 42/374-240
Ügyfélfogadás: minden páros héten szerdán 16–18
óráig a lakásán. Tiszavasvári, Zrínyi u. 17.
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, Petőfi út.
Érpatak: minden hónap első kedden 13–15 óráig
Érpatakon, a Polgármesteri Hivatalban.

Érdekképviseleti szervek, üzemek, gyárak címjegyzéke
Esély Centrumban működő érdek
képviseleti szervezetek
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41.
Centrumvezető: Lakatos Katalin,
Tel.: 42/410-522
Mozgáskorlátozottak Sz.-Sz.-B. Megyei
Egyesülete, Elnök: Balogh Zoltánné.
Tel.: 42/410-522; SINOSZ Sz.-Sz.-B.
Megyei Szervezete; SINOSZ Sz.Sz.-B. Megyei Tolmácsszolgálat;
ÉFOÉSZ Fejlesztő Iskola; HENDIKEP Start Oktatási Alapítvány
Nyíregyházi üzemek, gyárak
Cipőgyár
4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 3.
Hengsperger Györgyné gyárigazgató
Tel.: 42/596-535, Fax: 42/596-538
Központi varroda
4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 3.
Pinke Béláné főüzemvezető
Tel.: 42/596-537, Fax: 42/596-538
Bőrdíszmű üzem
4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 3.
Baloghné Kulcsár Andrea
kereskedelmi vezető
Tel.: 42/596-537, Fax: 42/596-538
Ortopéd cipészet
4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 3.
Palicz Mihályné művezető
Tel.: 42/596-537, Fax: 42/596-538
Nyírségi Nyomda
4400 Nyíregyháza, Árok u. 15.
Balogh Zoltán üzemigazgató,
stratégiai vezérigazgató-helyettes
Tel.: 42/437-007, Fax: 42/437-033
Beruházási osztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 15.
Szilvási József osztályvezető
Tel.: 42/437-007, Fax: 42/437-033
Üzemfenntartási osztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 15.
Győri Gábor osztályvezető
Tel.: 42/437-007, Fax: 42/437-033
Műanyag üzem
4400 Nyíregyháza, Árok u. 15.
Mogyorósi Mihály főüzemvezető
Tel.: 42/437-007, Fax: 42/437-033
Simai úti telep
4400 Nyíregyháza, Simai u. 40.
Sebők Tamás termelésirányító
Tel.: 42/313-355, Fax: 42/312-614
Szállítás
4400 Nyíregyháza, Simai u. 40.
Sándor Ágnes szállításvezető
Tel.: 42/402-199, Fax: 42/312-614

Oktatás, Speciális Szakiskola
4400 Nyíregyháza, István u. 3.
Varga Józsefné iskolaigazgató
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408
Humánpolitikai üzem
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Dankó Ágnes üzemvezető
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408
Vendéglátási és
kereskedelmi osztály
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Czap András osztályvezető
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408
Mini pékség
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Vass Imréné üzemvezető
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408
Élelmiszer-ipari ágazat
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Székelyné Lengyel Erika
ágazatvezető
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408
Termelési főosztály
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Kozák László termelési főosztályvezető
termelési vezérigazgató-helyettes
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408
Általános termelési osztály
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Vágó Flórián osztályvezető
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408
Konfekcióosztály
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Muha Béláné osztályvezető
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408
Általános vezérigazgató-helyettes
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Veressné Molnár Julianna
Általános vezérigazgató-helyettes
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408
Főkönyvelőség
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Urr Zsuzsanna főkönyvelő
Gyene Andrásné
főkönyvelő-helyettes
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408
Jogi és igazgatási osztály
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Dr. Czeglédi Gábor
humánpolitikai vezérigazgató-helyettes,
osztályvezető
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408
Munkaügy
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Klepács Andrea osztályvezető
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408

EÜ Centrum
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
Varga Györgyné megbízott eü. részlegvezető
Tel.: 42/411-433, Fax: 42/411-408

Gemzsei üzem
Lábbeligyártás
4567 Gemzse, Kossuth u. 95–97.
Miklovicz Károlyné művezető
Tel.: 45/704-425

EÜ Centrum 2. sz. telephely
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41.
Tel.: 42/410-522

Nyírbátori üzem
Lábbeligyártás
4300 Nyírbátor, Iskola u. 3.
Iski Tibor üzemvezető
Tel.: 42/280-520

Vidéki Üzemeink
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
üzemeink
Ököritófülpösi üzemegység
Munkaruházat, szőnyeg, kötszer üzem,
fatermék, mezőgazdaság, állattartás
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 53.
Magyar Endre telepvezető
Tel.: 44/357-137, 44/357-607
Ököritófülpösi intézmény
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 53.
Kovácsné Varga Rita intézetvezető
Tel.: 44/357-137; 44/357-607
Vásárosnaményi telep
Műanyag-, fólia- és faipar, bőr és
cipőkészítés
4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 32.
Bori Szilárd telepvezető
Tel.: 45/470-948
Nyírteleki üzem
Hypo, biológiai erjesztésű ételecet,
műanyag
4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 81.
Drotár András üzemvezető
Tel.: 42/210-021
Érpataki üzem
Biológiai erjesztésű ételecet
4245 Érpatak, Béke telep 1.
Orosz Attila üzemvezető
Tel.: 42/705-292
Ajaki üzem
Csomagolás és lábbeligyártás
4524 Ajak, Rákóczi u. 64.
Vedres József megbízott telepvezető
Tel.: 45/555-016, 45/555-017
Fax: 45/555-016
Csengeri üzem
Lábbeligyártás, raktározás
4765 Csenger, Kossuth u. 26.
Magyar Endre üzemvezető
Tel.: 44/342-431,
Fax: 44/342-431
Rohodi üzem
Csomagolás, lábbeligyártás
4563 Rohod, Jókai u. 16/1.
Király Miklós üzemvezető
Tel.: 44/385-393

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
üzemeink
Abaújszántói üzem
Papíripar, csomagolás
3001 Abaújszántó, Jászay tér 22.
Kardos Julianna
megbízott üzemvezető
Tel.: 47/330-045, Fax: 47/330-045
Kazincbarcikai üzem
Fóliagyártás, vegyesüzem
3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 2.
Nagy Péter üzemvezető
Tel.: 48/310-200
Békés megyei üzem
Gyulai üzem
Varroda, vegyes üzem
5700 Gyula, Nürnbergi u. 4–6.
Annus Vince igazgató
Tel.: 66/361-209, Fax: 66/361-209
Sátoraljaújhelyi üzem
Nyomdai tevékenység
3980 Sátoraljaújhely, Ady E. u. 2.
Molnár Béláné üzemvezető
Tel.: 47/521-009, Fax: 47/521-008
Szendrőládi üzem
Hypogyártás
3751 Szendrőlád, Gárdonyi u. 1/A
Nagy Péter megbízott üzemvezető
Tel.: 48/469-020
Hajdú-Bihar megyei üzem
Hajdúnánási üzem
Raktározás, csomagolás,
lábbeligyártás
4080 Hajdúnánás, Arany J. u. 45.
Kovács Istvánné
megbízott művezető
Tel.: 52/351-668
Ricsei üzem
Csomagolás, eü.-papírgyártás
3974 Ricse, Kossuth u. 42.
Deák Miklós üzemvezető
Tel.: 47/375-419,
Fax: 47/376-419

Vásárosnamény és térsége:
Csoportvezetõ: Miklovich Károly
Munkahelyi telefon: 45/704-339, 06-70/555-7774
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.: 45/704425. Vásárosnamény: minden hónap utolsó csütörtökön 14 órai kezdettel a Humán Szolgáltató és Családsegítő 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 első hétfőn 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:
Vezetőedző: Tóth László Tel.: 42/431-634,
06-20/9308-716. Foglalkozás: minden csütörtökön
15–19 óráig az Esély Centrumban.
Úszásoktatás:
Oktatás szervező: 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 Fürdő Nyíregyháza, Malom u. 16.
Speciális gyógytorna, gyógymasszázs:
Előzetes igénybejelentés alapján az Esély Centrumban. Bővebb felvilágosítás az egyesület telefonszámain.

Segítő önkormányzatok
Köszönet azon Polgármesteri Hivataloknak akik támogatták az
Egyesületet, valamint területi csoportjainkat, klubjainkat
Balsa Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellői csoport támogatása
10 000 Ft
Döge Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
5 000 Ft
Dombrád Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000 Ft
Fehérgyarmat Polgármesteri Hivatal
Fehérgyarmati csoport támogatása pályázat80 000 Ft
Gávavencsellő Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellői csoport támogatása
20 000 Ft
Géberjén Polgármesteri Hivatal
Mátészalkai csoport támogatása
10 000 Ft
Gyulaháza Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000 Ft
Kocsord Polgármesteri Hivatal
Mátészalkai csoport támogatása
5 000 Ft
Lövőpetri Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000 Ft
Máriapócs Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása
10 000 Ft
Mezőladány Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
10 000 Ft
Nyírbátor Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása
30 000 Ft
Nyírbogát Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása
50 000 Ft
Nyírmihálydi Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása
20 000 Ft
Nyírvasvári Polgármesteri Hivatal
Nyírbátori csoport támogatása
10 000 Ft
Őr Polgármesteri Hivatal
Mátészalkai csoport támogatása
5 000 Ft
Szabolcs Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellői csoport támogatása
10 000 Ft
Szorgalmatos Polgármesteri Hivatal
Tiszavasvári csoport támogatása
5 000 Ft
Tiszabercel Polgármesteri Hivatal
Gávavencsellői csoport támogatása
20 000 Ft
Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal
Tiszaeszlári csoport támogatása
50 000 Ft
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
Tiszavasvári csoport támogatása
30 000 Ft
Tunyogmatolcs Polgármesteri Hivatal
Fehérgyarmati csoport támogatása
10 000 Ft
Tuzsér Polgármesteri Hivatal
Kisvárdai csoport támogatása
25 000 Ft
Újfehértó Polgármesteri Hivatal
Újfehértói csoport támogatása pályázat 50 000 Ft
Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal
SM Klub támogatása
150 000 Ft
Egyesületi rendezvény támogatása
280 000 Ft

