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Konferencia 

A foglalkoztatáspolitika múltja, jelene, jövője 
A foglalkoztatáspolitika múltja, jelene, jövője az Észak-alföldi Régióban címmel kétnapos konferenciát tartottak Nyíregyházán az Esély Cent

rumban a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány szervezésében. 

Konferencia megnyitó 

Mozgáskor lá tozo t tá 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 

E g y e s ü l e t e 
A kétnapos, nyílt szakmai 

tanácskozás alapvetően a meg
változott munkaképességű sze
mélyek foglalkoztatási lehetősé
geit boncolgatta. 

A konferenciateremben össze
gyűlt szépszámú érdeklődő elé első
ként prof. dr. Hajnal Béla Habilitált 
Főiskolai tanár lépett az előadói 
emelvényre. Előadásának témája: A 
fogyatékossággal élő, valamint a 
megváltozott munkaképességű 
emberek helyzete az Észak-alföldi 
régióban a rendelkezésre álló sta¬
tisztikai adatok szerint. 

Többek között elmondta: egy 
1990-es felmérés szerint 377 ezer 
ember nevezte magát fogyaté¬
kosnak, addig a 2001-es adatok 
szerint már 577 ezer személy val
lotta magát annak. Ez a szám ter¬
mészetesen lehet több és keve¬
sebb is. A növekedésnek több 
oka lehet, mint például az örege¬
dés, jobb életkörülmények, túlsú-
lyosodás és az ebből adódó 
egészségügyi problémák... 

Aránytalan tehervállalás 
A fogyatékossággal élők iskolai 

végzettsége mélyen alulmarad a 
nem fogyatékossággal élőkétől. Ter-

Fórum 

Ahol a 
beteg is jól 
érzi magát 

„Helikopter a kórház tetején" 
ez volt a mottója annak a lakos¬
sági fórumnak, amit Nyíregyhá¬
zán az Esély Centrum konfe¬
renciatermében tartottak. 

A fórum előadóit - , dr. Vojnik 
Mária államtitkárt, dr. Pikó Ká -
roly kórház főigazgatót, Simkóné 
dr. Tolnai Anita nyugdíjbiztosítá¬
si igazgatóság helyettes igazga¬
tót, Seszták Oszkárt a megyei 
közgyűlés elnökét - és a megje¬
lent szépszámú érdeklődőt 
Balogh Zoltán a Kórház Fel¬
ügyelő Tanács tagja, a Start Kht. 
vezérigazgatója köszöntötte és 
látta el a házigazda szerepét. 

Folytatás a 3. oldalon 

mészetesen ez nehezíti a munka¬
vállalásukat. Egy másik érdekes 
adat is elhangzott: alig négymillió 
ember dolgozik az országban, ám 
ebből csupán 1,6 millió ember ter¬
meli meg a javakat, a többi köz¬
szférában dolgozik, vagy minimál¬
béresek, illetve van egy szépszá¬
mú réteg, akik valamilyen formá¬
ban „kikerülik" az adózási kötele¬
zettségüket. Ebből következően 
1,6 millió ember tartja el a 10 mil
liós lélekszámú országot. - Ilyen 
a világon sincs máshol, és mégis 
működik az ország. - tette hozzá 
a professzor, majd így folytatta: 

Nincs jövőkép 
- Óriási a differenciálódás a 

jövedelmi viszonyokban. Jelenleg 
az alsó rétegben élő 3 millió 
embernek nincs jövőképe. Mind¬
ezen problémák végkimenetele a 
megbetegedésekbe torkollik, ami 
növeli a fogyatékkal élők számát. 
Közülük csupán 10 százalék dol¬
gozik. Az Unió területén a foglal¬
koztatási arány 30 százalék körül 
van, ám ez sem kielégítő. Egy 
másik gond, hogy a fogyatékos¬
sággal élők 42 százaléka 60 éven 
felüli. Az országban 800 ezer rok-

kantnyugdíjas van, fele korhatár 
alatti. A létminimum jelenleg 60-70 
ezer forint lenne, ám a valóságban 
ez csupán 25-30 ezer forint. 

Megemlítette még az előadó, 
hogy a korhatár alatti rokkant¬
nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellá¬
tásban részesülők Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében 20 
százalék. 

Fogyatékosok társadalmi 
megítélése 

A következő előadó dr. Fábián 
Gergely Phd. Tudományos 
Dékánhelyettes Tanszékvezető 
Főiskolai tanár volt, aki az aktív 
korú, megváltozott munkaképes¬
ségű nem foglalkoztatott csopor¬
tok szociálpolitikai helyzetéről, 
társadalmi megítéléséről tartott 
érdekfeszítő előadást. 

Egy Uniós adattal kezdte a 
mondandóját, miszerint az Unió¬
ban az aktív korú (16-60) népes
ség körében 44,6 millió fő (min
den hatodik állampolgár) tekinthe¬
tő megváltozott munkaképessé¬
gűnek és több mint 43 százalékuk 
igényelne valamilyen fogyatékos¬
sági támogatást. Az akadálymen¬
tesítés az unió valamennyi orszá-

gában még mindig jelent problé¬
mát. Ezzel foglalkozni kell, és 
meg kell teremteni az anyagi ala¬
pokat ennek a problémának a 
megoldására - döntötték el az 
illetékesek. 

Hazai helyzet 
A továbbiakban a hazai hely¬

zetképet vázolta fel az előadó: 
- Hazánkban 800 ezer megvál¬

tozott munkaképességű ember él. 
Egy felmérés szerint 17 százalé¬
kuk foglalkoztatott és 50 százalé¬
kuk egyáltalán nem dolgozik. A 
többi részmunkában, távmunká¬
ban dolgozik, vagy alkalmi mun¬
kát végez. 

- Szólni kell a megváltozott 
munkaképességű emberek isko¬
lázottságáról is, hogy a problémát 
világosabban lássuk - folytatta a 
tanszékvezető. - Mintegy 33 szá¬
zalékuk végezte el az általános 
iskola nyolc osztályát, 40 száza¬
lék annál kevesebbet. A megma¬
radt százaléknak van érettségije, 
szakmája, vagy felsőfokú végzett¬
sége. A jövedelmi helyzetük sem 
rózsás, fele 16-30 ezer forintot kap. 

Folytatás a 3. oldalon 

Síppal, dobbal, nádi hegedűvel 
Nagyszabású vidám farsangi 

mulatságot rendezett a Moz¬
gáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesü¬
lete Nyíregyházán az Esély 
Centrumban, ahol a vigasságot 
a farsangi fánk tette „még éde
sebbé". 

Balogh Zoltánné egyesületi 
elnök köszöntője és megnyitója 
után a farsangi vigasság alaphan¬
gulatát a sztárvendég Puskás 
Jucus adta meg, aki a Nefelejcs 
Nappali Intézmény ellátottjaival 
énekelt és táncoltak közösen a 
vérpezsdítő ritmusokra. A színpa¬
don nem kevesebb sikert aratott 
„Kató néni és az UFO" paródia, 
amit Fazekas István és Tátra Sza¬
bolcs adott elő. A Start Amatőr 
Színtársulat: „Dalban egy házas¬
ságról, az udvarlástól a szakítá¬
sig" című produkcióját, Horváthné 
Rácz Ibolya és Lakatos Róbert 
adta elő, majd Tomasovszki 
Andrásné „Gondolataim a farsang¬
ról" című saját versét mondta el. 

A folytatásban a Nefelejcs Nap¬
pali Intézmény kilenc lakójának 
tánc-összeállításán szórakozhatott 
a szépszámú közönség, akik egy¬
ben a mulatság részvevői is voltak. 

Az Ököritófülpösi Intézmény 
négy fiatalja - Darai Julianna, 
Demeter Ferenc, Varga Katalin és 
Horváth Boldizsár - „Bódi Guszti és 
a Nagyecsedi Fekete szemekkel" 
aratott nagy sikert. A műsor utolsó 
számában Bálint Emese énekelt, 
tapsra késztetve a közönséget. 

Jelmezek kavalkádja 
A farsang fénypontja a jelmeze¬

sek versenye volt. Mintegy ötve¬
nen léptek a közönség, és a 
Balogh Zoltánné, Kertészné Bori¬
ka, Kádas Kata alkotta zsűri elé. 
Többek között ott volt Ludas Matyi, 
Túró Rudi, Tavasztündér, Zorró, 
Kató néni, no meg a boszorkány, 
és még számos fantáziadús jelme¬
zes, akik ezen a délutánon a szí¬
nes kavalkádot varázsolták az 
Esély Centrum konferenciatermé-

be, de a Velencei Karneválon is 
megállták volna a helyüket. 

Zene, tánc zárta a farsangi 
vigasságot, közben természete¬
sen nem maradt el az ilyenkor 
szokásos tombola sem. A szpon¬
zorok által - többek között a Coo¬
per futóklub, és a Feliciter Kft. 
Nyomda - felajánlott ajándékból 
annyi gyűlt össze, hogy szinte 
mindenki nyertesen és egy kelle¬
mes élménnyel gazdagabban tér¬
hetett haza. 

F A. 

EXPO 

A Megyei Közgyűlés 
díját kapta a START 

A Védett Szervezetek Országos Szövetségének (VSZOSZ) a 
Védett Műhelyek első alkalommal megrendezett nemzetközi kiál
lítása vitte el a prímet a június elején 18. alkalommal Nyíregyhá
zán megrendezett Kelet-Nyugat Expon. 

Mintegy 800 négyzetméteres pavilonban kéttucatnyi kiállító cég olyan 
termékeit mutatták be, amelyeket mozgássérült, vagy fogyatékossággal 
élő emberek készítettek. Természetesen köztük volt a Nyíregyháza szék¬
helyű Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht. is. 

Folytatás a 3. oldalon 

Kutatás a rehabilitációs 
foglalkoztatásról 

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási 
helyzete című kutatáshoz kapcsolódó kutatáshasznosítási régi¬
ós vitanapot tartottak Nyíregyházán. 

Az Esély Centrumban megtartott szakmai tanácskozást az Orszá¬
gos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) Hálózat Észak-alföldi regio¬
nális irodája a Védett Szervezetek Országos Szövetségével együtt¬
működve szervezte meg. (Folytatás az 5. oldalon) 

S E G Í T H E T I E 3 

Balogh Zoltánná 

a súlyosan mozgáskorlátozott emberek 
• érdekképviseletét, 
• életkörülményeinek javítását, 
• önálló életvitelét, 
ha a Személyi Jövedelemadójának 

1%-át 
a MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 

MEGYEI EGYESÜLETÉNEK 
ajánlja fel. 

Kérjük, hogy az itt található RENDELKEZŐ NYILATKO
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A borítékra kérjük írja rá a nevét, adóazonosító számát 
(APEH kártyáról) és a lakcímét. A borítékot zárja le, majd a 
leragasztott felületet szíveskedjen aláírni. 

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

T Á M O G A T Á S Á T K Ö S Z Ö N J Ü K 

(IXTOYÁGANDÓ) 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 
19392758-1-15 

A kedvezményezett szervezet neve: 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 
EGYESÜLETE 

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. 



BESZÁMOLÓ 

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének 2008. évi tevékenysége 
A Mozgáskorlátozottak Sza

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete a MEOSZ egyik leg
nagyobb taglétszámmal működő 
egyesületeihez tartozik. 

A regisztrált taglétszám közel 
12 000 fő. 2008. december 31-én 
9348 fő aktív tag szerepelt tag
nyilvántartásunkban, melynek 
tükrében 8 154 422 Ft tagdíj befi
zetéséből származó bevételt 
könyvelhettünk el. 

A megye területén 16 területi¬
leg illetékes helyi csoport segíti a 
központi egyesület munkáját. A 
csoportvezetőink felkutatják a 
megyében élő sorstársakat és az 
egyéni szükségleteknek megfele¬
lően segítenek a problémáik keze¬
lésében, megoldásában. 

A szociális jelzőrendszer része¬
ként kapcsolatteremtő, közvetítő 
szerepet vállalunk fel az ügyfele¬
ink és a különböző intézmények 
között (települési önkormányza¬
tok, egészségügyi és szociális 
intézmények, Társadalombiztosí
tási Igazgatóság, Nyugdíjbiztosí
tási Igazgatóság, Magyar Állam
kincstár stb.). Az „együtt gondolko
dás", a közös érdek-képviseleti 
tevékenység fontos a mindennapi 
munkánk során, ezért folyamato¬
san építjük a kapcsolatot a társ¬
egyesületekkel és a fogyaté¬
kosügyi szervezetekkel, valamint 
napi kapcsolatban állunk országos 
szervezetünkkel a MEOSZ-szal. 

Ügyfélfogadási rend: hetente 
szerdán egész napos ügyfélfoga¬
dási napot tartottunk. Az ifjúsági 
tábor szervezésének és lebonyo¬
lításának ideje alatt, valamint év 
végén az ünnepekre való tekintet¬
tel az ügyintézés telefonon és 
levélben, illetve elektronikus for¬
mában (fax, e-mail) történt. 

Felvilágosítást nyújtottunk a 
mozgáskorlátozottsággal össze¬
függő támogatásokkal, jogsza¬
bályokkal kapcsolatban, valamint 
a speciális lakás akadálymentesí¬
tési támogatás teljes körű ügyinté¬
zése, továbbtanulásra, munkára 
való jelentkezés egyesületünknél 
történt mentorok segítségével. 

Az egyedi esetek során felmerü¬
lő problémák kezelésére az Egye¬
sület Elnöksége szerdánként egész 
napos fogadóórán ad lehetőséget. 

Egyesületünk konkrét 
tevékenységei: 
- A szociális szolgáltatások terü¬

letén a minőségirányítási rend¬
szer bevezetésére, ISO tanú¬
sítvány megszerzésére került 
sor. A minőségirányítási rend¬
szer bevezetése folyamatos, 
melynek célja a szociális szol¬
gáltatások színvonalas működ¬
tetése, az adminisztrációs 
rendszer fejlesztése, átlátha¬
tóbbá tétele. 

- „Önálló Életvitelért" Támogató 
Szolgálat működtetése Nyír¬
egyháza Város Közigazgatási 
területén. 

- „Nefelejcs" Fogyatékos Sze¬
mélyek Nappali Ellátást Nyújtó 
Intézményének működtetése a 
Nyíregyházi Kistérség Közigaz¬
gatási Területén. 

- Ingyenes gyógyászati segéd¬
eszköz kölcsönzés működteté¬
se megyei szinten. 

- Közlekedési, gépjármű-szerzé¬
si és -átalakítási támogatással 
kapcsolatos javaslattétel, teljes 
körű ügyintézés, határozatra 
való előkészítés Nyíregyháza 
Polgármesteri Hivatal részére. 

- A „Telefonnal a Rászorultakért" 
Alapítvánnyal való együttműkö¬
dés, javaslattétel, teljes körű 
ügyintézés, a Kuratórium 
részére döntésre előkészítés. 

- A lakás akadálymentesítési 
támogatás igénylésével kap¬
csolatos teljes körű ügyintézés, 
MEOSZ részére javaslattétellel 
felterjesztés. 

- Vox Humana egyesületi újság 
szerkesztése és évenkénti 
megjelentetése. 

- Klubok (SM, Reuma, Családi, 
Ifjúsági Klub), sakk-szakkör 
működtetése. 

- Rendezvényszervezés (gyer¬
meknap, úszóversenyek, sport¬
napok, bentlakásos ifjúsági 
tábor, karácsonyi ünnepség). 

- Fogyatékossággal élő fiatalok 
részére bentlakásos nyári tábo¬
roztatás, integrált programok szer¬
vezése (sport, kulturális stb.). 

- A Debreceni Egyetem Egész¬
ségügyi Főiskolai Karának terep¬
intézménye az Egyesület, a szo¬
ciális munkás hallgatók alap- és 
mesterképzésében, akik részére 
intenzív és egy napos terepgya¬
korlatot biztosítunk. 

- Szakmai konferenciák, tovább¬
képzések szervezése, valamint 
azokon való részvétel. 

- Akadálymentesítés szakterüle¬
ten folyamatos és napi szintű 
szakértői részvétel (közintézmé¬
nyek akadálymentesítése stb.). 

A teljes szolgáltatási rendsze¬
rünk eléréséhez és igénybevételé¬
hez folyamatosan áll az ügyfeleink 
rendelkezésére az ingyenesen hív¬
ható zöld szám (06-80/203-877). A 
hét minden napján rendelkezésre 
állnak munkatársaink, akik teljes 
körű felvilágosítással szolgálnak. 

Egyesületünk 2008-ban is meg
jelentette Vox Humana című lapját, 
melyet minden tagunk számára 
eljuttattunk. A tájékoztatás mellett 
célunk az, hogy tagjaink reális 
képet kapjanak az egyesület életé¬
ről, munkájáról, továbbtanulási, 
munkavállalási lehetőségekről. 

2008. december 31-ig iktatott 
ügyiratok száma 480 db volt. 
Lakás akadálymentesítési támo¬
gatást 2008. évben 39 fő kapott, 
melynek összege 5 850 000 Ft. A 
„Telefonnal a Rászorultakért" Ala¬
pítvány Kuratóriuma 34 fő pályáza¬
tát támogatta összesen 885 600 Ft 
összegben. Egyesületünk részt 
vesz megyénkben a gépjármű¬
szerzési és -átalakítási támogatá¬
sok ügyintézésében, elbírálásá-

A „Nefelejcs" Fogyatékos Sze
mélyek Nappali Ellátást Nyújtó 
Intézménye 2008. évi tevékeny¬
sége: 

Az Intézmény 2008. január 
2-án kezdte meg működését Nyír¬
egyházán a Tiszavasvári u. 41. 
szám alatt. 

Fenntartó: Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete 

Képviselője: Balogh Zoltánné 
elnök 

Ellátási területe: Nyíregyházi 
Kistérség Közigazgatási Területe 
(Nyíregyháza, Kálmánháza, Kótaj, 
Nagycserkesz, Napkor, Nyírpa-
zony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő). 

Az intézmény szolgáltatásai: 
18. életévét betöltött fogyatékos 
személyek nappali ellátása, esély¬
egyenlőségének biztosítása, 
rehabilitáció és foglalkoztatás elő¬
segítése, tanácsadás az egész¬
séges életmódról, preventív elő¬
adások szervezése, igény szerint 
étkezés biztosítása, speciális és 
gyógytorna igénybevétele, csalá¬
dok tehermentesítése. 

Az intézmény 48 fő fogyatékos¬
sággal élő számára biztosíthat 
nappali elhelyezést. 2008. januártól 
kezdődően folyamatosan emelke¬
dett az ellátottak létszáma, amely 
december 31-ig elérte a 45 főt. 
Márciustól lehetőség van fejlesztő¬
felkészítő foglalkoztatás keretében 
terápiás munkavégzésre. A szociá¬
lis foglalkoztatást a START Reha¬
bilitációs Foglalkoztató és Intézmé¬
nyei Közhasznú Társaság biztosít¬
ja az ellátottak részére. 

Gyógyászati segédeszközök 
ingyenes kölcsönzése 

Tagtársaink meghatározott idő¬
tartamra térítésmentesen kölcsö¬
nözhető gyógyászati segédesz¬
közöket igényelhetnek egyesüle¬
tünktől. Ezzel a szolgáltatással is 
az önálló életvitelt kívánjuk előse¬
gíteni. Az eszközök kölcsönzése 
igénybejelentés alapján 1 hónap 
időtartamra szól, szükség esetén 
meghosszabbítható. 

Kölcsönözhető gyógyászati 
segédeszközök: 
- kerekesszék gyermekek és fel-

ban. 2008. évben 467 szerzési és nőttek részére (fix, illetve 
9 átalakítási utalványt oszthatott össze csukható) 
ki a bizottság. - járókeretek (összecsukható, 

gurulós, hónaljmankós) 
„Önálló Életvitelért" Támogató - szobai WC gyermekek és fel¬

nőttek részére 
könyökmankó gyermekek és 
felnőttek részére 
speciális babakocsi gyermekek 
részére 
falra szerelhető zuhanyszék 
ágytál 
kádülőke 
WC magasító 
bevásárlókocsi 
hidraulikus ágy 
betegemelő szerkezet 
kádlift 
légmatrac 
vérnyomásmérő 
infralámpa 
szobakerékpár 
vércukorszint mérő 

Szolgálat 2008. évi tevékenysége 
Az „Önálló Életvitelért" Támo¬

gató Szolgálat 2004. január 
1-jével kezdte meg működését az 
egyesület keretein belül, integrált 
formában, önálló szakmai egy¬
ségként. A szakmai egység lét¬
száma 5 fő: 1 fő szolgálatvezető, 
2 fő személyi segítő (nő-férfi), 2 fő 
gépkocsivezető. 

Három szolgáltatást biztosít az 
igénybe vevők számára: 

1. Személyi segítségnyújtást 
2. Speciális személyszállítást 
3. Információnyújtást 

Személyi segítést 4 fő, egyéni/ 
alkalmi szállítást 17 fő, rendsze¬
res napi szállítást (munkába és a 
nappali intézménybe) 24 fő vett 
igénybe. 2008 évben összesen 
45 fő speciális személyszállítását 
és személyi segítését látta el a 
támogató szolgálat összesen 
3618 óra teljesítéssel. Információ¬
nyújtás esetében gyakoribb a 
telefonon történő segítségnyújtás, 
de több alkalommal személyesen 
is felkeresték a szolgálatot az 
érdeklődők. 

A jogszabályban meghatározott 
képzéssel 1 gépkocsivezető ren¬
delkezik, a szolgálatvezető és 1 fő 
gépkocsivezető képzése folyamat¬
ban van. 2 fő személyi segítő kép¬
zése pedig 2009-ben várható. 

2008. évi pályázatok 
2008. évben működéshez, kon¬

ferencia megrendezéséhez és 
programjaink megvalósításához 
sikerült pályázati forrást találnunk: 
• Nemzeti Civil Alapprogram 

(NCA): az Egyesület működé¬
sének támogatása, 

• Foglalkoztatási és Szociális 
Hivatal: „Önálló Életvitelért" 
Támogató Szolgálat működé¬
sének támogatása, 

• Szociális és Munkaügyi Minisz¬
térium: „Nefelejcs" Fogyatékos 
Személyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézmény működési 
támogatása, 

• „A foglalkoztatáspolitika múltja, 
jelene, jövője az Észak-alföldi 

Régióban" címmel megrende¬
zésre kerülő konferenciát és a 
kapcsolódó kiadványt az Orszá¬
gos Foglalkoztatási Közalapítvány 
támogatásban részesítette, 

• Közösségi programok (gyermek¬
ifjúsági és sportprogram, élet¬
mód és ifjúsági tábor, Művészeti 
Hetek, karácsonyi ünnepség), 

• Kommunikációs költség támo¬
gatása (ingyenesen hívható 
zöld szám támogatása), 

• Karácsonyi ünnepség megren¬
dezése. 

Az elnökség tevékenysége: 
- Két küldöttközgyűlés közötti 

időben irányítja az Egyesület 
tevékenységét. 

- Dönt a tagok és pártoló tagok 
felvételéről, illetve kizárásáról. 

- Jelentések, beszámolók kül¬
döttközgyűlésre való előter¬
jesztése, az Egyesület szabály¬
zatainak elfogadása, küldöttek 
számának meghatározása. 

- Az elnökség munkáját éves 
munkaterv alapján végzi. 

- Programok szervezésének 
koordinálása. 

- Vox Humana egyesületi újság 
előkészítése, szerkesztése, tagok¬
hoz való eljuttatás koordinálása. 

- Küldöttközgyűlés előkészítése, 
összehívása. 

- A tagokkal való folyamatos 
kapcsolattartás, levelezés, ügy¬
intézés koordinálása. 

- Az egyesület működésével 
összefüggő jogszabályok és 
küldöttközgyűlési határozatok 
végrehajtása. 

- Az „Önálló Életvitelért" Támogató 
Szolgálat és a „Nefelejcs" Fogya
tékos Személyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézmény működtetése. 

- Minőségirányítási rendszer 
bevezetése, és koordinálása 
folyamatosan. 

- Az éves költségvetés, valamint 
a közhasznúsági jelentés elké¬
szítése, előzetes elfogadása. 

- A MEOSZ felé beszámolók előB 
készítése, megtárgyalása, to-
vábbí tása. 
A helyi csoportok, klubok éves 
munkatervének jóváhagyása. 

A területileg illetékes helyi cso¬
portok 2008. évi tevékenysége 

A csoportgyűléseket minden 
térségben megtartották. 

A csoportvezetők tevékenysé¬
güket éves terv alapján végzik, 
mely feladatokat teljesítettek. A kül¬
döttközgyűlésen szavazati joggal 
részt vettek és írásban számoltak 
be a megvalósult programokról. 

Az ügyfélfogadást minden cso¬
portvezető folyamatosan tartotta 
az általa kijelölt időpontokban. 
Információnyújtást végeztek a 
mozgáskorlátozottakat és a fogya
tékossággal élőket érintő rendele
tekről, támogatási formákról, egyéb 
szociális jellegű kérdésekről. 

A csoportvezetők aktív szerve¬
ző munkájának köszönhetően min¬
den megyei rendezvényen nagy 
létszámban részt vett a tagság. 
(Pl. gyermeknap, megyei sportren¬
dezvények, úszóversenyek.) 

Szakmai továbbképzéseken való 
részvétel. A csoportokhoz tartozó 
térségekben bekapcsolódtak a kis¬
térségi fejlesztési tanácsok munká¬
jába, ahol az akadálymentesítés 
területén nyújtanak segítséget. 

Egyesületi klubok 2008. évi tevé
kenysége (SM Klub, Reuma Klub, 
Családi Klub, Ifjúsági Klub) 

SM Klub 
A klubfoglalkozásokat havi 

rendszerességgel megtartották. A 
klubtagság érdeklődési körének 
megfelelően orvosi előadásokat, 
közös kulturális és szabadidős 
programokat szerveztek. Ismét 
megszervezésre került az Élet¬
mód és jógatábor Kecskeméten. 

Dr. Lipóczki Imre a DOTE tan¬
székvezetője a keleti gyógyítás¬
ról, Husztiné Hajdú Erika pszicho¬
lógus pedig „A relaxáció és a kép¬
zelet ereje a stressz oldásában" 
címmel tartott előadást. A klub¬
tagok részt vettek az országos 
SM Nap és Hét rendezvényén, 
mely keretén belül megtekintették 
az Ópusztaszeren található Nem¬
zeti Történelmi Emlékparkot. Ven¬
dégségben jártak a Szolnoki SM 
Egyesületnél. Évadzáró rendez¬
vényként a Karácsonyi ünnepség¬
re ismét az orosi Herman Ottó 
Általános Iskolában került sor. 

A klub rendszeresen tartja a 
kapcsolatot a médiával, társszerve¬
zetekkel és a Reuma valamint a 
Családi Klub tagjaival. Folyamato¬
san keresik a pályázati lehetősége¬
ket a programjaik megvalósításá¬
hoz. Az SM Klub speciális gyógy¬
ászati segédeszköz kölcsönzési 
szolgáltatást külön is működtet. 

Reuma Klub 
2008. évben folyamatosan 

bővült a taglétszám. A foglalkozá¬
sokat havi rendszerességgel 
megtartották, melyen hónapról 
hónapra egyre aktívabban vettek 
részt sorstársaink. Februárban a 
jogszabályi változások megisme¬
rése volt a cél, márciusban a hús¬
véti készülődés keretében külön¬
böző díszítéseket készítettek 
Fejes Istvánné (Magdika) segítsé¬
gével. Májusban az egyesület 
szervezésében antioxidáns méré¬
sen vettek részt. Júniusban 
Bákányné Aranka színvonalas 
előadást tartott a torna fontossá¬
gáról. Szeptemberben megkeres¬
te a klubot a mátészalkai Reuma 
Klub, majd Fejes Istvánné (Mag-
dika) számolt be a Nyíregyházi 
Expo kiállításról. Októberben a 
mátészalkai Reuma Klub tagokkal 
a baktalórántházi Csárdában jó 
hangulatú találkozón vettek részt. 
Sikerként értékelhető az, hogy a 
klubnak két új patrónus orvosa 

Ivan Dr. Tóth Julianna és Dr. Nagy 
Ágota személyében, akiket a 
novemberi foglalkozáson ismer¬
hettek meg a tagok. December¬
ben Mikulás napi zsúrt rendeztek, 
majd az Egyesület karácsonyi 
ünnepségén vettek részt. 

A kapcsolattartás szintén rend¬
szeres az SM és a Családi Klub 
tagjaival egyaránt. A klubfoglalko¬
zásokat havi rendszerességgel 
tartották. 

Családi Klub 
A Családi Klub foglalkozásait a 

klubvezető tartós betegsége miatt 
a Reuma Klubhoz csatlakozva 
tartotta meg. 

Ifjúsági csoport 
Az Ifjúsági csoportnak 2007. 

szeptembertől új vezetősége van, 
így a 2008. évi programok meg¬
valósításánál már megmutatkozik 
az aktivitás. Jelenleg 25 fő 18-35 
év közötti fiatal tartja rendszere¬
sen a kapcsolatot a csoportveze¬
tővel, váltakozó létszámmal vesz 
részt a foglalkozásokon. Az ifjúsá¬
gi programok beépülnek az egye¬
sület programjaiba. 

A klubok éves munkaterv alap¬
ján működnek, melyet a tagok 
bevonásával a klubvezető készít 
el. Feladataik megoldása érdeké¬
ben bevételeket gyűjthetnek. 

2008. évben megvalósult 
programok 

Az éves programsorozataink 
során szeretnénk közösségfor¬
máló, sorstársi tanácsadó, szóra¬
koztató, fejlesztő, kulturális, 
egészségvédő, -megőrző progra¬
mokkal színesebbé tenni tagtár¬
saink életét. 

Rendezvényeink alkalmával 
igyekszünk felkelteni a társada¬
lom figyelmét a média segítségé-

vel, mellyel célunk az ismeretter
jesztés, tudatformálás, valamint 
egyfajta nyitás az „egészséges" 
és zárkózott embertársaink felé. 

2008. február 1.: Az Egyesület 
elnöksége minden tisztségviselő 
részére továbbképzést szervezett 
az Esély Centrumban. A képzé
sen tájékoztató hangzott el az 
Egyesület működésében bekö¬
vetkezett változásokról, a rokkant 
nyugdíjazás és a lakáscélú állami 
támogatás szabályaiban bekövet¬
kezett változásokról. Megismer
hették a jelenlévők a MEOSZ 
„Álláskulcs" projektjét. Tájékozód
hattak a „Telefonnal a Rászorulta
kért" Alapítvány és a Nemzeti 
Üdülési Alapítvány pályázati lehe¬
tőségéről, valamint az egyesület 
2008. évi programjairól. A képzé¬
sen 32 fő vett részt. 