Parkolási igazolvány használatára jogosultak
Parkolási igazolványra jogosult az, aki
– súlyos mozgáskorlátozott,
– látási, értelmi, mozgásszervi
fogyatékos, illetve autista,
– 2001. július 1-jét megelőzően
vaknak, vagy
– a magasabb összegű családi
pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
szóló rendelet szerint vaknak
vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, vagy
autistának minősül, és a minősítést szakvéleménnyel igazolja.
Az igazolvány birtokosa (illetve az őt szállító jármű vezetője) a KRESZ-ben meghatározottak alapján az alábbiakra
jogosult:
– egyes behajtást tiltó jelzőtáblánál a tilalom ellenére behajthat, ha úticélja a jelzőtáblával
megjelölt úton van, vagy csak
ezen az úton közelíthető meg,
– a járdán a járművével akkor is
megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel
nem engedi meg,
– járművével olyan helyen is
várakozhat, ahol azt várakozást jelző tábla tiltja,
– ellenőrző óra vagy jegykiadó
automata működtetése nélkül
is várakozhat korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben. (A rakodó-

helyre vonatkozó rendelkezés
azonban a mozgáskorlátozottat szállító járműre is vonatkozik.)
Fontos tudnivaló:
Az igényt formanyomtatványon,
a lakóhely szerint illetékes okmányirodánál kell benyújtani. A formanyomtatványhoz ugyanitt lehet
hozzájutni. A kérelemhez csatolni
kell a jogosultsághoz szükséges
orvosi szakvéleményt, valamint
egy darab igazolványképet.
Milyen szakvéleményt kell
benyújtani:
– a súlyos mozgáskorlátozott
személynek?
a háziorvos által kiállított szakvéleményt, mely szerint közlekedőképességének vizsgálata
során pontjainak száma 7
vagy annál több.
– a látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve
autista személynek?
az ORSZI orvosi bizottságának szakvéleményét a súlyos
fogyatékosság minősítéséről.
– a 2001. július 1-jét megelőzően
vaknak minősített személynek?
a területi vezető szemész által
kiállított, a vakok személyi
járadékát kérelmező nyilvántartási lapot.
– a magasabb összegű családi
pótlékra jogosító betegségek-

ről és fogyatékosságokról
szóló rendelet szerint vaknak,
gyengénlátónak, mozgásszervi, értelmi fogyatékosoknak
vagy autistának minősülőnek
(törvényes képviselőjének)?
a szakorvos által kiállított Igazolást a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekekről.
Meddig érvényes az igazolvány?
– Az igazolvány érvényességének időtartama a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a már említett orvosi szakvélemény kötelező felülvizsgálatot ír elő, az igazolvány
érvényességének időtartama
megegyezik a szakvélemény
érvényességének időtartamával.
– A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány
érvényessége újabb 3 éves
időtartamra, illetve a szakvélemény érvényességének megfelelő időtartamra meghos�szabbítható.
– A jogosult részére 5 éves időtartamra állítják ki az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény szerint a
jogosult állapota végleges. Az
érvényességét további 5 évvel
újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbíthatják.

Totó kutya fájdalmas és megható története

Totó kutya vagyok. Elmesélem nektek az én életemet attól
fogva, hogy megszülettem.
Remélem tanulságos lesz számotokra az én történetem. Egy
szép májusi napon harmadikként
megszülettem, utánam született
még két kistestvérem, s így lettünk öten. Nőttön-nőttünk, növekedtünk, s egyszer új gazdához
kerültünk. Az én gazdám egy
mozgássérült, beteg kislány volt.
A kislány olyan beteg volt, hogy
iskolába sem járhatott, s csak
magántanulóként tanulhatott. A
kislánynak én voltam a szeme
fénye, olyan boldog volt mikor
meglátott, mint még soha. Azt
mondta nekem, hogy csak akkor
boldog, ha velem lehet. Mindent
megtettem azért, hogy amikor
velem volt jól érezze magát. A
kislány egyik nap rosszul érezte
magát, s kórházba vitték. Nagyon
szomorú voltam a kisgazdám
miatt, mert a kórházba nem
engedtek be állatokat. Én addig
nyüszítettem, míg be nem vittek
hozzá. A kislány nagyon szomorú volt, de amikor meglátott felvidult az arca.
Totó kutyám, drága Totó
kutyám de jó, hogy itt vagy!
Látod, itt kell feküdnöm ezen az
ágyon, mert megint beteg
vagyok. Neked viszont nagyon
örülök, elfelejtettem minden bajomat, bánatomat – mondta a gazdám szomorúan.
Hogy oldjam a feszültséget,
elkezdtem ugrálni, s futkározni,
de szívem tele volt szomorúsággal. Attól féltem, hogy elveszítem
őt. Hazamentünk a kórházból és
azon gondolkoztam, hogy mi
lesz velem a gazdám nélkül.
Azért hoztak ide, hogy a gazdámnak legyen egy játszótársa,
s ne legyen egyedül. Ha meghal
a kisgazdám, rám már nem lesz
szükség? Hova fogok kerülni, ha
bekövetkezik a legrosszabb,
amitől tartok? Nagyon szomorú
voltam a kisgazdám miatt. Elém
tették az ennivalót, de még az
sem ízlett nekem. A gazdám
édesapja zokogott a kislány fény-

képével a kezében. Odamentem
a gazdám édesapjához, hogy
megvigasztaljam, de még jobban
elkeserítettem őt. Kimentem hát
az udvarra, felnéztem a holdra,
és ezt mondtam:
Ó hold! Ó kedves hold, gyógyítsd meg az én kisgazdámat!
Ó hold, ó kérlek hold, hozd haza
a kisgazdámat épen és egészségesen!
Bementem a házamba, lefeküdtem és nagy nehezen elaludtam. Olyan álmom volt, amit míg
élek, nem felejtek el. Álmomban

láttam a kisgazdámat. Elindultam
felé, s integetett, de nem értem
utol. Felébredtem a rémálmomból, s rossz előérzetem támadt.
Tudtam, hogy nem fogom élve
látni a kisgazdámat. Nyugtalan
voltam egész éjszaka, s alig vártam, hogy reggel legyen. Reggel
aztán jött a rossz hír, hogy a kisgazdám hajnalban meghalt. Hallottam, hogy zokog az édesapja.
Tudtam, hogy bekövetkezett az,
amitől tartottam, amitől rettegtem. Fájdalmamban úgy vonyítottam, mint egy farkas. Ezután
összefolytak a napok, s egyszer
csak a sírjánál találtam magam.
Elindultam hazafelé, de biztosan
elgondolkodtam, mert azt vettem
észre, hogy eltévedtem. Elindulok ezen az úton, s biztosan
hazaérek – gondoltam, s elindultam. Azt vettem észre, hogy végleg eltévedtem. Kétségbeesetten
kerestem az utat, de mindig máshol kötöttem ki. Nagyon meg-

éheztem, s azon törtem a fejem,
honnan kéne ennivalót szerezni.
Megláttam egy hentesüzletet, s
megint eszembe jutott a kisgazdám és az a hentes, aki küldte
nekem a jobbnál jobb falatokat.
Gondoltam, hogy benézek a húsboltba, hátha kapok ennivalót, de
a hentes elzavart. Mentem
tovább, s arra gondoltam, hogy
rossz ember lehet, hogy még
ennivalót sem adott nekem.
Olyan fáradt, s éhes voltam,
hogy még gondolkodni nem tudtam. Leheveredtem egy fa alá, s
elaludtam. Másnap arra ébredtem, hogy nagyon éhes vagyok.
Mindenképpen ennem kell,
különben elpusztulok – gondoltam magamban. Elindultam hát,
hogy keressek egy kis ennivalót.
Betévedtem egy udvarba, ahol
egy másik kutya volt megkötve.
Odamentem hozzá, s megkértem, hogy hagy egyem meg az
ennivalóját. A kutya rám nézett s
ezt mondta:
-– Nyugodtan pajtikám, a gazdám úgy sincs itthon. Boldogan
ettem az ennivalót, mikor megjött
a kutya gazdája.
Átkozott csavargó, hogy
mered megenni a kutyám életét?
– kérdezte az ember s elővett
egy láncot. A megkötött kutya
elkezdett vonyítani, tudtam, hogy
el kellene futni, de nem tettem.
Földbe gyökerezett a négy
lábam, mikor láttam, mennyire
megverte a védekezni nem tudó
kutyáját.
Most pedig te jössz! – mondta
az ember s engem is megfogott.
Bedobott az autóba, s elvitt egy
erdőbe. Az erdőben egy fához
kötött úgy, hogy mozdulni se tudtam, s elkezdett verni. Úgy nyüszítettem, hogy még messziről is
lehetett hallani. Ki akartam szabadulni a kötésből, de még jobban beleakadtam. Addig vert az
az őrült, míg össze nem estem.
Aztán otthagyott engem a fánál.
Sokáig feküdtem ott, s arra gondoltam, hogy megyek a gazdám
után. Ezután minden elsötétedett, s azt hittem itt a vég. Mikor

Fontos tudni továbbá:
– az igazolványt a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen,
– az igazolványt az ellenőrzésre
jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell
adni,
– az igazolványban foglaltak
adattartalmát, érvényességét,
jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő
ellenőrizheti,
– a jogosultat szállító járművezető az igazolvány által biztosított kezdeményekkel csak a
jogosult szállítása esetén
élhet,
– az igazolvány nem adható át
az arra jogosulatlan személynek,
– a kedvezményeket az Unió
országaiban is igénybe lehet
venni.
Érvénytelen az igazolvány
akkor, ha
– a jogosult meghalt,
– érvényességi ideje lejárt,
– a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok
megállapítására alkalmatlan,
– meghamisították,
– az Okmányiroda az Igazolvány visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte.

kinyitottam a szemem, észrevettem, hogy csak az egyik szememmel látok. Nem akarok itt
meghalni, ezért elmegyek oda,
ahol laknak, hogy lássák, hogy
elbánt velem az az őrült. Láttam,
hogy nem vagyok megkötve,
ezért nagy nehezen felálltam, s
nagy nehézségek között elindultam. Ezután megint nem emlékszem semmire, s nem tudom,
hogy kerültem egy takaros ház
udvarába. A házban egy idős
házaspár lakott, mikor megláttak
engem, kihívták az állatorvost. Ő
elvitt engem a rendelőjébe, s
megvizsgált.
Ezt a kutyát meg kell operálni,
különben elpusztul – mondta az
orvos az asszisztensének. Bevittek engem a műtőbe, s elaltattak.
Nem tudom meddig tartott a
műtét, mert csak két nap múlva
ébredtem fel. A lábadozás sokáig tartott, s nagyon fájdalmas
volt, kiváltképp az elején. Nagyon
haragudtam arra az őrültre, aki
így elbánt velem, s arra gondoltam, ha meglátom azt a gazembert biztosan megcibálom őt.
Egyszer aztán meggyógyultam,
s hat hónapra az idős házaspárhoz kerültem. Azért hat hónapra,
mert ennyi idő kellett ahhoz,
hogy beköltözzenek az öregek
otthonába. Ez az időszak nagyon
boldog volt, de hamar eltelt. S
most itt élek boldogan az állatorvosnál. Annál az orvosnál, aki
megmentette az életemet, s aki
üvegszemet adott nekem.
Ugyanis az az őrült kiverte a jobb
szememet. Mindennap gondolok
a kisgazdámra, s arra, hogy aki
bánt egy kutyát, annak biztos
szomorú élete lehet. S most itt
vagyok az udvaron, s a testvéreimre gondolok: vajon, hogy alakult az ő életük. Megismerném-e
őket? Annak az őrültnek meg azt
ajánlom, hogy erre ne jöjjön,
mert ha meglátom, biztosan
megtépem őt.
A mesét küldte:
Molnár Ágnes Nyírlövőben
élő tagtársunk.