2008. február 15-én „Felkötjük 
a Farsang farkát!" elnevezéssel jó 
hangulatú farsangi mulatságot 
rendezett az Egyesület és az Ifjú¬
sági csoport az Esély Centrum¬
ban, csodálatos programsorozat¬
tal, jelmezversennyel és tombola¬
húzással. A műsorban felléptek a 
START Kht. Humánpolitikai Üzem 
amatőr színjátszó csoportja, a 
„Nefelejcs" Fogyatékos Szemé¬
lyek Nappali Ellátást Nyújtó Intéz¬
ményének tagjai, valamint a 
Gávavencsellői Helyi Csoport 
„Cigány-show" produkciója fokoz¬
ta a hangulatot. Nagy sikert ara¬
tott a jelmezverseny. A program¬
ban közel 160 fő vett részt. Célunk 
továbbra is az, hogy felelevenít¬
sük a farsangi hagyományokat, 
és kimozdítsuk sorstársainkat a 
szürke, téli hétköznapokból. Sze¬
retnénk hagyományként jövőre is 
megrendezni. 

2008. március 31-én az Esély 
Centrum adott otthont a mozgás¬
szervi betegségek (derékfájdalom, 
porckorong elváltozások, gerincfer¬
dülés, kopásos ízületi fájdalmak, 
bokasüllyedés, izom-, és ínszalag¬
sérülések, visszeresség, cukorbe¬
tegség, elhízás stb.) megelőzésé¬
ben, kezelésében nagy eredményt 
elért MBT fiziológiás lábbeli bemu¬
tatónak. A lábbeli egyediessége a 
talpszerkezet, melynek lelke a 
rugalmas, puha talprendszer. Insta¬
bilitást biztosít, amely egyensúlyo¬
zásra készteti szervezetünket és 
ismét munkába állítja tartó- és moz
gatórendszerünk izmait. A bemuta¬
tóra több mint 60 fő jött el, melyet 
az MBT Pont Nyíregyháza munka¬
társa tartott. 

2008. április 11-én a „Költészet 
Napja". Ezen a napon ünnepeljük 
József Attila születésnapját, 
hazánk nagyjainak, kortársainak 
művészetét. Ebből az alkalomból 
irodalmi délutánt rendeztünk, 
melyen 30 fő vett részt. 

2008. április 11-13. között 
került megrendezésre az Esély 
Centrumban a MEOSZ szervezé¬
sében a MEOSZ Ifjúsági Tagozat 
koordinátorainak és önkéntesei¬
nek képzése. Ebben a program¬
ban Egyesületünk aktív közremű¬
ködőként vett részt, és az Esély 
Centrum munkatársai, valamint 
az Ifjúsági csoport vezetői segítet¬
ték a szervezők munkáját. A veze¬
tőképzőn összesen több mint 90 
fő, Egyesületünk részéről pedig a 
programban 20 fő vett részt. 

2008. május 5-én szintén az 
Esély Centrum adott otthont egy 
egészségügyi állapotfelmérésnek. 
A Pharmanex Biofoton Szkenner 
segítségével Kozma Krisztina 
végezte az antioxidáns mennyiség 
mérését az emberi szervezetben. 
Sokan csak a mérés eredményé¬
nek ismeretében szembesültek 
szervezetük állapotával. Eredmé¬
nyesnek, és hasznosnak tartottuk 
a programot. Ezt igazolja az is, 
hogy több mint 40 fő állapotfelmé¬
rését végezték el. 

Folytatás a 4. oldalon 



ELETÜNKBŐL, START I 
Folytatás az 1. oldalról 

A foglalkoztatáspolitika múltja, jelene, jövője 
Hibás az állam! 

- A megkérdezettek 73 száza
léka állítja azt, hogy az állam a 
felelős azért, hogy nem dolgozik, 
- 30 százalék szerint az önkor
mányzat a hibás - , míg 27 száza
lék önmagát hibáztatja, hogy 
nincs munkája. 

- A fogyatékossággal élő embe
rek megítélése igen változó. A 
munkáltatók többsége nem szíve¬
sen alkalmaz fogyatékossággal élő 
embereket, elsősorban nem azért, 
mert alkalmatlanok a feladatra, 
hanem azért mert különféle átalakí¬
tásokat kell elvégezni, hogy a mun¬
kavégzéshez, munkába járáshoz a 
feltételeket biztosítsák. Egyesek 
szerint nem sok, de nem is kevés 
hazánkban a fogyatékossággal élő 
ember. A Start Kht.-nál végzett fel¬
mérés szerint a fogyatékossággal 
élő emberek a biztonságos, egész¬
séges munkakörülményeket jelöl¬
ték meg első helyen, de nem utol¬
sósorban biztos megélhetést. 

Gazdálkodni, tervezni 
Balogh Zoltán, a Start Rehabili

tációs Foglalkoztató és Intézmé¬
nyei Kht. vezérigazgatója, a 
VSZOSZ elnöke, c. főiskolai 
docens „A foglalkoztatáspolitika 
múltja, jelene, jövője. Megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatá
si lehetőségei az Észak-alföldi 
régióban" címmel tartott előadást. 

Többek között elmondta: - A 
90-es évek változásai, a munka¬
nélküliség egyre szélesebb körű 
megjelenése, a munkahelyek elve¬
szítése, az ellátó rendszerbe törté¬
nő menekülés mind-mind az orvos¬
szakértői tevékenység, a foglal¬
koztatási szakemberek következe¬
tes munkájának egyre nagyobb 
felhígulásával járt. Egyre szélese¬
dett az a kör, akik aktív korúk elle¬
nére a nyugdíjszerű ellátást keres¬
ték és abba menekültek. Így érke
zünk meg 2004-hez, amikor is 
Magyarország csatlakozott az Euró
pai Unióhoz. A csatlakozás jogsza¬
bályi harmonizációkkal járt együtt, 
mely természetesen a megváltozott 
munkaképességűek és fogyatékos¬
sággal élők foglalkoztatásának 
problémakörét sem kerülte el. 

Szakértőkkel együtt 
- Az egyik leglátványosabb 

változtatás talán az Országos 
Orvosszakértői Intézet nemcsak 
nevének - hiszen már ORSZI-
ként működik - hanem a vizsgála¬
tok hangsúlyának átterelődésé-
ben figyelhető meg. Nem az elve¬
szített, hanem a megmaradt és 
fejleszthető munkaképességet és 
az összervi egészségkárosodást 
minősíti és indokolt esetben már 
nemcsak szakorvos vagy szakor¬
vosok, hanem foglalkozási, okta¬
tási és szociális szakemberek, 
szakértők is közreműködnek. 

Védelem 
- Jelentősen megváltozott a 

munkába lépéshez, munkában tar¬
táshoz szóló támogatások nemzeti 
szabályozása. Alapvetően szinte 
kötelező jelleggel azon uniós direk¬
tívákat kell alkalmazni, mely a ver¬
seny semlegesség, a piaci árak 
befolyásolásának védelmét helye¬
zik előtérbe. A támogatás nem 
befolyásolhat versenypiaci árakat, 
annak nagyságrendje a kiesett 
munkaképesség okozta gazdasági 
hátrány kompenzációját hivatott 
szolgálni. Nem feladata, hogy a 
támogatás versenypiaci előnyök¬
höz juttasson bárkit, sőt ez még 
akkor is kimondottan tiltott, ha az 
utóbbi időben ennek látványos jele¬
it tapasztaljuk ebben a régióban is. 

Megállapodást kell találni 
- Letisztulhatnak, pontosítód-

hatnak egyes fogalmak. Többek 

Konferencia résztvevőinek egy csoportja 

között védett körülményeket kell 
biztosítani azok számára, akik a 
nyílt munkaerőpiacon tartósan 
nem foglalkoztathatók. Ide kell 
sorolni elsősorban a nemzeti jog¬
szabályaink szerinti súlyos és hal¬
mozottan fogyatékossággal élő¬
ket, illetve azon megbetegedéssel 
és hátránnyal élőket. 

Megállapodást kell találni azok 
számára, akik munkavégző képes¬
ségüket csak részben, vagy cse¬
kély mértékben veszítették el, illet¬
ve eredeti, tanult vagy gyakorolt 
szakmájukban csak rehabilitációs 
intézkedéssel foglalkoztathatók. 

- El kell érni azt, hogy aktív 
korú állampolgár ne a menekülést 
és a gazdasági megoldást keres¬
se az esetlegesen bekövetkezett 
egészségkárosodásában, hanem 
egy olyan felkészítést kaphasson, 
mely visszavezeti vagy bevezeti 
őt a munka világának azon részé¬
be, melyet a piaci körülmények 
tesznek kívánatossá. Az ide veze¬
tő úton viszont egymástól eltérő 
és meghatározott nagyságrendű 
többletforrás kell ahhoz, hogy a 
szóban forgó kliens megkapja azt 
a pozitív megkülönböztetést, ami 
ahhoz szükséges, hogy egy adott 
területen megszerezhesse a töb¬
biekkel azonos feltételrendszert, 
tehát az esélyegyenlőséget - tette 
hozzá Balogh Zoltán. 

Foglalkoztatási lehetőségek 
Juhász Éva az Észak-alföldi 

Regionális Munkaügyi Központ 
főosztályvezetője a munkaerő 
piaci helyzetet ismertette, a foglal¬
koztatási lehetőségeket és azt, 
hogy milyen támogatási formák 
vehetők igénybe a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatása során. 

Elmondta: - a munkanélküliség 
1993-ban érte el a csúcsot, most 
sajnos ismét emelkedő tendenciát 
mutat. 2008. év végéig 110 ezer 
volt a munkanélküliek száma, míg 
ez év január végén, február elején 
már elérte a 123 ezret. Juhász 
Éva is beszélt a munkanélküliek 
többségénél lévő alacsony iskolá¬
zottságról, ami nehezíti az újra 
munkába állást. Álláskereső 100 
ezer körül van, míg ezzel szemben 
a bejelentett állás 65-70 ezer körül 
mozog. Ismertette az ellátási for¬
mákat, támogatásokat, amelyeket 
azok a munkáltatók kaphatnak, 
akik megváltozott munkaképessé¬
gű személyeket foglalkoztatnak. 

Eredményes egyesületi munka 
A nap végén Balogh Zoltánné a 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesületé¬
nek elnöke: A civil szervezetek hely¬
zete, szerepe a foglalkoztatásban 
címmel tartott előadást, és egyben 
bemutatta az egyesületet, amely 
alapító tulajdonosa a Start Kht.-nak. 

- Az egyesületet 1981-ben 
jegyezték be, így ma már 28 éve 
működik eredményesen - kezdte 
az elnök asszony, majd így foly¬
tatta: a taglétszám eléri a 12 ezer 
főt. 1988-ban elérkezett az idő, 
amikor megalapították a Start 
Kht.-ét (akkor még Start Vállalat). 
Ezt a megszűnt munkahelyek, 
nehéz megélhetés indukálta, de 
kellett hozzá a társadalmi nyitott-

ság is. A Kht.-nál jelenleg közel 
3000 ember dolgozik, 80 százalé¬
kuk megváltozott munkaképessé¬
gű ember. Azon kívül, hogy foglal¬
koztat, képzést is folytatnak az 
1992-ben létrejött Start Speciális 
Szakiskolában, ahol 10 szakmá¬
ban 200 diák képzése folyik. 
Ököritófülpösön Start Rehabilitá
ciós Centrum működik eredmé¬
nyesen 25 fővel. Eredményes a 
támogató szolgálata az egyesü¬
letnek. A Nefelejcs Nappali Intéz¬
ményben 48 fő fogyatékossággal 
élőnek adnak oltalmat. Az Esély 
Centrum meg igazi otthont ad 
mindazoknak, akik e körben bár¬
milyen segítségre szorulnak. Mél¬
tán érdemelték ki az Év Akadály¬
mentes Épülete címet is. 

Átalakulóban a rehabilitációs 
rendszer 

A második napon meghívott 
munkáltatók, érdeklődők először 
dr. Fűzi István az Országos Reha¬
bilitációs és Szociális Szakértői 
Intézet (ORSZI) főigazgató szak¬
mai tanácsadója előadását hall¬
gatták meg, aki a megváltozott 
munkaképességű ellátó rendsze¬
rének változásáról beszélt. Töb¬
bek között említette, hogy 2008. 
január 1-től bevezetésre került 
rehabilitációs járadék, ami telje¬
sen újszerű. Így természetesen 
nem mennek zökkenőmentesen 
az ezzel kapcsolatos teendők. 
Alapvetően az is gond, hogy elég 
rosszul áll az orvosi rehabilitáció, 
későn kezdik el, így a beteg visz-
szaállítása a munkába elhúzódik. 
Azt is említette, hogy 2008-ban 
mintegy 73 ezer igénylő kérte 
magát az orvosi bizottságok elé. 

Az ORSZI feladatai 
Ezt követően az Országos 

Rehabilitációs Szakértői Intézet 
feladatai, működési elveiről, össze¬
tételéről dr. Farkas Lídia az ORSZI 
Észak-alföldi Regionális Igazgató¬
ság Nyíregyházi kirendeltségének 
vezetője tájékoztatta a hallgató¬
ságot. Az előadó elmondta: 2008-
ban az ORSZI átfogó rehabilitáci¬
ót tűzött ki maga elé. Az orvosi 
bizottságok munkáját külső szak¬
értők - foglalkoztatási, szociális -
segítették. A rehabilitációs járadé¬
kot komplex vizsgálattal állapítják 
meg és az eredmények függvé¬
nyében, derül ki, hogy rehabilitál¬
ható a személy vagy sem. Ha 
igen, akkor milyen munkakört lát¬
hat el. (Hány százalékos munka¬
képessége maradt meg.) 

Munkaerőpiac! 
Egész életen át tanulás elve -

Technikák és készségek elsajátítá¬
sának lehetőségei. A munkaerőpi¬
acra való felkészítés, reintegr áció 
(képzés, átképzés) témában Kézy 
Béla felnőttképzési projektvezető 
tartott érdekfeszítő előadást. 

Pályázatok 
Váradi Zsuzsanna az Első Nyír¬

ség Fejlesztési Társaság operatív 
igazgatója. 

Forrásteremtési technikák civil 
szervezetek részére címmel tar¬
tott előadást. 

F. A. 

Folytatás az 1. oldalról 

EXPO: Védett Műhelyek kiállítása 
Az Expo megnyitóját követően 

a Védett Műhelyek kiállítására 
összesereglett érdeklődő töme¬
get Balogh Zoltán a VSZOSZ 
elnöke köszöntötte, majd dr. 
Székely Judit a Szociális és Mun¬
kaügyi Minisztérium szakállamtit¬
kára nyitotta meg, aki nagy elis¬
meréssel szólt a kezdeménye¬
zésről. 

Az eseményen jelen volt a 
Workability Europe elnöke, Hans 
Vrind is. A Workability Europa egy 
nemzetközi szervezet regionális 
hálózataként a fogyatékossággal 
élő személyek munkaerőpiaci 
esélyegyenlőségének megterem¬
tésén dolgozik Európa szerte. A 
szervezetet 1987-ben, Svédor¬
szágban hozták létre. Jelenleg 29 
tagszervezete van, amelyek 19 
országban kínálnak foglalkoztatá¬
si programot közel 1 millió fogya¬
tékossággal élő munkavállalónak. 
A VSZOSZ 2006 óta tagja a nem¬
zetközi szervezetnek. A VSZOSZ 
húsz éve képviseli a megváltozott 
munkaképességű és fogyatékos¬
sággal élő embereket foglalkozta¬
tó munkaadók érdekeit. Jelenleg 
több mint 80 cég a szövetség 

Védett Műhelyek kiállítás megnyitó 

tagja, ahol 25 ezer főt foglalkoz¬
tatnak. A kiállítás jól reprezentálta 
azt a törekvést és eredményeket, 
amit már eddig is elértek a meg¬
változott munkaképességű és 
fogyatékossággal élő emberek 
foglalkoztatása terén. 

Díjazták a legjobbakat 
Mint minden hasonló kiállítá¬

son és vásáron itt is díjazták a 
legjobbakat: A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyű¬
lés különdíját kapta: a START 
Rehabilitációs Foglalkoztató és 
Intézményei Kht. A VSZOSZ 
különdíját a Védett Műhelyek 

Államtitkári gratuláció 

Báden-Würtenbergi Tartományi 
Szövetsége vehette át. 

A Védett Műhelyek I. Nemzet¬
közi kiállításán nyújtott kiemelke¬
dő teljesítményükért különdíjban 
részesült: a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szö¬
vetsége. Dicsérő oklevelet és 
különdíjat kapott: a Kézmű Fővá¬
rosi Kézműipari Kht., a Pro-Team 
Rehabilitációs Kht., az Agria 
Humán Szolgáltató Kht., az Esély 
Győri Rehabilitációs és foglal
koztató Kht., a MOVE Alfa Reha¬
bilitációs Ipari és Szolgáltató 
Kht., a Pirehab Rehabilitációs 
Foglalkoztató Kht. További 28 
cég emléklapot vehetett át a 
szervezőktől. 

Szakmai tanácskozás 
Még a megnyitó napján dél¬

után sor került a Védett Szerve¬
zetek Nemzetközi Tanácskozásá¬
ra is, amelyen jelen volt dr. Szé¬
kely Judit is. A tanácskozás témá¬
ja volt: Az Európai Unió csoport¬
mentességi rendelete, az ehhez 
kapcsolódó nemzeti jogszabá¬
lyok hatása a rehabilitációs fog¬
lalkoztatást végző munkaadóra. 

F. A. 

Fórum Folytatás az 1. oldalról 

Ahol a beteg is jól érzi magát 
Fejlesztés, működtetés 

Seszták Oszkár üdvözlő sza¬
vai után elsőként dr. Vojnik Mária 
az Egészségügyi Minisztérium 
államtitkára beszélt a régió leg¬
magasabb technikai és informati¬
kai színvonalon működő környe¬
zettudatos, környezetbarát tech¬
nológiával Nyíregyházán meg¬
épülő betegbarát egészségügyi 
komplexumról. Többek között 
elmondta: ebben az uniós ciklus¬
ban soha nem látott pénz jutott 
az egészségügyi ellátás javításá¬
ra. Ebbe beleférnek hatalmas 
beruházások, mint például a nyír¬
egyházi kórház megújulása, sür¬
gősségi betegellátás feltételei¬
nek a javítása, daganatos beteg¬
ségek kezelése, különféle beteg¬
ségeket megelőző programok, 
szűrőbuszok működtetése. Nem 
véletlen, hogy a nyíregyházi kór¬
ház nyerte el első helyen a pályá¬
zatot a beruházásra, hiszen a 
régió legnagyobb egészségügyi 
intézménye egyben oktató kór¬
ház is. - Nagyon fontosnak tar¬
tom, hogy nem csupán a kórház 
fejlesztésére, hanem a magas 
szintű működtetésre is van pénz 
- tette hozzá az államtitkár. 

Hatalmas lehetőség 
Dr. Pikó Károly a Jósa András 

Oktató Kórház főigazgatója arról 

A fórum megnyitója (az előadók) 

tájékoztatta az egybegyűlteket, 
hogy mit jelent a gyógyító, ápoló 
munkában a Nyíregyháza Tömb¬
kórház projekt. Részletesen 
ismertette a beruházás fázisait, 
majd kihangsúlyozta, hogy olyan 
lehetőséget kapott a megye az 
egészségügyi ellátás javítása 
érdekében, amit feltétlenül jól 
kell kihasználni. A kórház 109 
éves történetében ez egy hatal¬
mas mérföldkő. A főigazgató 
megköszönte mindazoknak -
politikusoknak, önkormányzat¬
nak, kórház felügyelő bizottságá¬
nak... - a segítségét, akik közre
működnek abban, hogy a harma¬
dik évezred egészségügyi cent-

Dr. Pikó Károly Simkóné dr. Tolnai Anita 

ruma épülhet fel 2012-re Nyír¬
egyházán. 

Mennyit kereshetek? 
Simkóné dr. Tolnai Anita az 

Észak-alföldi Regionális Nyugdíj¬
biztosítási Igazgatóság helyettes 
igazgatójának előadását is nagy 
érdeklődés kísérte. A szakember 
arról tájékoztatta a fórum résztve¬
vőit, hogy a nyugdíj és egyes 
nyugdíjszerű ellátás melletti foglal¬
koztatás hogyan érinti a munkálta¬
tót és a munkavállalót. - Nincs 
könnyű helyzetben a megye, 
hiszen szűkebb hazánkban 180 
ezer fő a nyugdíjas, ebből 80 ezer 
öregségi, a 100 ezer fő pedig rok¬
kantnyugdíjas - hangsúlyozta. 

Az esemény legvégén a fórum 
résztvevői is szót kaptak. A több 
mint kéttucatnyi hozzászóló, leg¬
inkább arra volt kíváncsi, hogy a 
személyét érintően a rokkant 
sági nyugdíja, járadéka mellett 
mennyit kereshet, illetve őt 
hogyan érinti a foglalkoztatással 
kapcsolatos megváltozott jog¬
szabály. 

F. A. 



I EGYESÜLETI ELET 

Esélyek Háza-díjat kapott Újfehértó Beszámoló a REUMA KLUB 

Az Esélyegyenlőségi Miniszté
rium minden olyan kezdeménye
zést, települést stb. elismer, akik/ 
amik nemcsak látszólag, hanem 
aktívan tesznek azért, hogy meg
valósítsák a fogyatékos, sérült 
vagy mozgássérült embertársa¬
inkkal történő kommunikációt, 
életet. 

Megyénkből a programra más 
civil szervezetek is részt vettek 
(ÉFOÉSZ, Cukorbetegek, és töb¬
bek között a Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületének Újfehértói Cso
portja) az elmúlt években közös 
programokban, közös torna a 
sérült és az ép gyerekek között, 

illetve kerekesszékben történő ép 
gyerekek számára. 

A program keretén belül 2008. 
május 21-én rendezte meg a Kihí¬
vás napját Újfehértón, ahol az 
Esélyek Háza vezetője Herczku 
Tünde adta át a díjat Tóth András 
polgármester úrnak. 

Egyesületünk helyi csoportja 
külön területet kapott a rendez¬
vény helyszínén, ahol csoportve¬
zetőnk bemutatta mozgássérült¬
ként is hogyan lehet könnyebbé 
tenni mindennapjainkat segédesz¬
közökkel. (Lovaglógép, szobabi¬
cikli, járókeret, kerekesszék stb.) 

Egyesületünk meghívott ven¬
dége Tóth László Felügyelő 
Bizottság elnöke volt. 

Ellátogattak még Juhászné 
Kemény Hajnalka és Kovács Sán¬
dor alpolgármesterek is. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy 
ezen a rendezvényen jelen lehet¬
tünk és a sikernek részesei lehet¬
tünk. 

Teljes körű felvilágosítást nyújtanak 
A Mozgáskorlátozottak Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületének Újfehértói Cso
portja 2008-as évben pályázat 
útján 80 000 forintot nyert ren
dezvényre, illetve do I ogi kia
dások megvalósítására. 

Térségünk 300 fő taglétszám
mal működik. Ügyfélfogadásunk 
2008. évben megváltozott a Civil 
Házból a lakásomra költözött át 
Újfehértó, Százados u. 6. szám 
alá. 

Az ügyfélfogadás napja és 
ideje nem változott. Minden hétfői 
nap 9.00 órától 12.00 óráig tart. 

Teljes körű felvilágosítást 
nyújtunk a mozgáskorlátozott-

sággal és egyéb fogyatékosság¬
gal összefüggő támogatási for¬
mákkal kapcsolatban. (Fogyaté¬
kossági támogatás, lakás célú 
támogatás, akadálymentesítési 
támogatás, közlekedési és gép¬
járműszerzési, -átalakítási támo¬
gatás igényléséhez, „Telefon a 
rászorultakért" Alapítványhoz is 
juttatunk el konkrét igénylése¬
ket.) 

Kihívás napja rendezvény
sorozatán részt vettünk a Műve¬
lődési Ház előtt felállított sátor¬
ban, fotókon láthatták a Moz¬
gáskorlátozottak Egyesületének 
a múltját, a jelenét pedig az tette 
fontossá, hogy mozgássérülten 
hogyan lehet segédeszközökkel 

mozgásfejlesztő gépek, eszkö¬
zök segítségével együtt élni és 
olyan célokat elérni, amit 20 
évvel ezelőtt álmunkban sem 
gondoltuk volna. 

A karácsonyi megemlékezést 
szaloncukor csomagajándéko¬
zással tettük emlékezetessé. 

Több napon át vehették át 
december 20-tól 23-ig a lakáso¬
mon, 60-70 fő között osztottuk 
ki azokat a csomagokat (5 kg a 
Polgármesteri Hivataltól, 30 
kg-ot pedig a pályázati pénzből 
vásároltuk meg). 

Bige Lászlóné 
helyi csoportvezető 

2008. évi munkájáról 
Az év első foglalkozását 

februárban tartottuk a szoká¬
sos jogszabályi változások 
ismertetésével. Összeállítot¬
tuk az éves programot a 
korábban leadott tervezet 
alapján. Természetesen a vál¬
toztatás lehetősége így is fenn 
áll a meghívott előadóktól 
(vendégektől) függően. 

A márciusi foglalkozáson a 
húsvéti készülődés volt a fő 
téma. Kötetlen beszélgetés 
keretében recepteket cserél¬
tünk, megismerhettünk különbö¬
ző díszítéseket melyeknek fő 
szakértője Fejesné Magdika. 

Májusban a Mozgáskorláto¬
zott Egyesület vezetőjének Adél¬
kának szervezésére részt vehet¬
tünk egy szűrésen amely meg¬
mutatja a szervezetünk anti-
oxidáns mennyiségét. Kozma 
Krisztina végezte a vizsgálatot 
és az eredménytől függően ellá¬
tott tanácsokkal valamint nála 
kapható vitamin készítményeket 
is vásárolhattunk. 

Júniusban Bákányné Aranka 
fogadta el meghívásunkat. Igen 
színvonalas előadást hallhat¬
tunk a torna fontosságáról. Nem 
csak a betegeknek lenne szük¬
sége a rendszeres mozgásra, 
már a gyerekkorban tudatosítani 
kellene a mozgás fontosságát 
szervezetünk számára. Az elő¬
adás befejezéseként kollektív 
„idősek is elkezdhetik" tornára 
került sor mely igen jó hangulat¬
ban zajlott. 

Szeptemberben magunkhoz 
tértünk az igen csak egészséget 
és erőt próbáló meleg után. A 
mátészalkai reuma klub vezető¬
je megkeresett telefonon, hogy 

szeretné velünk felvenni a kap¬
csolatot. Szívesen vettük a kéré¬
süket és találkozót beszéltünk 
meg velük. Fejesné Magdika 
beszámolt a nyári tevékenysé¬
geiről. Részt vett a korábban tar
tott Nyíregyházi Expo kiállításon 
saját készítésű babáival, mackó¬
ival. Nyáron különböző kézmű¬
ves táborokban tanítja a gyere¬
keket e csodálatos dolgok készí¬
tésére. 

Októberben találkoztunk a 
mátészalkai reuma klub tagjai¬
val a baktai Csárdában. Nagyon 
jó hangulatban zajlott a találko¬
zó. A Fejesné Magdika által 
készített kis ajándékok nagyon 
meghatották sorstársainkat. 
Megismertük az Ők klubjának 
működését és kölcsönösen vet¬
tünk ötleteket a további mun¬
kánkhoz. Reméljük ez egy gyü¬
mölcsöző kapcsolat kezdete. 

Novemberi foglalkozásunkon 
köszönthettük a két új patrónus 
doktornőnket Dr. Tóth Juliannát 
és Dr. Nagy Ágotát. A kölcsönös 
bemutatkozás után kötetlen 
beszélgetésre került sor melyen 
körvonalazódtak a majdani elő¬
adások témái. A foglalkozásunkat 
megtisztelte személyével Adélka 
is. 

A decemberi foglalkozásunk¬
ra viszonoztuk a meghívást a 
társ klubunknak. Mikulás napi 
zsúrt rendeztünk ki-ki a maga 
sütötte süteménnyel járult hozzá 
a vendéglátáshoz. A közös kará¬
csonyi ünnepségen melyet az 
Egyesület rendezett valameny-
nyien részt vettünk mint eddig 
minden évben. 

A klubunk két aktív fővel 
bővült melynek nagyon örülünk. 
Felhívásokat tettünk közzé szak-

rendelőkben, melyben tudattuk 
működésünket, reméljük felkel¬
tettük beteg társaink érdeklődé¬
sét. Következő évre igyekszünk 
több doktort meghívni előadá¬
sokra hátha ez becsalogatja a 
leendő klubtagokat a rendezvé¬
nyeinkre. 

2009. évi munkaterv 

Február: Az új jogszabályi vál¬
tozások ismertetése. 

Március: Gyógy- és thai masz-
százs hatása a szervezetre, 
előadó Boros József. 

Április: Dr. Tóth Julianna elő¬
adása a reumatid arthritisz új 
gyógyszerek a gyógyításá¬
ban. 

Május: A szervezet elsavasodá-
sa és annak következményei 
az étkezés helyességéről. 
Előadó: Sorosinszkiné Katika 
dietetikus 

Június: Bográcsolás a kertünk¬
ben melyre szeretettel várom 
tagjainkat. 

Július: Kirándulás. 
Augusztus: Gyógynövények és 

illóolajok kiegészítő szerepe a 
gyógyulásban. 

Szeptember: Dr. Nagy Ágota 
előadása a csontritkulás gyó¬
gyításának új lehetőségeiről. 

Október: Gyógyfürdők, gyógy¬
ászati segédeszközök, gyógy-
cipők igényelhetőségei. 

November: Dr. Szabó Éva 
orthopédiai betegségek és 
annak hatásai a csontrend¬
szerünkre. 

December: készülődés a kará
csonyra. 

Fullajtár Andrásné 
klubvezető 

Folytatás a 2. oldalról 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének múlt évi beszámolója 
A Nemzeti Civil Alapprogram 

támogatásával a „Határon túli 
együttműködés" keretén belül 
2008. május 25-28. között szakmai 
tanulmányúton vettünk részt 
Erdélyben Marosvásárhelyen, ahol 
vendéglátónk a Maros Megyei 
Mozgássérültek Egyesülete volt 
Jancsó István elnök vezetésével. 
Az eddigi jó kapcsolatokat tovább 
építve ismerhettük meg az Erdély¬
ben élő mozgássérültek helyzetét, 
lehetőségeit (támogatási rendsze¬
rek, munkalehetőség, munkahely¬
teremtés feltételei stb.) és ismertet¬
tük meg a Magyar Köztársaságban 
élő mozgássérült sorstársaink 
milyen előnyökkel (támogatási 
lehetőségek: fogyatékossági támo¬
gatás, kiemelt családi pótlék, közle¬
kedési kedvezmények, lakás aka¬
dálymentesítési támogatás, mun¬
kalehetőség - START Kht. létreho¬
zása sok ezer ember számára 
munkalehetőséget biztosítva - stb.) 
és hátrányokkal (közintézmények, 
egészségügyi egységek akadály¬
mentesítésének hiánya, utazási 
nehézségek a kistelepüléseken, 
szociális helyzet romlása stb.) kell, 
hogy megküzdjenek nap mint nap. 
A hivatalos programon kívül volt 
lehetőség rövid kirándulásra. Meg¬
tekintettük Marosvásárhely és 
Kolozsvár nevezetességeit, elláto¬
gattunk Parajdra a Sóbányába, és 
voltunk Szejkefürdőn a székely 
kapuknál, valamint Farkaslakán 
Tamási Áron író-költő sírjánál. A 
programban 8 fő vett részt. 