Kerekes székkel a Főiskolán
2008 áprilisában, a FŐHE keretein belül a Nyíregyházi Főiskola
Esélyegyenlőségi Irodájával és a
Kortárssegítőkkel megrendeztük
a fogyatékkal élők világát bemutató programsorozatunkat „Akadálymentes világ” címmel. Az érdeklődőknek lehetőségük nyílt a kerekes
székek kipróbálására is. Némi idegenkedés látszott az ép hallgatók
részéről: a kínálkozó lehetőséget
eleinte csak nagyon kevesen szerették volna kihasználni.
A legtöbb észrevétel az épületek átjárhatóságával kapcsolatban érkezett: egy kerekesszékes
csak segítséggel, vagy kétszer-

háromszor akkora út bejárásával
tud eljutni egy-egy kijelölt helyre.
Az ép hallgatók rádöbbentek,
milyen akadályokba ütközik társuk, ha kerekesszékkel egyedül
próbálja rendezni ügyeit.
Bízunk abban, hogy rendezvényünk pozitív irányba befolyásolja
az ép emberek empatikus képességét a fogyatékkal élő hallgatók
irányába, és közösen, együttműködve egy akadálymentes világot
tudunk teremteni.
Szabó Gábor
A Nyíregyházi Főiskola
Esélyegyenlőségi Irodájának
kortárs segítője

Ép hallgatók kerekes székben

A siker magabiztossá tesz
Molnár Renáta a Start Szakiskola diákja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idei, Szakma Kiváló Tanulója Versenyén
országos 6. helyezést ért el nőiruha-készítő szakon, mely eddig
a legjobb helyezés a szakiskola
történetében. Ez alkalomból
beszélgettem vele.

Renáta Záhonyból származik, ahol szüleivel él. Itt is érettségizett, a Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola és
Gimnáziumban, majd úgy gondolta, a Start Szakiskolában
folytatja tanulmányait.
– Mikor kezdted meg a tanulmányaid a Start Szakiskolában?
2005-ben nyertem felvételt a
szakiskolába, nőiruha-készítő szakra. Mivel érettségi után jöttem ide,
így egy már meglévő osztályközösségbe kellett beilleszkedni,
ami nem volt könnyű. A 11. évfolyamot kezdtem az osztállyal.
Mivel kicsit idősebb vagyok náluk,
lett is egy iskolai becenevem, viccesen „anyunak” szólítanak.
– Itt ismerkedtél meg a szabásvarrás tudományával?
Előtte nem tudtam varrni, de
mindig is érdekelt ez a szakma.
Nem okozott nehézséget számomra egyik tantárgy sem, végig
kitűnő tanuló voltam. A gimnáziumban a matematika, és az informatika voltak a kedvenc tantárgyaim, így a ruhaipari géptan, és
a ruhaipari technológia sem okozott számomra problémát. Rajzból nem vagyok valami jó, de a
szakrajzok jól mentek. A gyakorlati ismereteket könnyen elsajátítottam, azóta már több ruhát
készítettem, magam s a családom számára.
– Mesélj egy kicsit a felkészülésről, és a versenyről!
A tanáraim keltették fel érdeklődésem a verseny iránt. A Szakma Kiváló Tanulója Verseny egy
elődöntővel indult. A megyéből 22
tanuló közül én jutottam a döntőbe. A döntőt Budapesten, a „Szak-

ma Sztár Fesztivál” keretében
rendezték meg a Budapesti Vásárcsarnokban. A döntő két napos volt,
16 szakma képviseltette magát.
Minden szakma kapott egy pavilont a csarnokban. Mi egész nap
szabtunk-varrtunk, mellettünk asztalosok, ácsok, kőművesek dolgoztak.
Első nap gyártmányrajz alapján egy női ruhát kellett kimodellezni, másnap a kiszabott ruhát
kellett megvarrni, és szóban számot adni az elméleti tudásról is.
Harmadik nap volt az eredményhirdetés, amikor megtudtam, hogy
6. helyezést értem el. A mezőny
erős volt, az ország legjobbjai
versenyeztek. Ezzel a helyezéssel mentesültem a teljes szakmai
vizsga letétele alól, és minden
vizsgarészből jelest kaptam.
– Kik segítettek a felkészülésben?
Nagyon sokat köszönhetek
Rocska Mihályné Erzsike néni
osztályfőnökömnek, és Kigyósiné
Kakuk Erika szaktanáromnak.
– Milyen terveid vannak?
A Start Kht.-nál fogok dolgozni,
mivel felajánlottak számomra egy
állást, amit örömmel elfogadtam.
Ősszel egy pénzügyi-számviteli
ügyintéző tanfolyamra szeretnék
beiratkozni, mivel ez a terület is
érdekel. Később még a Könnyűipari Főiskola is szóba jöhet.
– Beszéljünk egy kicsit a
magánéletedről!
Nemrég egy másik nagy esemény is történt az életemben,
barátommal eljegyeztük egymást.
Ő szintén a Start Szakiskolában
tanult, itt is ismerkedtünk meg
egymással.
– Hogy történt a nagy találkozás?
Egy kollégiumban laktunk, ahol
már az első évben összebarátkoztunk, de harmadikban fordult
komolyabbra a kapcsolatunk.
Péter szintén sokat segített a felkészülésben, és szurkolt értem a
verseny alatt.
– Milyen érzés, hogy ismert lettél?
Nagyon örülök a sikernek, és
hogy iskolámnak hírnevet szereztem. Most volt a ballagásom, ahol
gratulált az osztályfőnököm, igazgatónő, és vezérigazgató úr is.
Iskolámtól oklevelet, a Start Kht.tól pedig emléklapot kaptam, és
pénzjutalomban is részesültem.
Korábban kicsit gátlásos voltam,
ha szerepelnem kellett, most a
sikertől úgy érzem, magabiztosabb lettem. A ballagáson még
búcsúbeszédet is mondtam!
Kurucz Brigitta

Hogyan kérhető az egyesületi tagfelvétel? Egészségügyi Centrum
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
szabadidős és kulturális programokba, esetleg munkát vállalni vagy támogatást igényelni, de nem tudják milyen feltételekkel kérhető a tagfelvétel.
Fontos tudnivaló a tagfelvétellel
kapcsolatosan:
Alapszabályunk értelmében
tagja lehet egyesületünknek az a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé
ben élő állampolgár, aki mozgásszervi diagnózisa alapján
mozgáskorlátozottságát az alábbi okmányok valamelyikével iga-

zolni tudja, vagy azok meglétéről
nyilatkozik:
– Közlekedési támogatásra jogosult, vagy jogosultságát
jövedelmi helyzete alapján nem
állapították meg, de az egészségügyi feltételével rendelkezik
(legalább 7 pontot elérő, I. fokú
orvosi szakvélemény);
– Fogyatékossági támogatás
ban részesül, vagy annak egész
ségügyi feltételeivel rendelkezik (az
OOSZI súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló szakvéleményén a
G/b. pont be van jelölve „X”-szel.
– Mozgássérültségére tekin
tettel magasabb összegű csa
ládi pótlékra jogosult. (Kiskorú személy esetén hozzátartozója számára folyósítják).
– Olyan kórházi zárójelen
téssel, vagy szakorvosi lelet
tel rendelkezik, amelyből egyértelművé válik a súlyos mozgás-

Felhívás adatváltozás
bejelentésére
Tisztelt Tagtársaink! Alapító, illetve többéves tagsági viszonnyal
rendelkező tagjaink személyi adataiban vagy egészségi állapotában a
belépés óta jelentős változás állhatott be. Számítógépes nyilvántartásunk hitelesebbé tételéhez kérjük érintett tagjaink segítségét, az alábbi
adatlap kitöltésével.
A változást bejelentő adatlapot a következő címre szíveskedjenek
megküldeni:
Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
Postafiók: 173

korlátozottsága, (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 kérelmező vállalja az éves rendszeres tagdíj
befizetését. (Jelenleg az éves tagdíj felnőtteknek: 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
igazoló okmányok, valamint a tagdíj befizetését igazoló csekk /feladószelvény/ fénymásolatát. Csak
ezek együttes beérkezése után

tudjuk felvenni tagjaink sorába,
majd ezt követően 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
lehetőségét (pl. lakás akadálymentesítési támogatás, gépjármű szerzési támogatás, „Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány támogatása).
Minden egyes támogatási
forma igénylésére külön szabály
vonatkozik.
Tagfelvétellel kapcsolatban
bővebb információ kérhető az
Egyesület központi irodájában,
vagy a helyi csoportvezetőknél
ügyfélfogadási napokon szemé
lyesen, valamint telefonon.

Az Esély Centrumban 2006.
március 30-án kezdte meg működését az Egészségügyi Centrum,
amelyben a Társadalombiztosítás
által beutalt mozgásszervi betegeinket, és a nyílt piaci szolgáltatá
sainkat igénybe vevő, pihenni, felfrissülni vágyó vendégeinket egyaránt magas színvonalon, a legmodernebb eszközök és gépek segítségével tudjuk kezelni, ellátni,
kiszolgálni.
A beutalt mozgásszervi, ízületi
és neurológiai betegeinkkel szakképzett gyógymasszőrök, gyógy
tornászok és fizioterápiás szak
emberek foglalkoznak, akik a szak
orvosok által felírt kezeléseket végzik el, mint például elektro- és
fényterápia, tangentor, szénsav
fürdő, rekeszes galván, ultrahang,
iszapfürdő. Gyógytornászaink a
gerinc, váll, csípő panaszokkal
beutalt betegeink számára csoportos és egyéni tornákat, gyere-

keknek mozgásfejlesztő és tartásjavító foglalkozásokat tartanak.
A pihenni, ellazulni vágyó vendégeinket szakképzett masszőrök
várják, akik részmasszázstól a
talp-, frissítő, svéd, arc-, cellulitisz (narancsbőr), és víz alatti
sugármasszázson keresztül a
thai masszázsig kulturált környezetben, biztosítják a kikapcsolódást, regenerálódást.
A tágas, jól felszerelt fitneszte
rem a mozogni vágyók számára
nyújt kikapcsolódási lehetőséget.
Barnulni vágyó vendégeinket álló
szolárium várja, a teljes felfrissülésről
a masszázsfotel gondoskodik.
Minden kedves vendégünket
szeretettel várjuk Nyíregyházán,
a Tiszavasvári út 41. szám alatt
található Egészségügyi Cent
rumban: időpont egyeztetés sze
mélyesen vagy telefonon a
42/410-522 155 mell. számon.
Fancsali Gábor közgazdász