A további közös együttműkö¬
dés érdekében az Egyesület által 
alapított START Rehabilitációs 
Foglalkoztató és Intézményei 
Közhasznú Társaság vezérigaz-

gatója és egyben a Védett Szer¬
vezetek Országos Szövetsége 
(VSZOSZ) elnöke Balogh Zoltán 
úr és Egyesületünk közreműkö¬
désével meghívtuk a Maros 
Megyei Mozgáskorlátozottak és 
Hallássérültek Egyesületeinek 
képviselőit a 2008. június 5-8. 
között Nyíregyházán a Bujtosi 
Szabadidő Csarnokban megren¬
dezésre kerülő Kelet-Nyugat Expo 
következő rendezvényére. Az 
országban egyedülálló kezdemé¬
nyezésként a VSZOSZ külön terü
letet kapott a civil és védett foglal¬
koztatók bemutatkozására. A 
meghívást elfogadva 6 főt láttunk 
vendégül. 

2008. május 30.: Gyermeknap 
megrendezése az Esély Cent¬
rumban. A megyében élő gyer¬
mek, fiatal tagoknak egy színes 
nappal kedveskedtünk. Lehető¬
ség adódott megismerkedni, 
beszélgetni, lelkileg feldolgozni a 
mindennapok megélésében a 
személyre szabott nehézségeket, 
adottságokra való tekintettel. A 
szülőkkel való kapcsolattartásra 
lehetőséget ad. Egyszerre több 
helyszínen játékos sport- és 
ügyességi vetélkedők, Trail-O, 
filmvetítés és kézműves műhely 
adott kikapcsolódási lehetőséget 
mindenki számára. A rendezvé¬
nyen közel 120 fő vett részt. 

2008. június 7.: „Moravecz 
Ferenc" Sakk Emlékverseny meg¬
rendezése az Esély Centrumban. 
A verseny díjait elhunyt sorstár¬
sunk hozzátartozói és az Egyesület 
biztosította. Emlékére a rendezvé¬
nyen 20 fő versenyző vett részt. 

2008. július 14-25-ig, majd 
augusztus 4-8-ig három héten 

keresztül az „Esély a Nebulókért" 
elnevezéssel integrált nyári gyer¬
mekfelügyelet biztosításával segí¬
tettük a START Kht. dolgozóit, 
hetenként változó 20-30 fő közöt¬
ti gyermeklétszámmal. 

2008. augusztus 11-15.: Bent¬
lakásos ifjúsági tábor megrende¬
zése mozgássérült és egyéb 
fogyatékossággal élő fiatalok 
részére, sport, szabadidős, kultu¬
rális és szórakoztató programok¬
kal. Igény esetén egészségügyi 
szolgáltatások igénybevételére is 
lehetőség nyílt. A táborban 20 fő 
fiatal és 12 fő szervező, ápoló¬
gondozó vett részt. 

2008. augusztus 23-án a 
MEOSZ Ifjúsági Tagozatának szer¬
vezésében az Észak-alföldi, Dél¬
alföldi és Észak-magyarországi 
régiókat érintve, Egyesületünk 
aktív közreműködésével került sor 
a Regionális Ifjúsági Ki Mit Tud? 
megrendezésére az Esély Cent¬
rumban. Öt kategóriában osztották 
ki a helyezettek között a díjakat, 
melyet Egyesületünk, a START 
Kht., Nagy György, Vass Teodóra, 
Tóth Mónika és Létai Csaba aján¬
lott föl. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
megyénkből 12 fő vett részt a ren¬
dezvényen, ahol a fogyatékos¬
sággal élő fiatalok is megmutat¬
hatták értékeiket. 

Ének kategóriában: I. helyezett 
Fazekas István, II. helyezett 
Kercsó Gergely. Műveltségi, logi¬
kai vetélkedőn: I. helyezett Csor¬
ba Bertalan, III. helyezett Szabó 
Katalin lett. Fazekas István fellé¬
pését és Gerhard Erika képeit 
különdíjjal jutalmazták. A Dunaúj¬
városi Országos Versenyen 

megyénket Fazekas István és 
Csorba Bertalan képviselte. 

2008. augusztus 31-én került 
megrendezésre a Nyírsuli Kht. 
szervezésében egyesületünk köz¬
reműködésével a Fogyatékosok 
Megyei Sporttalálkozója. A ren¬
dezvény helyszíne a Városi Stadi¬
on volt. A helyi csoportvezetők 
bevonásával egyesületünk tagsá¬
ga részéről 75 fő vett részt a sport¬
napon. A különböző versenyszá¬
mokban szépen szerepeltek, töb¬
ben értek el dobogós helyezést. 

Egy eredeti, új és merész ötlet¬
tel - naptárkészítés terveivel -
kereste fel Egyesületünket Lukovics 
György a nyíregyházi FRU-FRU 
Szépségszalon aranykoszorús 
mesterfodrásza, így „Esély a 
szépségre" elnevezéssel 2008. 
szeptember 6-án szépségfarmmá 
változhatott az Esély Centrum 
területe. Lukovics György és csa¬
pata vette kezelésbe az Egyesü¬
let fiatal lány tagjait. Frizura, 
smink, manikűr előtt és után is 
fotósorozatot készített Sipeki 
Péter fotós minden modellről, 
amelyből mindenki nagy megelé¬
gedésére elkészült egy 2009. évi 
falinaptár hirdetve, hogy a sérült 
ember is lehet vonzó és divatos. 

2008. november 8. - november 
27. között „Művészeti Hetek" ren¬
dezvénysorozat a START Kht.-val 
közösen került megrendezésre az 
Esély Centrumban. 39 kiállító 
munkáját tekinthették meg a láto¬
gatók. A kiállított munkákra sza¬
vazhattak, és az első három 
helyezett díjazásban részesült. 
Különdíjat a „Nefelejcs" Fogyaté¬
kos Személyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézménye és a START 

Speciális Szakiskola „Aranyszal¬
ma" Szakkör tagjai kapták. A nyitó 
és záró rendezvényen közel 140 
fő vett részt. 

A Megyei Egyesület karácso¬
nyi ünnepsége zárta az évet 
2008. december 19-én a progra¬
mok szempontjából. Közel 200-
an gyűltünk össze az Esély Cent¬
rum konferenciatermében. Ünne¬
pi hangulatban töltöttünk el egy 
közös délutánt, melynek kereté¬
ben Anton Gots Atya a Kamilliánus 
Kolostor rendfőnöke megszentel¬
te az Esély Centrum épületkomp¬
lexumait és hozzájárult a kará-

csonyi ünnepség lebonyolításá¬
hoz. 

A kulturális programok, vala¬
mint 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 

Az Egyesület 2008. évi 
Közhasznú beszámolójának 

eredmény kimutatása 
Bevételek: 
Központi költségvetésből (int. fennt.) 32 631 909 Ft 
Helyi önkormányzattól 485 000 Ft 
Adó 1% 873 465 Ft 
Pályázati úton nyert támogatás 2 820 000 Ft 
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 553 237 Ft 
Topdíj bevétel 8 161 900 Ft 
Egyéb bevétel 6 569 035 Ft 
Intézeti bevétel 2 432 095 Ft 
Bevétel összesen: 55 526 641 Ft 

Kiadások: 
A jogjellegű ráfordítás 1 522 420 Ft 
Személyi jellegű ráfordítás 10 347 827 Ft 
Intézményi fenntartás 36 244 861 Ft 
Egyéb ráfordítás 1 452 922 Ft 
Pénzügyi műveletek 477 675 Ft 
2008. évre áthúzódó kiadások 3 077 167 Ft 
Helyi csop. működési költ 2 403 769 Ft 
Kiadások összesen: 55 526 641 Ft 



EGYESÜLET, START I 
Folytatás az 1. oldalról 

Kutatás a rehabilitációs 
foglalkoztatásról 

A megnyitóban Máté Szilvia az 
OFA Hálózat Észak-alföldi Regio
nális Iroda programvezetője 
elmondta: az Országos Foglalkoz
tatási Közalapítvány Alapító okirat
ban foglalt feladata a munkaügyi 
tárgyú kutatások támogatása és 
koordinálása. Ennek érdekében 
minden évben meghirdeti és finan¬
szírozza a munkaügyi tárgyú kuta¬
tásokat. Az elkészült kutatások 
disszeminálására, hasznosítására 
az OFA kiemelt figyelmet fordít. 

A regionális szakmai vita fő 
célja a helyi szakemberek meg¬
ismertetése a régiójukat is köz¬
vetlenül érintő kutatási területek-

kel, elősegítve azok hasznosítá¬
sát. 

A szakmai vitán a megváltozott 
munkaképességű személyek fog¬
lalkoztatási helyzete c. kutatás 
eredményeit ismertette Balogh Zol
tán a Védett Szervezetek Orszá¬
gos Szövetségének elnöke és dr. 
Czeglédi Gábor a Start Rehabilitá¬
ciós Kht. vezérigazgató helyettese. 

A vitaindító előadásokat köve¬
tően a rehabilitációs foglalkozta¬
tás jövőjéről, a szabályozás 
lehetséges útjairól tartottak a nap 
második felében kerekasztal¬
beszélgetést a szakemberek. 

F. A. 

Köszönetet mondunk 
Mindazoknak, akik a személyi jövedelemadó egy százalékát a 

súlyosan mozgáskorlátozott emberek segítésére ajánlották fel. 
A személyi jövedelemadó meghatározott (1%) részének az 

adó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1966. évi 
CXXVI. törvény alapján Egyesületünk 2008. évben 873 225 
forintot kapott. 

Az összeg az alapszabályzatunknak megfelelően került felhasz¬
nálásra. 
• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése (újság, nyomda és posta költségeire) 448 508 Ft 
• Kulturális tevékenység (rendezvények) 264 717 Ft 
• Sport támogatás 160 000 Ft 

Továbbra is várjuk támogatásukat. 
Az Egyesület Elnöksége 

A Humánpolitikai 
üzem életéből... 

Az Esély Centrumban 4 órás munkaidőben dolgozunk. Itt mindenki¬
nek van valamilyen betegsége, ezért is jó itt dolgozni, mert nem teszünk 
egymás között különbséget, és nem bántjuk „egymást". 

A közös munka, a kirándulás barátokká kovácsolt bennünket. De 
szerelmek is szövődtek és házasságok is köttettek közöttünk. Itt az 
erősebbek segítik a gyengéket, ami szintén nagy összetartó erő. 
Ezért bátran bíztatjuk és várjuk azokat a sorstársakat, akik szintén 
dolgozni vágynak. 

Itt őszinte, igaz barátokra találnak, minden szeretetet és segítséget 
megkapnak. Úgy élünk itt, mint egy nagy család. 

Szikszai Gábor 
Vitéz Gábor 
Varju Csaba 
Madarász Katalin 
Abán Hajnalka 
Szabó Attila 
Hajdu Katalin 
Fehér Zoltán 
Tátrai Szabolcs 
Fazekas Krisztina 
Bertli Dávid 
Onder Árpád 
Plósz Istvánné 
Jóni Gábor 

Orosz Kitti 
Fazekas István 
Ferenczi Károly 
Márton Erika 
Bukovenszky Gábor 
Gerhard Erika 
Orosz Bálint 
Pók Miklós 
Estók Mónika 
Benke Tibor 
Varjú Csaba 
Plósz István 
Földes Andrea 

Kertész Péter 
Mészáros László 
Kádas Judit 
Máyer Nándor 
Humenyik László 
Nagy Gabriella 
Koszta Antal 
Juhász Magdolna 
Spivák Tamás 
Csonka György 
Gerhard Andrea 
Kercsó Gergely 
Reskó József 

Befektetés a jövőbe: komplex akadálymentesítés 
„Fel a harmadikig - akadály

mentesítés támogatása, egyen
lő esélyű hozzáférés biztosítá
sa a közszolgáltatásokhoz" 
címmel nyert többmilliós pályá
zatot a Start Kht. 

- Új jövőt építettünk, építünk 
jelenleg is a hátrányban lévők 
számára - ezzel kezdte Balogh 
Zoltán, a Start Rehabilitációs Fog¬
lalkoztató és Intézményei Kht. 
vezérigazgatója, amikor az elnyert 
akadálymentesítési pályázatot 
ismertette a sajtó képviselőivel, 
majd így folytatta: 

- A projekt az Észak-alföldi 
Operatív program keretében az 
Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával való¬
sul meg. A projekt megvalósulá¬
sának helye a Start Szakiskola és 
Speciális Szakiskola, illetve a 
földszinten kialakítandó egész¬
ségügyi központ. A projekt össz¬
költsége több mint 26 millió forint 
és a megvalósulásának határide¬
je 2009. július 27. A tervezett 
átalakítás célja az épület komplex 
akadálymentesítése, ezzel egyi¬
dejűleg az épületen belül nyújtott 
közszolgáltatásokhoz történő, min¬
denki számára egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása. 

Hat célcsoport 
- Az építtető mind a hat célcso¬

port akadálymentesítését tűzte ki 
feladatként: mozgássérült, látás¬
sérült, hallássérült, értelmi sérült, 
halmozottan sérült és autista, vala¬
mint az idősek, kismamák, kis-

Balogh Zoltán tartja előadását a pályázatról 

gyermekek, babakocsit tolók, nem 
kizárva a jövőbeni célcsoporthoz 
tartozó munkavállalókat. 

Kapcsolódó beruházások 
Beszélt a vezérigazgató a fizi¬

kai akadálymentesítéshez kap¬
csolódó beruházásokról is. Ezek: 
az épület körüli környezet kialakí¬
tása, akadálymentes parkok, jár¬
dák, gyalogutak kialakítása. A 
megközelítés: lejtők (rámpák), 
bejáratok, szélfogó akadálymen¬
tes kialakítása. Belső közlekedés 
megkönnyítése, folyosók, és fel¬
vonó felújítása. Belső helyiségek, 
ügyfélforgalmi területek kialakítá¬
sa, járófelületek, falburkolatok, 
biztonsági rendszerek kialakítá¬
sa. Akadálymentesített WC-mos¬
dó, zuhanyzó helyiség kialakítá¬
sa. 

Átalakítás a számítástechnikában 
Nem utolsósorban megtörténik 

az infokommunikációs akadály-

mentesítés is. Többek között a 
számítástechnikai eszközök meg¬
felelő kialakítása, audiovizuális 
információs rendszer kialakítása, 
színkódolt dombornyomott tájé¬
koztató táblák elhelyezése. Spe¬
ciális fényjelző, hangos tájékozta¬
tó berendezések, riasztó és vész¬
jelző berendezések, burkolati 
vezető- és védősávok kialakítása. 
De kiépül az indukciós hurokrend¬
szer, valamint megtörténik a lép-

cső élek, kapaszkodók kontrasz¬
tos megjelölése is. 

Több pályázat 
- Kérdésként felmerülhet, hogy 

miért most végezzük el az aka¬
dálymentesítést, a válasz egysze¬
rű. A jelenlegi épületkomplexum 
15-18 éve épült, az akkori építési 
előírásoknak megfelelve. Azóta 
változott a világ és változtak az 
akadálymentesítésre alkotott tör¬
vények is. Ezt kell követnünk mara
déktalanul. Így egy év múlva az 
iskolánk és az egészségügyi cent¬
rum korszerű körülmények között 
fog működni. Erre már jó példa a 
Tiszavasvári úton lévő Esély Cent¬
rum, amely 2006. évben elnyerte 
az Év akadálymentes épülete 
címet. Még hat pályázatunk van 
ebben az évben, így tovább tudunk 
lépni azokért az embertársainkért, 
akik magukért keveset tudnak 
tenni. Ami nekik szükséglet, 
másoknak kényelem - tette hozzá 
Balogh Zoltán. 

FA. 

Néhány gondolat a jelenlegi munkalehetőségről 
A nyugdíjhoz közeledők még 

emlékezhetnek rá. Nem így állt 
néhány évti z e dd e l e z e l ő t t a 

munkanélküliség. A fogalmat 
sem ismertük. A munkanélküli¬
séget szinte büntették. 

No, azért nem mindenhol és 
mindenkinél, hiszen évtizedekkel 
ezelőtt is voltak, - éltek olyanok, 
akik állapotuk miatt nem, - vagy 
csak nagy nehézségek árán tud¬
tak munkát vállalni. 

Vak, vagy gyengénlátó tele¬
fonközpontos, értelmi sérült, 
vagy nagyothalló udvari munkás, 
vagy fűtő, mozgáskorlátozott 
pedellus, portás. Számuk ele¬
nyésző, viszont egyre több a 
nehéz fizikai munkában megrok¬
kant, megfáradt embertársunk, 
az urbanizáció is szedi áldozata¬
it, nem csak megbetegedés, 
hanem baleset, csonkulás, vég¬
taghiány, stb. Ezért jelentett 
komoly v ál to z á s t é s e lő r e lépé s t a  

n y o l c v a n a s é v e k v é g e , m i k o r i s a 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei EgyeSü¬

letének akkoii v e z e t ő S é g é n e k 
tagjai f e j é b e n m e g f o g a | m a z ó d o t t 
a m u n k a h e l y t e r e m t é S gondold. 

A g o nd ol at ot tett kö v e t ta 1988.  

e l e jén, - m á r több mint két é v t i z e ¬

d e - a Kö r t e u ^ S z alatt, a z  

a jtó nélküli í r ó a S z t a l m ellett töb¬

b e n iS ü l v e m egk e zdt e t e v é k e n y ¬ 

Ségét a START Vállalat 
A z al apítókbó^ - a z e l S ő m u n ¬

kavállalókból már Szinte minden¬
ki nyugdíjaS. Többen közülük az 
égi mezőkről tekintenek az utó¬
dokra. 

E z úto n iS kegyelettel e m l é k e ¬ 

zünk Ráj Uk É S m e g t e r e m t ő d ö t t 
a l e h e tő S ég . Mondom a „LEHE-

TŐSÉG'\ C S U p a n a gyb e tű v e L 
Egyre több olyan „leSzázalé¬

kolt' ember talált hoSSzabb-rövi¬
debb időre munkalehetőSéget, 
akik addig nem juthattak munka¬
jövedelemhez. 

Sokaknak, főleg a Született 
fogyatékoSoknak - gyakorta ez 

volt a z e l S ő m U n k a h e ^ - a z e l S ő 
„fizetéS'. 

Adatott a lehetőSég. Ez azért 
fontoS, mert bizony, Sokan azt 
hiSzik, gondolják, hogy ez járan-

N e m , e z n e m j á r a n dó S ág ,  

e z n e m S z o c i á l i S e l látá S . E z m u n ¬

kajövedelem. Azé, aki Saját 
képeSSége éS lehetőSége Szerint 
megdolgozik érte. 

Ez egy olyan lehetőSég, ahol 
azok kapnak előnyt, akik a nyílt 
munkaerőpiacon hátránnyal élnek. 

A lehetőSéggel viSzont élni, 
nem viSSzaélni kell. 

A l e h e t ő S é g n e k ö r ül jü n k , 

hiSzen ma egyre jobban olyan 
világot élünk ( n e m C S a k h a z á n k ¬

ban) ahol r o h a m o S a n C S ö k k e n a 

munkabért iS biztoSító munkale¬
hetőSég. 

MicSoda öröm az iS, ha nő az 
átlagéletkor. Ez gyakran kimutat¬
ható a START-nál iS. Sok ember 
életét hoSSzabbította meg. 

ViSzont a nyugdíjak előterem¬
téSe egyre nagyobb gond, egyre 

keveSebb az aktív dolgozó, egyre 
nő az egy kereSőre jutó eltartott. 

B e C Süljük m e g a z t a m i n k v a n . 

BecSüljük életünket, Szerettein¬
ket, környezetünket, munkahe¬
lyü n k e t . Higgyük e | , a jó a z a dh a ¬

tó, a kötelező az lehetőSég, a 
munkabér az ellenérték, ellenér¬
téke annak, amit nyújtottunk. 

Aki nem akar nyújtani, az ne 
ebbe a Sorba álljon. Aki nem érzi 
jól magát itt, adja át a helyét 
annak, aki tenni iS akar. Nem 
kötelező itt munkaviSzonyban 
állni, ne cSak a jövedelemért jöj¬
jünk id e . T e n n i iS kell! MáSként 
nem jutunk előre. 

A lehetőSéggel Sáfárkodjunk 
jól. Nem kell egymáSt hergelni. 
Nem a feladatvégzéS ellen kell 
Szervezni, hanem annak ellátáSa 
mellett. 

Az állam cSak hozzáteSz 
ahhoz, amit előállítottunk. Kiegé¬
Szít. A mindenkori állam cSak 
Segít. Erejéhez mérten. 

baz. 

A folyamatos képzés, tanulás nélkülözhetetlen 

Kézy Béla 

A munkaerő¬
piacra történő fel¬
készítés, reintegrá-
ció címmel tartott 
előadást Kézy Béla 
projektvezető a 
Nyíregyházán meg¬
tartott előadásán. 

Ahogy mondta - a napokban 
még alig-alig gondoltunk válság¬
ra. A napjainkra kialakult gazda¬
sági válság minden előző terve¬
zést felborított, minden előző gon¬
dosan kimunkált munkaerő-piaci 
trendet megváltoztatott. Szinte 
követetlenek a változások, most 
látjuk igazán, hogy mindennel 
összefügg. Ami a munkaerőpia¬
con történik, az pedig alig számít¬
ható ki. 

Lehetetlen helyzet! 
Még nehezebb a helyzet, ha a 

jelenlévő szervezetek speciális 
célcsoportjának: a fogyatékos¬
sággal élő és megváltozott mun-

kaképességű embereknek a mun¬
kaerő-piaci helyzetét vizsgáljuk. 
Már két-három évvel ezelőtt sem 
volt könnyű piacképes szakmát 
adni ezeknek az embereknek. Ma 
pedig: a jelenlegi elvárásokat 
azaz, hogy egészségkárosodás 
szerinti egészségügyi rehabilitáci¬
óval párhuzamosan még piacké¬
pes szakmát is tanítsunk a régi 
helyett, amit nem gyakorolhat a 
betegsége miatt ez szinte lehetet¬
lennek látszik. 

Ki az aki meg tudja ma monda¬
ni, hogy milyen szakmában, meny¬
nyi szakemberre, hol, milyen fel¬
tételekkel, mikor lesz szükség. 

További nagy kérdőjelek? 
Hajlandó-e az adott munkáltató 

megváltozott munkaképességű 
szakembert foglalkoztatni. Hajlan¬
dó-e az egészségkárosodott 
ember új szakmát tanulni? Meg 
vannak-e hozzá a szükséges 
alapjai? Nehezen adhatók meg-

nyugtató válaszok. Korábban nem 
győztünk panaszkodni a sok tény¬
leg valódi nehézség miatt. Ma azt 
kell mondanom, hogy napjainkhoz 
képest nem is volt annyira nehéz. 

„Jövőjük az esélyük" c. projekt: 
A projekt keretében az Esély 

Centrumban 20 házvezető takarí¬
tót és 16 park gondozót képez¬
tünk és foglalkoztattunk. Mindenki 
sikeresen vizsgázott és mai napig 
foglalkoztatva van. Merjünk-e 
pályázni? Igen, mert nagyon fon¬
tos a hátrányos helyzetű embe¬
rek, a hátrányos helyzetű térsé¬
gek felzárkóztatása, az itt élők 
életminőségének és lehetőségei¬
nek folyamatos javítása. Életünk 
folyamán többször „meg kell állni". 
Meg kell vizsgálni a személyes 
stratégiánk céljaink irányában 
haladunk-e, mi változott környeze¬
tünkben milyen kihívások vannak a 
munkaerőpiacon. A munkaerő¬
piac jellemzői: egyensúly és össz-

hang hiánya, kínálat mellett a 
kereslet, a képzés gyakran nem a 
munkaerő-piaci igényekre reagá¬
lás (egyetemek, főiskolák), pálya¬
kezdők helyzete. Elmenekülés a 
munka világából (betegég, előre¬
hozott nyugdíj, leszázalékolás 
stb.). 

A jövő képességei 
Az iskolában tanultak hamar 

elévülnek, ezért a folyamatos tanu¬
lás nélkülözhetetlen feltétele a ver¬
senyképesség megőrzésének. 

Előbbre a hátsó padból 
A kompetencia alapú képzés 

bevezetése az intézményekben. 
Tőlünk függ megtanuljuk-e a 
játszmát, az új szabályokat, vagy 
a régi módon csináljuk tovább és 
a legjobb játékosokká válunk egy 
olyan játszmában, melyet többé 
már nem játszanak - tette hozzá 
Kézy Béla. 

F. A. 
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A Mozgáskorlátozottak Egyesületének 2009. évi munkaterve 
Egész évben végzett folyamatos 

tevékenységek, szolgáltatások: 
- Sorstársaink tájékoztatása, fel

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

- Támogatások ügyintézése, kör
nyezettanulmányok elkészítése 
(Lakás akadálymentesítési tá
mogatás, gépjármű-szerzési 
támogatás, „Telefonnal a rászo
rultakért" Alapítvány pályázati 
lehetősége stb.). 

- Pályázatok elszámolása, új pá-
lyá zatok készítése folyamatosan. 

- „Önálló Életvitelért" Támogató 
Szolgálat és „Nefelejcs" Nap
pali Ellátást Nyújtó Intézmény 
működtetése folyamatosan. 

- Az intézmények minőségirányí¬
tási rendszer szerinti működte¬
tése folyamatosan. 

- Vox Humana újsághoz adat¬
gyűjtés. 

- Ingyenes gyógyászati segéd¬
eszköz kölcsönzés. 

- Igény szerint fizikoterápiás, 
gyógy torna, gyógymasszázs 
kezelések biztosítása. 

- Úszásoktatás fiatalok számára. 
- Rendezvények, szabadidős 

programok szervezése. 
- Adománygyűjtés folyamatosan. 
- A Debreceni Egyetem Egész

ségügyi Főiskolai Kar szociális 
munkásai részére nagygyakorlat 
és terepgyakorlat biztosítása. 

- A jogszabály változások figye¬
lemmel kísérése. 

- Szakmai konferenciákon, to¬
vább képzéseken való részvétel. 

- Megyei szinten az akadálymen¬
tesítés figyelemmel kísérése. 

- Klubok (SM, Reuma, Családi, 
Ifjúsági), sakk-szakkör működ¬
tetése folyamatosan. 

- Ifjúsági tagozat klubfoglalkozá¬
sai havonta egy alkalommal. 

- Folyamatos kapcsolattartás az 
egyesület ifjúsági csoportveze¬
tője részéről a MEOSZ és a 
Regionális Ifjúsági csoport kép¬
viselőjével a negyedévenkénti 
értekezletek, az éves konferen¬
ciák és a programokon való 
részvétel céljából. 

- Folyamatosan részt veszünk az 
Esélyek Háza által szervezett 
programokon és képzéseken. 

Január: 
- Az Egyesület 2008. évi pénz¬

ügyi zárása, beszámolók elő¬
készítése. 

- Az Egyesület programjainak 
megtárgyalása, időpontok 
egyeztetése és a 2009. évi 
Munkaterv előkészítése. 

- Pályázatok elszámolása. 
- Nyíregyháza közigazgatási terü¬

letén élő mozgáskorlátozott sze¬
mélyek közlekedési kedvezmé¬
nyek igénylésének összegyűjté¬
se, továbbítása a polgármesteri 
hivatal felé április 30-ig folyama¬
tosan. 

- Vox Humana újság előkészíté¬
se, adatgyűjtés. Újságcikkek 
bekérése. 

- Helyi csoportvezetők, klubve¬
zetők részéről 2008. évi beszá¬
moló és ügyfélfogadási jelenlé¬
ti ívek valamint 2009. évi mun¬
katerv bekérése. 

- 2009. január 30.: Wesselényi 
Miklós Sport Közalapítvány: 
Szabadidős sporttevékenység 
támogatása címmel úszóver¬
seny megrendezése Nyíregy¬
házán a Júlia Fürdőben. 

Február: 
- 2009. február 9.: Elnökségi ülés: 

• Az Egyesület programjainak 
megtárgyalása, időpontok 
egyeztetése. 

• 2009. évi munkaterv elkészítése. 
• 2009. évi költségvetés meg¬

tárgyalása (Egyesület, „Önál-

ló Életvitelért" Támogató 
Szolgálat, „Nefelejcs" Fogya¬
tékos Személyek Nappali 
Ellátást Nyújtó Intézménye). 

• Vox Humana újságról tájé¬
koztató. 

• OFA pályázat: „Foglalkozta¬
táspolitika múltja, jelene, jövő¬
je az Észak-alföldi Régióban" 
című konferencia megrende¬
zésének megtárgyalása. 

- Rendezvények lebonyolításához 
adománykérő levelek kiküldése. 

- Vox Humana újság összeállítása, 
nyomdai munkák előkészítése. 

- MEOSZ felé 2008. évi jelentés 
előkészítése. 

- 2009. február 20.: „Síppal, dob¬
bal, nádi hegedűvel" elneve¬
zéssel farsangi mulatság meg¬
rendezése. 
A farsangi hagyomány feleleve¬
nítésével szeretnénk a téli idő¬
szakból, a szürke hideg napok¬
ból kimozdítani az Egyesület 
tagtársait, dolgozóit és az Ifjú¬
sági csoport tagjait. Ezen prog¬
ram alkalmával a kreativitását 
mindenki kibontakoztathatja. 
Helyszín: Nyíregyháza, Esély 
Centrum konferenciaterme 
Programok: jelmezverseny; 
tombola. 

Március: 
- 2009. március 5-6.: Országos 

Foglalkoztatási Közalapítvány 
által kiírt „A munkaerőpiac nem 
állami szerveződés számára ter¬
vezett szakmai rendezvények és 
kiadványok" elnevezésű prog¬
ram keretén belül kerül megren¬
dezésre a „Foglalkoztatáspolitika 
múltja, jelene, jövője az Észak¬
alföldi Régióban" konferencia 
Nyíregyházán az Esély Cent¬
rumban. 

- Március 30.: Elnökségi ülés: 
• 2009. évi küldöttközgyűlé¬

sen résztvevő küldöttek lét¬
számának megállapítása. 

• Az „Önálló Életvitelért" 
Támogató Szolgálat és a 
„Nefelejcs" Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézmény működé¬
séről tájékoztató. 

• Minőségirányítási rendszer 
ellenőrzéséről, működéséről 
tájékoztató. 

- Pályázatok figyelése, benyújtá¬
sa folyamatosan. 

- Helyi csoportgyűlések megtar¬
tása folyamatosan. 

- Vox Humana újság terjesztése. 

Április: 
- Gyermeknap előkészítése. 
- 2009. április 10. Költészet 

napja. Ezen a napon ünnepel¬
jük József Attila születésnapját, 
és hazánk nagyjainak, kortár¬
sainak művészetét. 
Helyszín: Nyíregyháza, Esély 
Centrum 
Programok: versmondó-, sza¬
valóverseny; amatőr színdara¬
bok bemutatása, kulturális prog
ramok. 