Rugalmas közlekedési rendszer
Regisztráció:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon: (+36) 42/524-524/107
Szociális Iroda Ügyfélszolgálat:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8:00–12:00 óráig
Szerda: 8:00–12:00 és 13:00–17:00 óráig.
Előzetes helyfoglalás:
diszpécseri szolgálat telefon: (+36) 42/509-132
További információ: www.rkr.nyiregyhaza.hu
Rugalmas közlekedési rendszerben történő közlekedés menetrendje:
Érvényes 2008. április 15-től.
A piros színnel jelölt és aláhúzott járatok csak a rugalmas közlekedési rendszer feltételei szerint közlekednek, egyéni igénybejelentés alapján.
Tudnivalók a járatok igénybevételéről:
A járatokat bárki igénybe veheti, aki az Önkormányzatnál az első utazás megkezdése előtt regisztrációs számot kért. A járatok csak
akkor közlekednek, ha a járat indulása előtt legalább egy órával előzetesen legalább 1 fő telefonon igénybejentést tett a rugalmas közlekedési rendszer feltételei szerint. Igénybejelentés (+36) 42 509-132

Egyéni gyermek gyógytorna a torna teremben

Látogatás Brüsszelben

Az Európai Parlament épületének előtere, ahol az Uniós országok
zászlói láthatók. A zászlók előterében a küldöttség két tagja.
„Állást foglalok a fogyatékos
sággal élő személyek jogai mel
lett” elnevezéssel 2007-ben az
Európai Fogyatékosügyi Fórum
kezdeményezésére hazánk is csatlakozott az európai országokban
történő aláírásgyűjtéshez.
Célja az volt, hogy az Európai
Parlament a fogyatékossággal
élő személyek jogait hatékony
jogi szabályozással védje, amely
fellép a diszkrimináció minden
formájával szemben, és az európai társadalmakban élő több mint
50 millió fogyatékos állampolgár teljes körű befogadását garantálja.
Magyarországon ennek koordinátora a Fogyatékossággal élő
Emberek Szervezeteinek Tanácsa
(FESZT) volt. Az Unióban előirányzott 1 millió aláírást jócskán túlteljesítettük, összességében több, mint
1.250.000 aláírást gyűjtöttünk.
Aktivitásunk figyelemre méltó, mivel
országunk az előkelő 2. helyen
végzett. A lakosságra levetített és
előírt mennyiség háromszorosát
teljesítettük.
Az aláírások átadására ünnepélyes keretek között Brüsszelben, a Fogyatékos Emberek
Európai Parlamenti Napján
került sor. A rendezvénysorozatra
a MEOSZ tagszervezetein belül
az kapott meghívást, aki legalább
1500 szavazatot gyűjtött össze.
A Mozgáskorlátozottak Sza
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete összesen 2.469 alá
írást adott le, ezen belül pedig a

kezdeményezést a Csenger és
térségében élő személyek
támogatták leginkább.
2007. október 2–6. között utazott Brüsszelbe a közel 60 fős
delegáció dr. Hegedüs Lajos
elnök vezetésével. Egyesületünk
részéről Csernyi Bertalanné,
csengeri helyi csoportvezetőnk
vett részt a programban.
A négy napos rendezvény
során ünnepélyes keretek között
került sor az aláírásgyűjtő ívek
átadására, megtekintették az
Európai Parlament épületét, az
üléstermet. A delegációt fogad
ták az Európai Parlamenti kép
viselő csoportok (FIDESZKDNP, MSZP, SZDSZ), ahol
kötetlen beszélgetés keretében
tájékoztatták a jelenlévőket a Parlament működéséről és munkájáról. Érdekesség volt a város főterét körbevevő Mesterek Háza,
amely Brüsszel nevezetessége.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a kezdeményezés
sikeres volt, továbbra is küz
dünk a fogyatékossággal élő
emberek hátrányos megkülön
böztetése ellen.
Kelenföldi Lászlóné

A magyar küldöttség egy csoportja

Túl a 15. tanítási éven

„Látod, mi van, s azt mondod: « Miért? «
Én pedig álmodom és azt mondom: « Miért ne?”
(G. B. Show)

Nem ünnepeltünk: csendben, szerényen tettük dolgunkat, kötelességünket
Iskolánk fennállásának 15.
évfordulóján bevezettük az Európai Unió Strukturális Alapjából
támogatott kompetenciaalapú
projektet. A HEFOP 3.1.3. pályázaton 17 millió Ft-ot nyertünk,
melynek segítségével nemcsak a
taneszközállományunk, hanem
módszereink is jelentősen megújultak. Ez volt az igazi ajándék
tanulóinknak. Hosszú volt az út,
nagyon sok módszert kipróbáltunk, a szakképzés jó néhány
átalakítását is túléltük. Tanévről
tanévre csak a változás volt állandó iskolánk életében.
Ebből villantunk fel néhány,
számunkra fontos mozzanatot.
1992. szeptember 11-én a
Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesülete és a START Vállalat felépítette az iskolarendszerű fogyatékos-szakképzés országosan első olyan intézményét, amely tanköteles korú fogyatékos fiatalok
szakmai képzését, habilitációját,
rehabilitációját tűzte ki célul.
Iskolánkban integrált képzés
folyik napjainkban is. Az alapításkor induló szakmák igazodtak a
vállalat profiljához. A gyakorlati
munkahelyeket a vállalat üzemeiben alakították ki. Külön előny, hogy
a képzés végén az alapító vállalat
munkalehetőséget is ad a pályakezdő fiataloknak. Az itt szerzett
bizonyítvány egyenértékű bármely
szakiskola bizonyítványával.
Az alapítás óta jelentősen megváltoztak a célkitűzések, elvárások
a szakiskolával szemben, melyek
közül a legfontosabbak:
– a tanulók tegyenek eleget a
tankötelezettségüknek, csökkenjen a bukások, lemorzsolódások száma
– a tanulók sajátítsák el azokat a
készségeket és ismereteket,
amelyek a szakképzés megkezdéséhez és sikeres befejezéséhez, az életben való eligazodáshoz elengedhetetlenül
szükségesek
– a pályakezdő szakmunkások
felkészültségének, munkaerőpiaci értékének növelése
– az Európai Uniós tagsággal
járó kihívásokra, lehetőségekre
a szakiskola megfelelően
készüljön fel, ezen belül kie
melten fejlesszük az anyanyelvi, idegen nyelvi és informatikai
kompetenciánkat
– a tanulók felkészítése az élethosszig tartó tanulásra
– az iskola pedagógiai, szakmai
fejlesztése, a pedagógusok
módszertani továbbfejlesztése
– az eszközellátottság fejlesztése.
Ennek érdekében iskolánkban
az alábbi rendszerben történik
az oktatás-nevelés:
– A kilencedik–tizedik évfolyamon az általános műveltséget
megalapozó kompetenciaalapú
nevelés-oktatás folyik. Már itt
részt vesznek a tanulók a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek átadását szolgáló szakmai előkészítő, szakmai alapozó ismeretek oktatásában,
pályaorientáción.
– A szakképzési évfolyamokon a
szakmai és vizsgakövetelmények alapján szakmai vizsgára
való felkészítés folyik.
Jelenleg az alábbi szakmacsoportokban és szakmákban szerezhető szakmai bizonyítvány
intézményünkben:
Könnyűipari szakmacsoport: nőiruha-készítő, varrómunkás, bőrdíszműves, bőrtárgykészítő; Nyomdaipari szakmacsoport: könyvkötő
asszisztens; Vendéglátás-idegenforgalom: szakács; Élelmiszeripari
szakmacsoport: pék.

A gyakorlati képzés során a
tanulók együtt élnek és dolgoznak
a fenntartó cég dolgozóival, ettől
életszerű a képzés. A végzést
követően munkát kínálnak, elsősorban azoknak, akik nem képesek elhelyezkedni a normál munkaerőpiacon.
1992 és 2007 között 762 tanulóból 544 szerzett szakmunkás-,
illetve szakmai bizonyítványt. 86
megváltozott munkaképességű,
iskolánkban végzett fiatal dolgozik jelenleg is a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht.-nál. A foglalkoztatottak
létszáma látszólag kevésnek
tűnik, de éppen ez a jó a képzésünkben. Annak ellenére, hogy
minden végzős élhet a közhasznú
társaság által biztosított munkalehetőséggel, évente diákjainknak
kevesebb, mint a fele marad itt. A
távozók nagy százalékban továbbtanulnak (érettségit vagy újabb
szakmát szereznek), vagy a nyílt
munkaerőpiacon találnak elhelyezkedési lehetőséget. Ők igazolják vissza, hogy képzésünk
eléri célját. Munkatapasztalataikkal megjelenhetnek a munkaerőpiacon, nem kell járadékért, ellátásért folyamodniuk és az inaktívból aktív dolgozók, adó- és járulékfizető polgárok lesznek.
Néhány igazi sikertörténetről is
beszámolhatunk:
– Az elmúlt években három olyan
szakmunkás kapott üzemi
szakoktatói megbízást, akik
iskolánkban szereztek szakmunkás bizonyítványt. Ők a
végzés után nyomdai gépmesterek lettek a START Kht. Nyírségi Nyomdájában, s 5 év gyakorlat után az üzemigazgató őket
javasolta üzemi szakoktatónak.
– Minden évben indítunk versenyzőt az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen nőiruha-készítő és bőrdíszműves
szakmákban. Általában a
középmezőnyben végeznek
tanulóink, amire nagyon büszkék vagyunk, figyelembe véve
e versenyek magas színvonalát. Különös büszkeséggel töltött el bennünket, hogy 2005ben egy nőiruha-készítő tanulónk az országos versenyen
nyújtott teljesítményéért szakmai bizonyítványt kapott.
– Több olyan volt tanulónk is van,
aki főiskolán folytatott, illetve
folytat tanulmányokat. Egy
közülük már mérnökként tölt be
vezető beosztást a cipőgyárban.
– Nőiruha-készítőként szerezte
első bizonyítványát kolléganőnk, aki jelenleg adminisztrátorként dolgozik az intézményünkben. Ő számítógép-kezelő szakképesítést szerzett a
nőiruha-készítő szakma mellé.
Párja, akivel az iskolában
ismerkedtek össze, szintén a
vállalat dolgozója.
– Bizonyára nagy hatással volt nevelésünk arra a két volt tanítványunkra, akik gyógypedagógiai asszisztensként szerettek volna munkát
vállalni régi iskolájukban.
– Sajnos nincs pontos statisztikánk
az érettségivel rendelkező számtalan diákunkról, de évről évre
egyre többen érzik szükségét,
hogy tovább tanuljanak.
– Büszkék vagyunk a különböző
kulturális és sportversenyeken
részt vevő diákjainkra, akik
öregbítik iskolánk hírnevét.
Rehabilitációs Intézet
Ahhoz, hogy a képzést illetően
a városból kiléphessünk, fogadhassuk a vidéki fiatalokat is, kollégiumra volt szükség.
1994 szeptemberében újabb
akadálymentes létesítmény épült