Május: 
- 2009. május 11. Elnökségi ülés: 

• Egyesületi küldöttközgyűlés 
előkészítése. 

• 2008. évi közhasznú jelen
tés, 2009. évi költségvetés 
elkészítése (Egyesület, 
„Önálló Életvitelért" Támo¬
gató Szolgálat, „Nefelejcs" 
Fogyatékos Személyek Nap¬
pali Ellátást Nyújtó Intézmé¬
nye), megtárgyalása, és a 
küldöttközgyűlés elé terjesz¬
tése. Beszámoló megküldé
se a küldöttek részére. 

• 2009. évi munkaterv elkészíté¬
se, megtárgyalása és előter¬
jesztése a küldöttközgyűlés 
felé. 

- 2009. május 15-16-17.: REHA 
HUNGARY 2009. rendezvény¬
sorozat. 

- 2009. május 15.: REHA HUN¬
GARY 2009. - Megnyitón való 
részvétel, REHA kiállítás meg¬
tekintése. 

- 2009. május 15.: MEOSZ Kül¬
döttközgyűlés Budapest. 

- 2009. május 16.: PRO GÁLA 
Országos Döntő Budapest. 

- 2009. május 16.: Esélyegyen¬
lőségi Nap Budapest. 

- 2009. május 29.: 8 óra • Egye¬
sületünk küldöttközgyűlésének 
megtartása az Esély Centrum¬
ban. 

- 2009. május 29.: 11 óra • Gyer¬
meknap megrendezése. 
A megyében élő gyerekeknek 
és fiatal tagoknak egy színes 
nappal szeretnénk kedvesked¬
ni. Lehetőség adódik megis¬
merkedni, beszélgetni lelkileg 
feldolgozni a mindennapok 
megélésében a személyre sza¬
bott nehézségeket adottságok¬
ra való tekintettel. Szülőkkel 
való kapcsolattartásra ad lehe¬
tőséget. A kisebb jutalmazások 
a sikerélmény megszerzésé¬
ben nyújtanak segítséget. 
Helyszín: Nyíregyháza, Esély 
Centrum 
Programok: Egyszerre több 
helyszínen játékos sport- és 
ügyességi vetélkedők; Trail-O; 
filmvetítés; kézműves műhely. 

Június: 
- 2009. június 6.: „Moravecz 

Ferenc Sakk Emlékverseny" az 
Egyesület és a hozzátartozók 
szervezésében. Helyszín: Esély 
Centrum Nyíregyháza 

- 2009. június 15. Elnökségi ülés: 
• szabadidős programokkal 

egybekötött nyári gyermek¬
felügyelet előkészítése. 

• Az „Önálló Életvitelért" 
Támogató Szolgálat és a 
„Nefelejcs" Fogyatékos Sze¬
mélyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézményének 2009. 
félévi beszámolója. 

• Július-augusztusi progra¬
mok megtárgyalása. 

- 2009. június vége/hétvége -
egyeztetett időpont alapján/: 
Szabadtéri szalonnasütés. 
Az egyesület ifjúsági tagjainak 
lehetősége adódik, kikapcsolód¬
ni, fiatal sorstársak között lenni. 
Ezáltal a fiatalokat érintő problé¬
mák megbeszélése, tapasztalat 
cserére, beszélgetésre, kapcso¬
lattartásra van lehetőség. 
Helyszín: Nyíregyháza, Esély 
Centrum 
Programok: Szalonnasütés, 
zene, kötetlen beszélgetés, is¬
mer kedés. 

Július: 
- „Esély a nebulókért" szabadidős 

programokkal egybekötött nyári 
gyermekfelügyelet előkészítése 
a START Kht. dolgozóinak gyer¬
mekei részére. Szervező az 
Egyesület és a START Kht. 

- 2009. július 4-12. Nyírségi 
Nemzetközi Torna: Sakkverse¬
nyen való részvétel, melynek 
helyszíne az Inczédy György 
Szakközépiskola és Szakiskola 
Nyíregyháza. 

- Fogyatékosok Megyei Sportta¬
lálkozójának szervezése, elő¬
készítése. 

- Sikeres pályázat esetén megyei 
szintű gyermektábor megrende¬
zése az Esély Centrumban 
úszásoktatással, sátorozási 
lehetőséggel. 

Augusztus: 
- 2009. augusztus 3.: Elnökségi ülés: 
• Nyári sport- és szabadidős 

tábor előkészítése. 
• Fogyatékosok megyei sporttalálko¬

zóján való részvétel előkészítése. 
- 2009. augusztus 10-14.: Nyári 

ifjúsági sport- és szabadidős 

bentlakásos tábor megszerve¬
zése a megyében élő szociáli¬
san hátrányos helyzetű moz¬
gáskorlátozott fiatalok számára. 
Az egyhetes tábor ideje alatt 
közösségformálásra, ismerke¬
désre, sportolásra, képességfej¬
lesztő foglalkozásokon való 
részvételre van lehetőségük a 
fiataloknak. A tábor ideje alatt 
kirándulásokat, városnézést, 
múzeumlátogatást szervezünk, 
utolsó nap tábortűzzel búcsú¬
zunk egymástól. Önálló életvitel¬
tanácsokat, kerekasztal-beszél¬
getést, cso-csó bajnokságot ren¬
dezünk és az Esély Centrum 
területén lévő egészségügyi, 
gyógytorna, kondi gép használa¬
ti lehetőségeket biztosítunk. 
„Ki mit tud?" - Kategóriánként 
meghirdetjük tagjainknak, fia¬
taljainknak kiben mi rejlik, vil¬
lantsák meg tudásukat, tehet¬
ségüket. 
A tapson kívül elismerő okle¬
véllel, ajándék jutalommal ked¬
veskedünk, kihangsúlyozva a 
sikerélmény fontosságát egy 
mozgássérült életében, sze¬
mélyiség fejlesztése, énképe, 
önértékelése segítésben. 
Célcsoport: 15-35 éves, 
megyében élő fiatalok. 
Helyszín: Nyíregyháza, Esély 
Centrum 
Programok: Ismerkedési est; 
sport- és szabadtéri foglalkozá¬
sok; kötetlen beszélgetés, 
ismerkedés; csoportos vetélke¬
dők; kézműves foglalkozások; 
filmnézési lehetőség; tábortűz; 
kirándulás, városnézés; sza¬
badtéri medence használata; 
„Ki mit tud?". 

- 2009. augusztus 30.: Fogyaté¬
kosok Megyei Sporttalálkozója 
Egyesületünk aktív közreműkö¬
désével, szervező a Nyírsuli Kht. 
A sport minden életkorban az 
egészséges életmód fontos 
része, és betegségmegelőző 
hatása mellett egyre több beteg¬
ség gyógyításában és utókeze¬
lésében is értékes eszköz. Fon¬
tos szerepet játszik a fizikai és 
mentális egészség megőrzésé¬
ben, az egészségtudatos maga¬
tartás kialakításában. Életveze¬
tési technikák és módszerek 
közvetítője, a nevelésnek olyan 
eszköze, mely játékos formában 
vértezi fel megoldási készletek¬
kel az ifjúságot, illetve lehetősé¬
get nyújt az egyén önmegvalósí¬
tására. Lényeges szerepet tölt¬
het be a családi és társadalmi 
kötelékek erősítésében, miköz¬
ben kulturált szabadidő eltöltési, 
szórakozási lehetőséget biztosít, 
pihenést, örömforrást és élveze¬
tet nyújtó hasznos időtöltés, 
továbbá gyakorlati eszköze lehet 
a hátrányos helyzetű csoportok 
felzárkóztatásának. 
Helyszín: Nyíregyháza, Városi 
Stadion 
Programok: sakk nyílt egyéni ver¬
seny; kerekesszékes ügyességi 
verseny; 60 m síkfutás; kerekes¬
székes kislabda hajítás; kislabda 
dobás helyből; célbadobó ver¬
seny; kispályás labdarúgás; teke 
nyílt egyéni, illetve fekvenyomó 
verseny; darts. 

Szeptember: 
- 2009. szeptember 7.: Elnöksé¬

gi ülés. 
• Művészeti Hetek előkészítése. 
• Az Egyesület eddig megvaló¬

sult programjainak értékelése. 
- 2009. szeptember 18-tól októ¬

ber 16.: Művészeti Hetek -
Esély Centrum 
A kiállított tárgyak mindegyike 
megváltozott munkaképessé¬
gű, fogyatékossággal élő sors¬
társak, munkatársak munkái. A 
szervezők célja az, hogy meg-

ismertessék a látogató közön¬
séget a fogyatékossággal élő 
emberek különböző képzőmű¬
vészeti tárgyaival, képességei¬
vel, tehetségével. 
Jelentkezhetnek azok, akik 
késztetést éreznek bármilyen 
művészi készség felé, akár fes¬
tészet, akár kézműves vagy 
költői-, írói, stb. tevékenység 
iránt és azt másokkal is szíve¬
sen megosztanák. A kiállítás 
egy hónapig lesz megtekinthe¬
tő az Esély Centrum konferen¬
ciatermében. 
Programok: 
• Ünnepélyes megnyitó: ama¬

tőr színészeti kiselőadások, 
tánc, versmondás. 

• Záró ünnepség: amatőr szí-
nészeti kiselőadások, tánc, 
versmondás. 

• Díjátadó. 

Október: 
- Aktualitások. 
- 2009. október 16. Művészeti 

Hetek záró rendezvényének 
megtartása. 

- 2009. október 19.: Elnökségi 
ülés: 
• Karácsonyi ünnepség előké¬

szítése. 
- Részvétel a MEOSZ által szer¬

vezett Abylimpián Lakitelken. 

November: 
- Karácsonyi rendezvény lebo¬

nyolításához adománygyűjtés. 
- Karácsonyi ünnepség szerve¬

zése, előkészítése. 

December: 
- 2009. december 4.: PRO 

GÁLAMŰSOR - Művészetek 
Palotája, Budapest. 

- 2009. december 7.: Elnökségi 
ülés: 
• 2010. évi munkaterv terve¬

zet előkészítése. 
• Az „Önálló Életvitelért" 

Támogató Szolgálat és a 
„Nefelejcs" Fogyatékos Sze¬
mélyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézménye 2009. évi 
beszámolója. 

• Karácsonyi ünnepség meg¬
rendezésével kapcsolatos 
megbeszélés. 

- Helyi csoportok, klubok éves 
beszámolója. Ügyfélfogadási 
jelenléti ívek leadása. 

- 2009. december 18.: 
Karácsonyi ünnepség megren¬
dezése Nyíregyházán az Esély 
Centrum konferenciatermében. 
Az ünnepségen a Nyíregyháza 
és környékén élő mozgássérült 
felnőtt és gyermek tagjaink vesz¬
nek részt. 
A karácsony mindenki számára 
a szeretet, a békesség, az 
összetartozás ünnepe, vannak 
azonban, akik egyedül, meghitt 
pillanatok nélkül kénytelenek 
eltölteni a Szentestét. Tagtár¬
saink túlnyomó többsége súlyo¬
san mozgáskorlátozott és igen 
rossz szociális körülmények 
között élik mindennapjaikat. 
Rendezvényünkkel célunk, 
enyhíteni a hétköznapok egy¬
hangúságát, magányosságát, 
elesettség és kirekesztettség 
érzését. Szép, kellemes emlé¬
kekkel teli perceket kívánunk 
nyújtani az ünnepségen megje¬
lenőknek, és kulturális műsor¬
ral szeretnénk élményeiket 
gazdagítani. 
Programok: kiselőadások, vers, 
tánc, amatőr színjátszó csopor¬
tok, Betlehem. 

Az Egyesület éves munkaterve 
a MEOSZ rendezvényekhez, és a 
tárgyévben felmerülő további prog
ramokhoz igazodik, ezért a változ
tatás lehetőségét fenntartjuk. 

Az Egyesület Elnöksége 

Tisza-parti 
találkozó 

Az ibrányi Helyi Csoport 
Tisza-parti találkozóra hívta a 
nyíregyházi Ifjúsági Csoport 
tagjait. Célunk, hogy a súlyos 
fogyatékossággal élő fiatalja¬
ink megismerkedjenek a vidé¬
ken élő hasonló betegségben 
élő sorstársaikkal. Eleinte az 
ismerkedés nehezen ment, de 
a fiatalok ezt az akadályt is 
sikeresen leküzdötték. Megte¬
kinthették a festői Tisza-part 
szépségét, sétálhattak. Külön¬
böző programokban vehettek 
részt, és ha elfáradtak, lehető¬
ség volt a pihenésre is. Míg a 
gyerekek felhőtlenül szórakoz¬
tak, addig a gulyás ínycsiklan¬
dozó illata terjengett az üstből, 
melyet a csoporthoz tartozó 
felnőttek készítettek a résztve¬
vők részére. Örömömre szol¬
gált, hogy ezen a rendezvé¬
nyen részt vettek a Mozgás¬
korlátozottak Egyesületének 
az elnök asszonya, és elnök¬
ségi tagjai, illetve a gávaven-
csellői, újfehértói csoportveze¬
tők is. A délután fénypontja a 
gyerekek nem kis örömére 
Puskás Jucus énekesnő volt. 

Köszönöm az Egyesület 
elnök asszonyának Balogh 
Zoltánnénak a segítségét, 
Ibrány Város polgármeste¬
rének Berencsi Bélának aki 
anyagi támogatással segítette 
ezen rendezvény megvalósu¬
lását. Valamint köszönetem 
szeretném kifejezni Németh 
András vállalkozónak, az 
önzetlen segítségért, hogy 
rendelkezésünkre bocsátotta 
az akadálymentes épületet, és 
az ebéd elkészítéséhez szük¬
séges eszközöket. Felejthetet¬
len nap volt ez az augusztusi 
nap, melyet szeretnénk, ha 
hagyománnyá válna. 

Kiss Józsefné 
Ibrány 

Felhívás! 
A Mozgáskorlátozottak Sz.-

Sz.-B. Megyei Egyesületének 
ibrányi csoportja várja a tagtár¬
sak ötleteit a csoport további 
működéséhez. Minden olyan 
javaslatot örömmel fogadunk, 
amely újszerű megoldásokat ad 
a tagság igényeinek kiszolgálá¬
sára. Várjuk a megoldásokat a 
felmerülő programlehetőségek 
anyagi támogatásához is. Szí¬
vesen vennénk aktív, sok sza¬
badidővel rendelkező, jó szer¬
vezőkészségű tagtársak jelent¬
kezését. 

Jelentkezni lehet: 

Kovács László 
Nagyhalász, Kiss E. u. 4. 
Telefon: 42/202-140 

Kiss Józsefné 
Ibrány, Zrínyi u. 20. 
Telefon: 20/9308-711 



SZOLGÁLTATÁS 7 I 
Egészségügyi szolgáltatások 

A START Kht.-n belül önálló 
szakmai egységként működik az 
Egészségügyi Centrum I. és II. 
részlege. Az I. Centrum a Bujtos 
utcai telephelyen, a II. Centrum a 
Tiszavasvári úton lévő Esély Cent
rumban található meg. Mindkét 
részleg tevékenysége: OEP által 
támogatott kezelések, nyílt piaci 
(megvásárolható) szolgáltatások 
nyújtása, valamint mozgásszervi 
(rheumatológia, orthopédiai) és 
üzemorvosi szakrendelésen való 
részvétel lehetősége. Az ellátottak 
köre: Nyíregyháza, illetve a von¬
záskörzetéhez tartozó települések 
lakossága. A különböző fizioterápiás 
kezelésekre (gyógytorna, fizikote¬
rápia, gyógymasszázs) valamint a 
mozgásszervi szakrendelésre 
jelentkezőknek érvényes orvosi 
(házi vagy szakorvosi) beutalóval 
kell rendelkezniük. Az OEP által 
támogatott kezelésekre kizárólag 
ennek birtokában lehet jelentkezni. 
A nyílt piaci szolgáltatást bárki 
igénybe veheti, aki szeretne felfris¬
sülni - ellazulni, egy magas színvo

nalon qualifikált szolgáltató egység
ben, kiváló szakember gárda hátér¬
rel. A START Kht. jövőbeni tervei 
között szerepel a Bujtos utcán lévő 
Egészségügyi Centrum I. részleg 
teljes felújítása, akadálymentesíté¬
se. Az újonnan kialakított, minden 
igényt kielégítő akadálymentes 
épületben, lehetőség nyílik a moz¬
gásukban korlátozott emberek 
részére is, az Egészségügyi Cent¬
rum szolgáltatásainak igénybevé¬
tele, mely a belvárosi régióban 
egyedülálló lesz. 