a START udvarán, a 65 férőhelyes, személyes gondoskodást
nyújtó rehabilitációs intézmény.
Így az iskolánkba jelentkezőket
tudtuk fogadni Budapestről, Pest,
Békés, Borsod és Hajdú megyékből is.
Kik azok a tanulók, akik felvételt nyerhetnek?
A 8. osztály elvégzése után,
elsősorban olyan sajátos nevelési
igényű fiatalok, akik az iskolában
oktatott szakmák tanulására egészségügyi szempontból alkalmasak.
Ők 2 év alapozó képzés után,
képességüknek megfelelően választhatnak OKJ-s szakmát maguknak.
Nem elegendő biztosítani az
oktatáshoz való hozzáférést:
kiemelkedő fontosságú a nevelés-oktatás minősége. Ahhoz,
hogy az oktatás, képzés minőségi
legyen, elengedhetetlen annak
ismerete, hogy mit hoz magával a
tanuló.
A felvételi eljárás során minden
tanuló képességvizsgáló tesztet
tölt ki. A teszt kiértékelését követően képet kapunk a tanuló tanuláshoz való viszonyáról, tanulási
szokásairól.
Mérjük a gyerekek:
– figyelmének tartósságát, koncentrációját
– vizuális és auditív emlékezetét
– gondolkodási folyamatát
• egyszerű aritmetikai gondolkodás
• formális logikai gondolkodás
• fogalom-analógiás gondolkodás
– személyiségi teszt
A START Szakiskola és Speciális Szakiskola névválasztással
és pedagógiai programunk helyi
tantervével törvényesítettük az
integrált képzést, a fogyatékos
fiatalt a felvételinél pozitív diszkrimináció illeti meg.
A halmozottan hátrányos helyzetű egészséges fiatalok is bekerülhetnek iskolánkba, ha elfogadják programunkat, melyben
kiemelt hangsúlyt fektetünk az
együttnevelésre.
Tanulási képességek
Iskolai munkánkban kiemelt
figyelmet fordítunk az átmeneti
vagy állandósult tanulási zavart,
teljesítmény-lemaradást mutató
tanulók megsegítésére.
Az alapvető képességek fejlesztése mellett korrigálnunk kell
a tanuláshoz szükséges egy-egy
speciális képesség fejlődési elmaradását.
A HEFOP 3.1.3. pályázat
során bevezetett kompetenciaalapú programcsomagok, új módszerek, tananyagtartalmak mind a
tanulási képességek kibontakoztatását szolgálják.
A programcsomagok kipróbálása, adaptálása tanulóinkat az
egész életen át tartó tanulásra
készíti fel.
A fejlesztő program: a diák
tanulási, viselkedési problémájához keresi a megfelelő, leginkább
eredményre vezető tartalmakat,
ismereteket, tevékenységeket.
Választ a rendelkezésre álló taneszközökből, a gyermekhez igazítja
a tanulási tempót, időt, az ismétlésre, gyakorlásra fordított alkalmakat.
Olyan tanulási környezetet igyekszünk biztosítani, amely motivál,
emocionálisan megnyeri a diákot és
együttműködésre serkenti, mert
sikert nyújt és nem ismereteinek
hiányosságaival, hanem tudása,
képességei, adottságai pozitív megerősítésével, elismerésével szembesíti a tanulót. Ennek keretében
kínáljuk:
– Párhuzamos foglalkozás kiscsoportban, osztályon kívül, a

képesség, a szükséglet szerinti
tanulás megvalósítására.
– Adott tanórán két szakember
(tanár + gyógypedagógus) közreműködésével, a képességhez, haladási ütemhez és tempóhoz igazított tartalommal, módszerrel fejlesztjük a tanulókat.
– Egyéni fejlesztést végzünk, ha
egy-egy tanuló saját tanulási
üteme ezt kívánja.
A nevelőmunka az iskolában
– A céljaink meghatározásánál
azt tartottuk szem előtt, hogy
az iskola ne öncél legyen,
hanem eszköz az életben való
boldoguláshoz.
– Elsődleges szempont a prevenció.
– Szocializáció, szabadabb légkör teremtése, hogy kevesebb
pszichés sérülés érje a tanulót.
Így biztosítható, hogy pozitív
megerősítéssel, önismereti,
együttműködő technikákkal
segítsük önállóságukat.
– Fontos, hogy rátaláljanak az
egyetemes emberi értékekre:
őszinteség, önismeret, belsőleg
irányítottság, emberi kapcsolatok, egymás elfogadása, tolerancia, a munka szeretete, megbecsülése, társadalmi felelősség.
– A környezet, az egyetemes
emberi kultúra megbecsülése.
– A kommunikációs kultúra fejlesztése.
– Az egészséges életmódra nevelés.
Az iskola nevelőmunkáját
hatékonyan segíti, szervesen
kiegészíti a rehabilitációs intézmény tevékenysége.
Az intézmény szakmai programjának tartalmi köre:
– Készség- és képességfejlesztés: tanulási, munkavégzési,
önellátási, önkiszolgálási készségek és képességek, praktikus életvezetési ismeretek.
– Szocializáció: társas kapcsolati
igény felkeltése, a közvetlen és
tágabb környezet értékei, normái, saját készségei, tudása
elfogadására nevelés, konfliktushelyzetek kezelésének,
megoldásának módjai.
– Kommunikációs képességek
fejlesztése: szövegértelmezés,
verbális és non-verbális kifejezésmód, ügyeik intézésének formái, módjai, olvasásfejlesztés.
– Rehabilitáció: fizikai, pszichés,
mentális, egészségi állapotuk
helyreállítása, szinten tartása,
fejlesztése. Egészségnevelés.
– Szabadidős, kulturális, közösségi programok szervezése.
– Utógondozás.
A fenti tartalmak tevékenységi
rendszerünkben átszövik egymást, kiemelt hangsúlyt biztosítva
a sikeres szakképzésre, a foglalkoztatásra és munkavégzésre, az
önálló életvezetésre.
A rehabilitációs intézményben
egyénre szóló fejlesztési programot dolgozunk ki. Évenként közösen értékeljük a fejlődést, a fiatalok személyiségében, képességeiben bekövetkező változásokat.
Velük és törvényes képviselőjükkel egyeztetve tervezzük meg
további egyéni bánásmódra épülő
tevékenységünket.

„Verseny négy keréken”
Hagyománnyá vált már, hogy augusztus utolsó vasárnapján
benépesül a Nyíregyházi Városi Stadion, és olyan fogyatékossággal élő emberek vetélkednek a dobogós helyezésekért, akiknek egyébként ritkán adatik meg a sportolás lehetősége.

Közös bemelegítés.
A Nyírsuli Kht. minden évben
megrendezi a fogyatékossággal élők megyei sporttalálkozóját. 2007-ben augusztus 26-án
került sor a rendezvényre.
Sokszor kérdeztem már
magamtól, miért veszek részt
minden évben a sportnapon?
Erre egyszerű a válasz. Azért,
mert különleges hangulatban,
nevetve, mosolyogva egymást
bíztatjuk a jó eredmények
elérése érdekében. Igyekszünk
kipróbálni minden lehetőséget,
ami betegségünkből adódóan
lehetséges, kezdve a közös tor
nától a versenyekig.
Például: kerekesszékkes ügyes
ségi és gyorsasági verseny, fekve
nyomás, darts, sakk, teke, futás,
kislabdadobás, célbadobás stb.

Egyesületünk minden évben
kitesz magáért, hiszen folyamatosan együttműködünk a szerve
zőkkel, és igyekszünk a legnagyobb létszámban mozgósítani
sorstársainkat a kikapcsoló
dás, egy kicsit „más tevékeny
ség”, a sportolás érdekében.
Minden évben és most is a
legtöbb dobogós helyezést
értük el, szinte lehetetlen mindet
felsorolni, ezért úgy gondolom,
beszédesebbek a fotók.
Köszönjük a Nyírsuli Kht .
valamennyi munkatársának a
lehetőséget, a versenyszámok
lebonyolítóinak a türelmet, a
megértést. Reméljük 2008-ban
is lesz lehetőség a sportnap
megrendezésére.
Kelenföldi Lászlóné

Ügyességi verseny

Díjátadás

Hisszük, tudjuk – hisz 15 év
alatt megtapasztaltuk –, hogy céljaink elérése nem könnyű, de
lehetséges. Köszönjük mindazoknak, akik az eltelt éveket együtt
dolgozták végig velünk, értünk.
Varga Józsefné
iskolaigazgató
Laskayné Hernádi Katalin
igazgatóhelyettes
„Jöttünk, láttunk, győztünk - és még jól is éreztük magunkat!”

A 2007-es év Művészetek hete

Művészeti hetek 2008

48 kiállító művészi alkotásának adott otthont az Esély Centrum
konferenciaterme, melyet Művészetek Hete címmel közösen
szervezett meg a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete és a Start Rehabilitációs Foglalkozató és Intézményei Kht.

A Mozgáskorlátozottak Sza
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete és a Start Rehabilitációs Foglalkozató és Intézményei
KHT. 2008-ban újra megrendezi a
„MŰVÉSZETEK HETE” című rendezvényét.

Népviseleti babák
A kiállításon számos szebbnél
szebb alkotásban gyönyörködhettünk, melyet az egyesületi tagok
és a Start Kht. dolgozóinak művei
alkották. Többek között láthattunk
festményeket, gobelineket, ikonokat, fotókat, verseket, bőr dísztárgyakat, textil ajándéktárgyakat,
kerámiákat, gyöngyből készített
ékszereket, babákat, macikat,
horgolt terítőket, kézimunkákat,
szőtteseket, valamint szalmából
font tárgyakat. A kiállítókhoz csatlakozott az Esélyek Háza Egyenlő
Esélyek Európai év 2007 című
plakátkiállítása.
A tárlatot Balogh Zoltánné
Elnök asszony köszöntése után
Kádas Kata festőművésznő nyitotta meg, melyet színes műsorok
kísértek.
A Start Kht. dolgozói saját szerzeményű verseiket szavalták el,
valamint Rádi Mariann foglalkoztatás szervező betanításával
bohózatot, kabaréjeleneteket
adtak elő. A hangulatot tovább
fokozta Gyenes Kincső és Komáromi Zoltán salsa bemutatója,
majd csodálatos tangóharmonikáját és hangját szólaltatta meg
Barkász Gedeon Ignácz egyesü-

leti tagunk. A rendezvény ideje
alatt Palicz Zoltánné szalmafonó
iparművész tanítványai mutatták
be népi hagyományaink közül
szövő-, hímző- ill. kosárfonó tudományukat. Az ünnepség végét
Gonda-Nagy Henrietta természetgyógyász előadása zárta, mely az
egészséges élet eszközeiről nyújtott felvilágosítást.
A műveket 2007. szeptember
14-től október 16-ig közel egy
hónapig lehetett megtekinteni,
illetve szavazni a kedvencekre. A
kiállítást egy igen színvonalas
rendzvény zárta, a résztvevőket
Balogh Zoltán, a Start Kht. Vezérigazgatója ünnepi beszéddel
köszöntötte. Az első három helyezettet Balogh Zoltánné Elnök
asszony ajándéktárggyal, oklevéllel díjazta, valamint minden egyes
alkotót emléklappal jutalmazott.
Első helyezést ért el Bereiné
Hajdú Anna, nagyon szép gobelin
kézimunkáiért. A második helyezett Kemecsey Györgyné lett csodálatos festményeivel és végül
harmadik helyezést ért el Szabó
Róbert, aki 17 évesen gyönyörű
korhű öltözetbe varázsolt babáit
állította ki. A műsor további részében együtt énekelhettünk Horváth
Margit színművésznővel, aki
musical előadásával nagy sikert
aratott.
Végül egy fergeteges táncprodukcióval kápráztattak el minket a
Szabolcs Néptánc Együttes fiatal
tagjai. Azt hiszem, hogy aki megtekintette és részt vett ezen a
nagyszabású rendezvényen, szívesen eljön máskor is, hiszen a
szervezők hagyománnyá szeretnék tenni a MŰVÉSZETEK HETÉT.
Gyenes Kincső

A közönség egy része
Szeretettel várjuk minden kedves Tag ill. Dolgozó jelentkezését,
aki késztetést érez bármilyen művészi készség felé, akár festészet,

Jótanácsok hozzátartozóknak

A START dolgozók alkotásai 1

A START dolgozók alkotásai 2

Karácsony: „Csöndes az éj és csöndes a világ is”
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete megalakulása óta minden évben megrendezi a Nyíregyháza
és vonzáskörzetében élő gyermek és felnőtt tagjai számára a
hagyománonyos karácsonyi ünnepséget.
A rendezvény helyszíne immár
második alkalommal az Esély
Centrum Konferencia terme volt.
Először az Apáczai Csere János
Gyakorló Általános Iskola tanulóinak csodálatos karácsonyi
műsorát tekintettük meg.
Aztán a START Szakiskola és
Speciális Szakiskola 10. osztályos
tanulóinak ünnepi műsora következett, melyben egy karácsonyi jelenetet adtak elő, valamint Berta Gabriella mondta el saját versét.
Végül az egyesület legfiatalabb
intézménye, a Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény rövid
bemutatkozó műsora következett.
A „Sérült emberek boldogsága”
című verset adták elő és karácso-

nyi énekekkel színesítették az est
hangulatát.
Az ünnepi műsort követően
közösen az ebédlőben szendvic�csel, pogácsával, üdítővel, gyümölccsel vendégeltük meg tagjainkat, majd Elnök Asszony átadta
a karácsonyi ajándékcsomagokat. A rendezvény előkészítése
során a szervezők igyekeztek az
igényeknek megfelelően összeállítani a karácsonyi ajándékcsomagokat, figyelembe véve a megjelent vendégek életkorát.
Az egész nap nagyon jó hangulatban telt és nagy örömöt
jelentett számunkra, hogy ilyen
nagy számban ünnepelhettünk
együtt. Minden sorstársam nevében köszönöm az egyesületnek,

akár kézműves v. költői-, írói stb.
tevékenység iránt, és azt másokkal
is szívesen megosztaná.
A kiállítás 2008 szeptemberében
a nyíregyházi Esély Centrum konferenciatermében kerül megrendezésre (Nyíregyháza, Tiszavasvári út
41.). Érdeklődni ill. jelentkezési lapokat igényelni az Egyesületi tagok
számára az Esély Centrumban
Lakatos Katalinnál (Tel.: 42/454093), a Kht. dolgozóinak pedig a
rehabilitációs csoportnál, Gyenes
Kincsőnél (Tel.: 42/411-433, 2025
mell.) lehet.
A jelentkezés határideje 2008.
augusztus 31. A művek kategóriánként a közönség szavazása alap
ján díjazásra kerülnek. Szeretettel
várunk minden jelentkezőt!

hogy egy színvonalas, értékeket
közvetítő karácsonyi ünnepséggel búcsúztattuk az Óévet.
Köszönöm a lehetőséget, hogy
ismét alkalmunk nyílt arra, hogy a
mozgássérült tagjainkat egy

nagycsaládba fogjuk össze, így
ünnepelve a karácsonyt egészségben, szeretetben eltöltendő,
boldog új esztendőt kívánva.
Bozsik Mihályné

Sérült van a családban. Hogyan
viselkedjünk vele? Mit mondjunk
neki? Hogyan dolgozzuk fel ezt a
terhet pszichikailag?
Megannyi kérdés, amire 100%osan jó válasz nincsen. A legnehezebb dolga természetesen a sérültnek van, hiszen az ő élete változott
meg gyökeresen, neki kell elviselnie
a legnagyobb terhet. De nincsenek
könnyebb helyzetben a közvetlen
környezetben élők sem. Vegyünk
egy egyszerű szituációt, az anyuka
babakocsi helyett tolókocsit tol az
utcán. Nemcsak a tolókocsis gyereket bámulják meg,
hanem az anyukát is.
Szervesen érintett tehát
a család.
Hogyan viselkedjen a
család, távolabbi hozzátartozó, hogy ne bos�szantására legyen a
sérültnek?
Arra fel kell készülni
mindenkinek, hogy még
a legszerényebb ember is elviselhetetlenné válik a krízishelyzetben.
Ez így természetes. Ha csak közhelyeket tudunk mondani, mint „Fel a
fejjel!”, „Fejlődik az orvostudomány
és segítenek rajtad.”, „Ne add fel!”
–akkor inkább ne idegesítsük ilyen
olcsó válaszokkal a beteget. Ne intsük le, amikor a világ dolgairól
beszél, hogy „Téged ez már ne
érdekeljen”. Ha nincs kedve beszélgetni a sérültnek, akkor se hagyjuk
örökre magára, éreztessük, hogy a
szeretteire mindig számíthat.
A sérültségről minden ember
azt gondolja, hogy az csak máso-

kat érint, őt nem. Pszichológiai
zavarállapot áll be, amikor mozgássérült lesz ő, vagy a családjából valaki. A beteg sem akarja terhelni a családját, a család meg
úgy beszélget a beteggel a kórházi látogatások alkalmával, mintha
mi sem történt volna, holott a
sérült ezután nem fog tudni járni,
önmagát ellátni. Ez a körbetitkolózás megakadályozza azt, hogy
felkészüljenek a jövőre. A sérült
előbb tagadja a vele történteket,
haragszik az orvosára, azt képzeli, egy másik szakember azt állapítaná meg, hogy meg
fog gyógyulni. Ahogy
telik az idő, és állapota
nem javul, depresszióssá válik. De ezután
elkerülhetetlen a beletörődés, jobb esetben a
jövő megtervezése, pl.
elgondolkozik a lakása
átalakításán a kerekes
székhez stb.
Általános jelenség sajnos, hogy
a maradandóan sérült embert
nem szívesen fogadják a kórházak, hiszen ők gyógyításra vannak szakosodva, nem pedig rehabilitációra. Mit tegyen azonban az
a várandós kismama, aki paraplég
és tolókocsiban ül? Biztosan nincsenek felkészülve ilyen esetre a
szülészeten. De emiatt ne vállaljon gyermeket, aki lebénult? Sok
itt még a tisztázandó kérdés, a fő
azonban, hogy türelmesek, szeretetteljesek legyünk egymáshoz.
Papp Nóra

Köszönet a körzeti megbízott
rendőr zászlósnak a segítségért

A START Szakiskola és Speciális Szakiskola 10. osztályos tanulói

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye
sülete köszönetét fejezi ki a máriapócsi Rendőrkapitányságon dolgozó
Miklós László zászlós körzeti megbízott példamutató magatartásáért.
Ófehértón és környékén a mozgássérült, idős embereket igyekszik
mikor lehetősége van rá meglátogatni, felügyel a személyi biztonságukra, testi és lelki biztonságukra.
Hiszen egyre többször halljuk
a rádióban és tv-ben, hogy idős
embereket rabolnak ki, ezért
főképpen szem előtt kell tartanunk a falu idős és mozgássérült lakóit.

Vers

Árva kutya

Az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola tanulói

Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény tagjai

Nyakig érnek füleim
Elhagytak a szüleim,
Szemeimben könnycsepp ragyog
Én egy árva kutya vagyok.

Most már én vigyázok őrá
Éjt, nap alá téve
Szeretném, ha most rögtön
Meghalhatnék érte.

A kis gazdám vigyáz rám,
Apám helyett az apám
Sok szeretettel felnevelt
Aztán egy napon beteg lett.

Hiszen nincsen apám, anyám
Nincsenek szüleim,
Bánatosan nyüszít a szám,
Lógnak a füleim.
Szarkáné Tóth Anikó

Gyermeknapi móka, kacagás START Amatőr Színtársulat Színház- és művészetterápia
A START Amatőr Színtársulat, a Start Rehabilitációs Foglalkoztató
Az egyesület 2007. június 22-én rendezte meg a tagság részére a
nagy múltra visszatekintő gyermeknapi rendezvényét az Esély
Centrumban.

Örültek a gyerekek a lufihajtogatásnak és arcfestésnek
Az egész napos program során
egyszerre több helyszínen, mindenki kedvére válogathatott érdeklődési körének megfelelően a szórakoztató, kézműves és sport
vetélkedők közül. A rendezvényen
lehetőség volt együtt énekelni a
Galaxis és a Polaris együttesekkel, akik kedves dalokkal hatalmas örömet szereztek a kis hancúrozó apróságoknak. A Humánpolitikai üzem szórakoztató műsoraként megtekinthették a Piroska
és a farkas és a Pató Pál úr című
produkciókat. Az ebéd után ajándékcsomagokkal szereztek örömet a gyermekeknek.

Párhuzamosan az Egészségügyi Centrum tornatermében a Magyar
Vöröskereszt Véradást szervezett, melyen igen nagy létszámmal
vettek részt a dolgozók és szülők.
Az E-misszió Környezetvédelmi
Egyesület plakátjaival hívta föl a
figyelmet környezetünk védelmének fontosságára. Hatalmas sikere volt az arcfestéssel és lufihajto
gatással kedveskedő Bohócnak.
Köszönet az egyesületnek, hogy
kiemelkedő figyelemmel van a
gyermek tagtársak irányában, és
reméljük, hogy gyermeknapi
hagyományát töretlen sikerrel biztosítja a gyermekek számára.

„Felkötjük a Farsang farkát!”

Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye

és Intézményei Kht. Központi Vegyesüzemének dolgozóiból alakult,
2007 februárjában, Rádi Mariann vezetésével.

A 2007-es évben az alábbi rendezvényeken színdarabok, versek, énekek előadásával adtak műsort:
Március 8. – Nőnapi ünnepség a Központi Vegyesüzemben.
Április 12. – Kultúra napi rendezvény az Esély Centrumban.
Május 17. – IV. Művészeti Fesztivál fogyatékkal élőknek a Park Hotelban.
Június 22. – Gyermeknap az Esély Centrumban.
Augusztus 04. – Esélyegyenlőségi Világnap a Nyír Pláza parkolójában.
Augusztus 13. – Esély Centrumban táborozó gyerekeknek színelőadás.
Szeptember 14. – Művészeti Hetek nyitórendezvényén fellépés az
Esély Centrumban
Szeptember 28. – Megyei Atlétikai Versenyen egy kupa nyeremény 1
helyezésért, valamint a dolgozók összesen 12 érmet szereztek.
November 14. – Véradók Napja alkalmából előadás az Esély Centrumban.
December 6. – Mikulásjárás a START Kht.-ban.
December 12. – Karácsonyi műsor a Megyei Könyvtárban.
December 14. – Karácsonyi műsor a Központi Vegyesüzemben.
A START Amatőr Színtársulat tagjainak hozzászólása:
– Először féltem, hogy elfelejtem a szöveget, vagy hogy ki után
következem, még a közönségre sem mertem nézni, de már bátran
nézek szembe a közönséggel.
– Néhány fellépéssel a hátunk mögött már úgy érezzük, rutinosabbak vagyunk, és ha valaki eltéveszti, vagy másképp mondja, már nem
jövünk zavarba, hanem frappánsan megoldjuk a helyzetet.
– Nekem nehéz volt a szöveget megtanulni, de erőt vettem magamon és megtanultam kívülről.
– Egyéniségünknek és képességeinknek megfelelő szöveget
kapunk.
– Jó csapat alakult ki, amiben jól érzem magam, ösztönöznek, hogy
minél jobban szerepeljek.
– Az egyik színdarab szereplője váratlanul lebetegedett, így Mariann
rábeszélt, hogy szerepeljek és most annyira élvezem, hogy ki sem
lehetne hagyni a fellépésből.
– Kislánykorom óta imádok énekelni, első fellépésünkkor először álltam színpadon mikrofonnal a kezemben, annyira izgultam, hogy azt hittem, hogy egy hang sem jön ki a torkomon, de ahogy elkezdtem énekelni és a közönség is tapsolt, elmúlt a félelmem.
Mára magabiztosabban állok a színpadon, de még mindig izgulok
egy kicsit.
– Első alkalommal nem bíztam magamban, hogy meg fogom tudni
tanulni a szöveget, de mindenki biztatott, hogy meg fogom tudni csinálni. Így akaraterőm segítségével megtanultam kívülről, így magabiztosabban álltam a színpadra és úgy éreztem, jól sikerült a fellépésem.
– Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a társulatunk vezetőjének,
Rádi Mariannának. A színdarabokat nagyon jól meg tudja írni. Mindenkinek az egyéniségéhez megfelelő szerepet ad. Alig várjuk a próbákat,
mert Marianna jól fel tud minket készíteni. Sokat nevetünk, és a fellépéskor együtt izgul velünk. Nagyon szeretjük őt. Jó együtt dolgozni
vele. Nélküle nem működne a kis csapat.

A színházterápiát a művészetterápiás foglalkozás egyik formájában kezdtem el alkalmazni. A
társulat szereplői egy év alatt
egy kis személyiségfejlődésen
estek át, megnőtt az önbizalmuk,
javult a kommunikációs képességük és könnyebben gesztikulálnak.
Kitartóbbá váltak, nőtt az akaraterejük és ezáltal a tanulási
képességük is. A próbák egyben
egy csapatépítő tréningként is
funkcionálnak, ahol megtanulják
a csapatmunkát, egymás felé a
toleranciát, és megélik az együvé tartozás élményét.
A szereplők egymást segítik,
nem csak a szereptanulásban,
hanem kisegítik egymást egyegy fellépéshez szükséges ruhadarabbal, sminkelik egymást,
mindenki odafigyel a másikra, és
ahol tud segít. Ez a mással való
törődés, máshoz való odafigyelés, másik ember segítése, nemcsak a színpadon, hanem a
magánéletben, sőt még a munkában is megfigyelhetővé vált.

Nagyon fontos, hogy sikerélményt éljenek meg egy-egy fellépés után, mert ez ad erőt nekik a
következő fellépéshez. Az előadásra kerülő színdarabokat én
írom, hiszen ha nekem 15 fő
jelentkezik szereplésre, de mindegyikük más-más képességekkel
rendelkezik, úgy kell megírnom a
színdarabot, hogy mindenkinek
legyen benne szerepe, de mindenkinek képességeihez mérten,
hogy sikerélményt éljenek meg.
Nagyon örülök, hogy lelkesedésük töretlen, és alig ér véget
egy műsorunk, már kérdezik
mikor lesz a következő. Szerencsére mindig vannak felkéréseink, előreláthatólag már több fellépésünk is lesz a következő
hónapokban.
Érdemes végignézni az arcokat, amikor az előadás végén
meghajolnak, látszik rajtuk az
öröm, a boldogság, a büszkeség
és a felszabadultság érzése. Az
ilyen pillanatokért érdemes volt
létrehozni a színtársulatot!
Rádi Marianna

„Ha nem táncol a láb, táncoljon a lélek”

Az Egyesület Ifjúsági Csoportja szervezte a 2008. február
15-ei farsangi rendezvényét. Egy
csodálatos programsorozattal,
jelmezversennyel és tombolahúzással várta az Egyesület és az
Ifjúsági csoport tagjait.
Hatalmas sikere volt a Start
Kht. Humánpoltikai üzem amatőr
színjátszó csoportjának Tűztánc
című zenés, táncos produkciójának.
Az Egyesület Gávavencsellői
Helyi csoportja Cigánytánc című
műsora, majd a Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást
Nyújtó Intézményének egyik
tagja, Fehér Zoltán csalt könnyeket a nézők szemébe, Demjén
Ferenc – Honfoglalás című dalával.
Hatalmas sikert aratott a Nefelejcs kis csapatának „Cigány
show” című produkciója, melyben
Bódi Gusztit és táncosait próbál-

ták imitálni, valamint helyszíni
jósnő várta a közönség tagjait.
Tovább fokozta a hangulatot a
jelmezverseny, itt láthattunk:
Piroskát, királylányt, vámpírt, szatírt, szerzetest, szürke marhát,
doktornőt, pilótát, cowboyt, denevért, Zorrót, kalózt, sivatagi lányt,
krampuszt, pókembert, varázslót,
kiskutyát, malackát, focistát.
Végül a várva-várt tombolahúzás, ahol a támogatóink által fölajánlott tárgyak kerültek a nyeremények közé. Zárásként zene,
tánc fokozta a jó hangulatot.
Köszönet azoknak, akik segítettek, hogy ez a csodálatos rendezvény valóra váljon, és külön
köszönetet érdemelnek az Esély
Centrum dolgozói, hogy fokozva
a rendezvény sikerét álarcba, jelmezbe bújva várták az egyesület
tagtársait, a Start Kht. dolgozóit
és az Ifjúsági csoport tagjait.
Bozsik Mihályné

A Mozgáskorlátozottak Sza
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesületének Újfehértói Cso
portja 2007-ben két nagyobb lé
legzetű rendezvényt szervezett.
A „Kihívás Napján” a városi
programhoz csatlakozva „Együtt
egymásért két keréken” címmel
szerveztünk kerékpártúrát mozgássérültek, értelmi fogyatékosok
és a polgármesteri hivatal dolgozói részvételével.
A 2007-es esztendőt búcsúztatandó „Ha nem táncol a láb, tán
coljon a lélek” jelmondattal
szerveztünk összejövetelt, ahol
mozgás-és hallássérültekkel, illetve magányosan élő barátainkkal
közösen jó hangulatban töltöttük
el az esztendő utolsó estéjét,
éjszakáját. Ha ezeken az eseményeken csak egy csöppnyi szeretetet, figyelmet sikerült adni egymásnak, már akkor sikeres volt az

Etűd

együttlétünk. Mi csak ennyit
tudunk adni, de azok, akik magányosak, betegek, szívesen fogadták ezeket az új kezdeményezéseket. Mert ezek az emberek
gyakran úgy érzik, hogy a mai társadalomban nekik a kirekesztettség jut osztályrészül.
Szerencsére vannak olyan segítőink, akik, ha kell, fogják a kezün
ket; ilyen az Egyesület megyei
elnöke, Balogh Zoltánné,
Újfehértó polgármestere, Tóth
András és a képviselő-testület.
Külön köszönetet mondunk
Juhász Istvánné – Kemény Hajnalka – alpolgármester asszony
nak, aki nagyon sokat segített a
rendezvények megvalósításá
ban és személyes jelenlétével is
megtisztelte rendezvényünket.
Bige Lászlóné csoportvezető
és sorstársai

VOX HUMANA

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének kiadványa. Felelős kiadó: Balogh Zoltánné elnök
Szerkesztőség: 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.t-online.hu

„Ilyen eseményeket is átéltünk”

Készült a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht.
Nyírségi Nyomda Üzemében 10 000 példányban.
Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató

A szociális kompetencia fejlesztése a Start Szakiskolában A Start Szakiskola sportélete

Intézményünk nevelés-oktatásának fő feladata a testi, az intellektuális és a szociális-emocionális képességek fejlesztése. A
tanulók egy jelentős csoportjánál
az alulteljesítések, a kudarcok
hátterében gyakran a magatartási, beilleszkedési, érzelmi képességek hiánya rejlik. Ez megmutatkozik a gyermekközösségekbe való beilleszkedési nehézségben, a tanítási órákon való
figyelmetlenségben, pontatlanságban, az önkifejezés sikertelenségében, abban, hogy nem
tudnak társaikkal együttműködni,
képtelenek az eredményekért
kitartóan küzdeni, nem, vagy
csak nehezen tudnak az új környezethez alkalmazkodni, nem

tudják, vagy nem akarják a szabályokat betartani.
Iskolánkban szociáliskompetencia-fejlesztés a 9., 10., 11.
évfolyamon zajlik önismereti tréning formájában. Mire épül ez a
program? A tapasztalati szintről
kiindulva, egyéni élményeken
keresztül az aktív/kooperatív
tanulási tevékenységeken, cselekvésen át, a kognitív szint
elérésére törekszünk. A szociális
készségek fejlesztését a szociális tanulás különböző technikáinak, módszereinek (kontextus,
sémák, praktikus tevékenységek, absztrakció, reflexió) segítségével fejlesztjük. Minden önismereti foglalkozás többek között
azt a célt szolgálja, hogy a tanuló

A Szakiskolában történt

szociális élményeit szaporítsa,
és ezáltal szociális kompetenciáját fejlessze. A munkaformák
közül a szerepjáték kapja a legnagyobb hangsúlyt, melynek
megvalósulása után rendszeresen beszélgetek a diákokkal,
azaz reflektálok a történésekre.
A szociális kompetencia maga
a társadalmi beilleszkedés
képessége. Diákjainknak az
önismereti foglalkozásokat kis
csoportban vagy egyénileg tartjuk. A foglalkozások során mindenkinek lehetősége van kommunikálni a társaival. Ennek
során számos tapasztalatot szereznek az eredményes, kölcsönösen elfogadható kommunikáció formáiról, és így kimunkálhatják saját hiteles és célravezető
kommunikációs formáikat.
A diákok megtanulják a munka
során, hogy hogyan viszonyuljanak társaikhoz a jobb munkakapcsolat kialakítása érdekében. Ez
a pozitív viszonyulást erősíti és
jelentős mértékben elősegíti a
szocializációt.
A diákok több, személyes vis�szajelzést kaphatnak társaiktól.
A pozitív visszajelzés én-erősítő,
önbizalom-növelő hatású, és
ugyanilyen fontos a kritika mások
számára elfogadható formában
történő kifejezésének és a kritika
elfogadásának megtanulása is.

Önismereti programunk tematikája nagy hangsúlyt fektet az
alábbi témakörökre:
– A társas megismerés útjai
– Gyermekkori meghatározó
emlékek
– Pozitív és negatív tulajdonságok
– Az önismeret elmélyítése, az
énkép tisztázása
– A belső erősségek feltárása
– Az értékrendszer kialakítása
– A teljesítmény és a motiváció
kapcsolata
– Empátiát erősítő tréninggyakorlatok
– Konfliktuskezelés serdülőkor
ban stb.
Ezeken a témakörökön túlmenően természetesen még rengeteg területet érintünk a csoportfoglalkozások során, valamint
diákjainknak többször is lehetőséget biztosítunk arra, hogy
maguk alakítsák a foglalkozás
menetét.
Az együttműködés sikerét,
valamint a szociális készségek –
a kommunikatív, a kapcsolat- és
csoportkezelő, az érdekérvényesítő képesség – alakulását egyrészt a csoportfeladatok szerkezete, másrészt a csoporton belüli szerepek biztosítják.
Halmi Rita
szociálpedagógus

Szalagavatós élményeink

A meggyőzés művészete,
közösségépítő szerep
A szövegértés–szövegalkotás kompetenciaalapú oktatásának
bevezetése, a módszerek megismerése és kipróbálása is megtörtént a 2006/07-es tanévben iskolánkban, a HEFOP-os pályázat
keretein belül.
A készségek fejlesztésének
fókuszában a retorika alapvető
eszközeinek megismerése, az
értelmi, az érzelmi és az erkölcsi
befolyásolás felismerése, az
érvelés képességének kialakítása, fejlesztése, valamint a
beszédművek szerkezetének
tudatosítása szerepelt.
Fontos szerepet kapott még a
hétköznapi életben, az állampolgári lét során szükséges beszédművek alkotása, valamint az
érdemi és kulturált, strukturált
vitára való képesség kialakítása,
fejlesztése.
A legfőbb követelmények,
melyek megvalósítását célként
tűztük ki a tanulók számára, a
következők voltak: fejlődés a néma

és a hangos olvasásban, a szövegértési kompetencia fejlődése,
valamint a csoportban együttműködve végzett projektmunka.
A csoportmunka segített igazán a célok megvalósításában, s
rendkívüli közösségépítő szereppel is bírt. Fontos segítséget
nyújtottak továbbá a korszerű
taneszközök, az interaktív tábla,
valamint a most már minden tanteremben elérhető világháló.
A kompetenciaalapú oktatás
előremutatását jelezték a kontrollcsoportokkal végzett összehasonlító vizsgálatok is, a legfőbb eredményt azonban a tanulók s kollégák kooperatív munkája mutatta meg.
Varga Ferenc

Mozi az iskolában
A 2007/08-as tanévtől (kihasználva a HEFOP-os pályázaton
nyert interaktív táblák által kínált
lehetőségeket) iskolánkban filmklubot indítottunk.
Kéthetente szerdánként van
lehetőségük a gyerekeknek a
főként történelmi témájú alkotások megtekintésére. A filmek

körét olykor bővítik a tanulók a
saját kedvenceikkel is.
A gyerekek körében hamar
népszerű lett ez az új szórakozási és ismeretszerzési lehetőség, hiszen mindig megtöltik a
padsorokat a vetítések alkalmával.
Varga Ferenc

A szalagavatóra a felkészülést
október 12-én kezdtük el. Hetente
kétszer volt táncpróbánk, amelyen a rock and roll és a bécsi
keringő lépéseit tanultuk meg.
Novembertől már az énekeket is
gyakoroltuk. A próbák jó hangulatban teltek, lelkesen készültünk,
hogy a lehető legjobb formánkat
hozzuk. Ez a szalagavató bizonyos mértékig rendhagyó volt,
mert csupán tíz végzős (6 nőiruha-készítő és 4 varrómunkás)
tanuló van jelenleg az iskolában,
ráadásul mindannyian lányok. Ez
azért van, mert a szakmák képzési idejét megemelték, de nem
mindegyiket egyszerre. Így csak
ennyien vagyunk végzősök. A
szalagavatós műsort is tízen
adtuk elő. Megpróbálkoztunk a
rock and roll-hoz alsóbb évfolyamos fiúkat is bevonni, de mindössze ketten csatlakoztak hozzánk. Ennek ellenére színvonalas
műsort sikerült összehoznunk
Kovács Gyöngyi tánctanárnőnek
köszönhetően. Először a rock and
roll-t, majd a bécsi keringőt táncoltuk el. A két tánc között három
zeneszámot énekeltünk: Tábortűz (Emberek), Egy kis nyugalmat
(Neoton Família), Játszom (Hooli
gans). Eközben a háttérben gyerekkori és iskolás képeinket láthatta a közönség. A mi műsorszámaink között különböző műsorok
szórakoztatták a vendégeket: a
Szabolcs Néptánc Egyesület,
Gyenes Kincső és táncpartnere,
Komáromi Zoltán latin táncai, a
nagyhalászi mazsorettcsoport,
Katona Attila tanár úr lányainak,
Eszternek és Ágnesnek hegedűjátéka, hogy csak néhányat említ-

sek az előadások közül. Ezek
megszervezésében Rocska Mihály
né, az osztályfőnökünk nagy szerepet vállalt. Az ő ötlete volt, hogy
felkérjük ezeket a szereplőket, ő
kölcsönözte a díszletet, ajánlotta
a zenészt és mindenben sokat
segített nekünk, amit ezúton is
szeretnék megköszönni.
Nagy előnyünk volt, hogy a
START Kht.-hoz tartozik iskolánk,
mert így a Start Központi Étterem
bérletéért nem kellett fizetnünk és
még számos költségünket, mint
például a táncórák díjának egy
részét átvállalta, amiért köszönetet mondunk. Mindent igyekeztünk a lehető legolcsóbban megoldani: saját magunk készítettük a
szalagavatós kosztümünket, de
még a tánchoz szükséges szoknyákat is. Az ebédlőt is szépen
feldíszítettük, a keringős ruhánk
sem hófehér volt, hanem bordó
organza szoknya és fehér felső,
amit bordó csipke díszített.
Úgy érzem hogy semmiben
nem szenvedtünk hiányt, minden
megvolt, ami kellett, és mindan�nyiunk számára szép élmény
marad a szalagavató. A hagyományokhoz hűen mi is köszöntöttük szüleinket a vacsora előtt, a
Floowers együttes Majd dalban
mondom el című dalával. A vacsora után pedig, akik ottmaradtak,
igazán jó hangulatban töltötték az
este hátralévő részét élőzene
kíséretében. Én személy szerint
még sokáig fogok emlékezni erre
a szalagavatóra.
Molnár Renáta
3/13. A osztályos
nőiruha-készítő tanuló

A tanulásban akadályozottaknak és a mozgássérülteknek is
fontos és szükséges a sport.
Milyen sporteseményeken
veszünk részt?
Elsősorban a Fogyatékkal Élők
Sportegyesülete által szervezett
rendezvényeken szereplünk. A
legkedveltebb sportág az úszás,
sikereink itt a legjobbak.
Eredményeink: az úszó versenyeken több éven át kiemelkedő
eredmények születtek. A tanulók
majdnem minden úszásnemben
dobogós helyezést értek el.
Kiemelkedő sportolóink: Bálint
Erzsébet, Berta Gabriella, Pásztor Viktor, Demendi István, Kósa
Eszter, Képíró Gábor, Farkas
Tamás és Fekete István.
Néhány alkalommal meghívást
kaptunk atlétikai versenyekre is,
ahol eredményesen helyt álltak
diákjaink.
A 2007-es évben a Megyei
Sportszövetség serleggel jutalmazta Bálint Erzsébetet a több éves
kiemelkedő sport munkájáért.
Rendszeresen részt veszünk a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

által szervezett „Sport kavalkádon”. Itt megismerkedhetnek és
kipróbálhatnak olyan sportágakat,
amelyben más fogyatékkal élők
sportolnak, pl. csörgőlabda, ülőröplabda, kerekes székes kosárlabda. Így diákjaink megismerhetik ezeket a sportágakat, és ezáltal egymáshoz való viszonyuk és
toleranciájuk is fejlődhet.
Rendszeres elfoglaltságok
között szerepel a szabadban
végezhető sporttevékenység.
Havonta szervezünk a hegyekbe
egy-egy könnyed gyalogtúrát,
amelyen a mozgássérültek is
részt vesznek. Kellemes környezetben, baráti hangulatban zajlanak ezek a túrák. A téli időszakban az időjárástól függően szánkó és havas túrát is szervezünk.
Hagyományaink szerint „Startos hetet” rendezünk. Ilyenkor
ügyességi váltóversenyeket és a
csapatjátékok közül labdarugó
tornát hirdetünk, fiú-lány, tanárdiák kategóriában. Ezen rendezvényekre a közvetlenség, az
oldott baráti hangulat és a felhőtlen szórakozás a jellemző.

A tavaszról
A tavasz hírnöke a hóvirág
Jól tudja ezt az egész világ.
Ott meg látok egy gólyát,
Biztos várja a párját.
Amott az eresz alatt egy fecskepár,
Fészküket rakják már,
Várják a meleg napsütést, amiből
Nekik s embernek sosem elég.
Zöld lombba és virágba borulnak a fák,
A szomszédba nyílnak az orgonák.
A kertben virágzik a nárcisz, a tulipán, az ibolya,
Mindenkit elbódít illata.
Amoda a tóparton brekegnek a békák,
Padon ülve fiúk és lányok hallgatják,
Egymás kezüket fogva, sosem megunva,
Csak némán, némán hallgatva.
Ott meg sétál egy szerelmes pár,
Szívük egyszerre dobban már.
A tavasz felébresztette bennük az érzést,
S ezt egyszerre mindketten megérezték.
Egymást csókolva, ölelve, a világot elfeledve.
Boldogan merülve a szerelembe.
Ők már tudják, egyetlen boldogság van az életben.
Szeretni, és tudni, hogy szeretnek,
Mert gazdagabbá csak a lélek tehet.
Szerintem ilyen a tavasz évszaka,
És aki tőlem jobban tudja, bátran megírhatja.
Tomasovszki Andrásné