START Egészségügyi 
Centrum II. 
Nyíregyháza, 
Tiszavasvári út 41. 

OEP által támogatott 
gyógykezelések: 

Gyógytorna 
• Egyéni 
• Csoportos 

Fizikoterápia 
• Elektroterápia: kis-, közép-, 

nagyfrekvenciás kezelések 
• Hydroterápia: tangentor keze

lés, szénsavas üdítő 
• Balneoterápia: gyógyiszap-

kezelés 
• Fototerápia: fényterápia 
• Magnetoterápia: 

Bemer-terápia 

Gyógymasszázs 

Nyílt piaci (megvásárolható) 
szolgáltatások 
• Egyéni és csoportos tornák 
• Fizikoterápiás kezelések 
• Masszázs (frissítő, svéd-, 

talp-, arc-, cellulitisz-) 
• Masszázsfotel 
• „Chi"-gép használat 
• Szolárium 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 07.00-19.00 
Szombaton 08.00-13.00 

Telefon: 06-42/454-093, 
410-522, /155-ös mellék. 

Felhívás: telefonnal a rászorulókért 

Vendégvárás magas színvonalon 

Az Esély Centrum területén 
található nyugalmas, szép kör¬
nyezetben a Start Kht. által üze¬
meltetett Centrum Étterem. Az 
étterem az épületkomplexum „D" 
épületében található, modern stí¬
lusban kialakítva, látvány-melegí¬
tőpulttal felszerelve. 

Amit kínálunk Önöknek: 
hidegtálaktól kezdve a meleg¬
konyhás ételeken át ételkülönle¬
gességek készítését, tálalását, 
felszolgálását. 

Vállaljuk továbbá: esküvők, 
eljegyzések, bankettek, születés¬
napi partik, szalagavatók, balla¬
gási ünnepségek, baráti és csalá¬
di rendezvények, hidegtálas, 
svédasztalos állófogadások lebo¬
nyolítását, egyéni megrendelés 
alapján egyedi feliratozással, cso¬
magolóeszközök készítését. 

Ezenkívül sikerrel oldjuk meg a 
konferenciákhoz, vállalati, ill. 
ünnepi eseményekhez kapcsoló¬
dó rendezvényeket is. 

Az Esély Centrum területén 
lehetőség van szabadtéri progra¬
mok (szalonnasütés, grillparty), 
szabadidős rendezvények, csalá¬
di és gyermekprogramok megren
dezésére is. Vállaljuk ezek teljes 
körű színvonalas megszervezé¬
sét és lebonyolítását. 

Esküvői szolgáltatásaink: étter
münkben vállaljuk esküvők lebo

nyolítását 120 főig, ahol a hagyo¬
mányos és a különleges alap¬
anyagokból összeállított menüket 
egyaránt elkészítjük igény szerint. 
Ajánljuk cukrászati termékeinket, 
menyasszonyi tortáinkat, min¬
dent, amitől felejthetetlen és 
gondtalan lesz az esküvő. Eddigi 
esküvői rendezvényeink igen sike¬
resnek bizonyultak, vendégeink 
kellemes emlékekkel távoztak. 

Előzetesen megrendelt, ren¬
dezvényeinkről díjmentesen haza¬
szállítjuk nyíregyházi otthonába! 

Szeretettel várunk mindenkit 
rendezvényeinken, győződjön 
meg személyesen is a nívós kör¬
nyezetben lévő éttermünk színvo¬
nalas szolgáltatásairól! 

Ha felkeltettük érdeklődését, 
bővebb információ a következő 
telefonszámokon kérhető: 42/454¬
093 v. 42/410-522/142,143, ill. a 
06-20/9308-712-es mobiltelefo¬
non. 

A „Telefonnal a Rászorulta¬
kért" Alapítvány a T-Home tele¬
fonvonallal rendelkező súlyosan 
mozgássérült tagtársaink részé¬
re évről évre lehetőséget biztosít 
telefonbeszélgetési díj támoga¬
tásához pályázat benyújtására. 

Sajnos az Alapítvány egyre 
kevesebb anyagi forrással ren¬
delkezik, így az országosan 
benyújtható pályázatok száma 
csökkenést mutat. 

2009. évben Egyesületünk 
közel 10 000 fős tagságából 40 fő 
súlyosan mozgássérült sorstár¬
sunk pályázatát továbbíthatja a 
Kuratórium felé. 

A megyei taglétszám és a 
benyújtható pályázatok keretszá¬
mát figyelembe véve elsősorban 
olyan tagtársunk pályázatát tud¬
juk fogadni és továbbítani, aki a 
pályázati feltételeknek megfe¬
lel, legalább 1 éves tagsági 
viszonnyal rendelkezik, tagdíj¬
hátraléka nincs és még nem 
kapott támogatást. 

Pályázati feltételek 
A pályázat benyújtásához szük¬
séges papírok: 
• Pályázati adatlap, melyet az 

Egyesület aláírással és pecsét¬
tel lát el. 

• Jövedelemigazolások. 
• Orvosi igazolások. 
• Utolsó három havi telefonszám

la. Fénymásolatnál a számla 
mindkét oldala szükséges!!! 

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 
számít bele! 

Szükséges igazolások: 
Mozgássérültséget igazoló 
orvosi okmányok: 
• OOSZI szakvélemény a 100%-

os rokkantságról. 
• Fogyatékossági támogatás

ról szóló igazolás (határozat és 
orvosi szakvélemény). 

• Ha nincs leszázalékolva a 
pályázó, akkor a közlekedési 
támogatáshoz kiállított I. fokú 
háziorvosi szakvélemény az 

úgynevezett „7 pontos" igazo¬
lás is megfelelő, ha abból egy¬
értelműen kitűnik a mozgásfo¬
gyatékosság súlyossága és 
a segédeszköz használata. 
Például: 18 év alatti súlyosan 
mozgássérült gyermek, aki 
kerekesszékkel, járókerettel, 
esetleg speciális babakocsival, 
járógéppel stb. közlekedik. 

Jövedelemigazolás, mely min¬
den együtt élő családtagtól 
szükséges: 
• Munkáltatói igazolás, nyugdíjszel¬

vény, munkanélküli járadék stb. 
• Munkaviszonnyal nem rendel¬

kezőknek a munkaügyi köz¬
pont (önkormányzat) igazolása 
szükséges akkor is, ha ellátás¬
ban nem részesül. 

• Gyermekektől 16 éves kor felett 
iskolalátogatási igazolás. 

Pályázni lehet 
Beszélgetési díj hozzájárulásá¬
hoz csatolni kell: 
• utolsó három havi telefon¬

számla, melyből kitűnik a befi¬
zetések rendszeressége, és 
hogy milyen díjcsomagot fizet a 
pályázó. Fénymásolat esetén 
a telefonszámla mindkét 
oldala szükséges!!! 

• Kontroll kártyás előfizetés¬
nél csatolni kell: 

• T-Home előfizetői szerződés és 
• névre szóló ÁFA-s számla a 

kártya vásárlásáról. 

Az igénylők nagy számára 
való tekintettel az Alapítvány 
felé pályázatot benyújtani csak 
két évente lehet. 

Pályázati adatlap beszerezhető: 
• a Megyei Egyesület központi 

irodájában, vagy 
• a helyi csoportvezetőknél. 

A pályázati adatlapot ponto¬
san kitöltve, az előírt igazolá¬
sokkal együtt Egyesületünkhöz 
kell benyújtani. 

Felhívjuk sorstársaink figyel¬
mét arra, hogy hiányos, vagy 
hiányosan kitöltött pályázato¬
kat nem továbbíthatunk a Kura¬
tórium felé. 

A pályázattal kapcsolatosan 
bővebb információ kérhető az 
Egyesület központi telefonszá¬
main, illetve személyesen szer¬
dai napokon (Nyíregyháza, 
Tiszavasvári út 41. Esély Cent¬
rum), vagy helyi csoportvezető¬
inknél telefonon, illetve ügyfél¬
fogadási napokon. 

Kimutatás a „Telefonnal 
a Rászorultakért" 
Alapítvány 2008. évre 
nyújtott támogatásáról 
Térség Támogatásban Támogatás 
megnevezése részesült összesen 

Csenger 
Fehérgyarmat 4 fő 94 800 Ft 
Gávavencsellő 4 fő 109 200 Ft 
Ibrány 3 fő 74 400 Ft 
Kisvárda-Záhony 6 fő 151 200 Ft 
Kölcse 
Mátészalka 1 fő 31 200 Ft 
Nyírbátor 1 fő 30 000 Ft 
Nyíregyháza 1 fő 24 000 Ft 
Rakamaz 
Tiszadob 1 fő 21 600 Ft 
Tiszaeszlár 1 fő 36 000 Ft 
Tiszavasvári -- ---
Újfehértó 1 fő 24 000 Ft 
Vásárosnamény 4 fő 111 600 Ft 
Térségen kívüli 
települések 7 fő 177 600 Ft 
Mindösszesen 34 fő 885 600 Ft 

Támogatás városok, 
községek szerint 
Buj 2 fő 45 600 Ft 
Érpatak 1 fő 24 000 Ft 
Fehérgyarmat 3 fő 70 800 Ft 
Gávavencsellő 4 fő 109 200 Ft 
Gégény 1 fő 18 000 Ft 
Gyulaháza 1 fő 18 000 Ft 
Ibrány 2 fő 56 400 Ft 
Jánd 1 fő 30 000 Ft 
Kántorjánosi 1 fő 24 000 Ft 
Kisar 1 fő 24 000 Ft 
Nagyhalász 1 fő 18 000 Ft 
Nagyvarsány 1 fő 21 600 Ft 
Nyírbogdány 1 fő 24 000 Ft 
Nyíregyháza 1 fő 24 000 Ft 
Nyíribrony 1 fő 18 000 Ft 
Nyírkarász 1 fő 30 000 Ft 
Pap 1 fő 31 200 Ft 
Penészlek 1 fő 30 000 Ft 
Rohod 1 fő 36 000 Ft 
Szabolcsveresmart 1 fő 24 000 Ft 
Szakoly 1 fő 31 200 Ft 
Székely 1 fő 34 800 Ft 
Tiszadada 1 fő 21 600 Ft 
Tiszaeszlár 1 fő 36 000 Ft 
Tornyospálca 1 fő 30 000 Ft 
Vaja 1 fő 31 200 Ft 
Vásárosnamény 1 fő 24 000 Ft 

Az Esély Centrum szolgáltatásait 
igénybe vevők legfőbb jellemzői 

A szolgáltatások célja, a fogyatékosság
gal élő személyek családban maradásának 
elősegítése komplex rehabilitációs szol¬
gáltatások igénybevételének biztosításá¬
val (egészségügyi ellátás, képzés, oktatás, 
foglalkoztatás, szociális szolgáltatások 
stb.). 

Célcsoport 
- Fogyatékossággal élő személyek (moz

gás-, látás-, hallás-, értelmi fogyatékosság, 
halmozott fogyatékosság stb.). 

- Fogyatékossággal élő személyek család¬
tagjai. 

- Start Kht. megváltozott munkaképességű 
munkavállalói, azok családtagjai. 

- Fogyatékossággal foglalkozó érdekvédelmi 
civil szervezetek. 

- Egyéb civil szervezetek, oktatási intézmé¬
nyek, magánszemélyek stb. 

Korcsoport 
Jellemzően kisgyermekkortól (1-2 éves) 

egészen az időskorúakig látja el az intézmény a 
különböző szolgáltatásokat igénybe vevőket 

Főbb szolgáltatások 
- Egészségügyi Centrum szolgáltatásai 

(támogatott egészségügyi rehabilitációs 
szolgáltatás, nyílt piaci (megvásárolható) 
szolgáltatások.). 

- Szociális szolgáltatások (fogyatékos szemé¬
lyek nappali ellátása, támogató szolgálat). 

- Érdekvédelem, érdekképviselet. 
- Halmozottan fogyatékos gyermekek részé¬

re fejlesztő iskola. 
- Egyéb közösségi programok igénybevéte¬

lének lehetősége. 
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Abilimpia: vagyis a képességek és készségek versenye 
Magyarországon idén negyedik alkalommal került megren

dezésre. A rendezvényre 2008. október 20-22. között került 
sor Lakiteleken, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetségének (MEOSZ) szervezésében. Az 
Abilimpián minden fogyatékossággal élő ember részt vehe
tett és az érdeklődők több szakmai ágban is megmutathatják 
szaktudásukat. 

Az Abilimpia elnevezés két szó, 
a képesség jelentésű angol ability, 
illetve az olimpia kifejezések össze
tételéből származik. Ez a rendez
vény tehát, ahogyan arra az elne
vezése is utal, nem sportverseny, 
hanem egy olyan különleges 
megmérettetés, amelynek során a 
fogyatékossággal élő emberek 
több különböző szakmai ágban 
mérhetik össze képességeiket. 

Az Abilimpia célja, hogy felhív¬
ja a figyelmet a sérült emberek 
foglalkoztatásának hiányosságai¬
ra, illetve arra, hogy éppolyan 
hasznos tagjai lehetnek a munka¬
erőpiacnak, mint ép társaik. A 
rendezvény ezáltal kiemelkedően 
fontos szerepet tölt be a fogyaté-

kossággal élő emberekkel kap¬
csolatos sztereotípiák felszámolá¬
sában, hozzájárulva társadalmi 
integrációjukhoz. 

Hazánkban az Abilimpia egy¬
előre csupán kevéssé ismert ren¬
dezvény, annak ellenére, hogy a 
világ több országában már nagy 
hagyományokkal rendelkezik. 

Az első Nemzetközi Abilimpia 
1981-ben került megrendezésre 
Tokióban, a Rokkantak Nemzetközi 
Évének alkalmából. A rendezvény 
nem várt sikerének köszönhetően 
ettől az időponttól kezdve minden 
negyedik évben tartottak Nemzet¬
közi Abilimpiát. A második nemzet¬
közi megmérettetésre Bogotában 
került sor, 1985-ben. E rendezvény 

során született meg a Nemzetközi 
Abilimpiai Szövetség megalapításá¬
nak elképzelése. A szervezet végül 
a Hongkongban megrendezett har¬
madik Nemzetközi Abilimpia idején 
jött létre. Azóta rendeztek már 
Abilimpiát Ausztráliában, Prágában, 
illetve Indiában is, a hetedik Nem
zetközi Abilimpiára pedig 2008. 
november 13-18. között került sor, 
ismét Japánban. 

Magyarországon az első Orszá¬
gos Abilimpia 2002-ben Siófokon 
került megrendezésre, a következő 
évben pedig ugyancsak megtartot¬
ták, ezúttal Lakiteleken. A rendez¬
vénynek mindkét alkalommal nagy 
sikere volt, 2002-ben kb. 80, 2003-
ban pedig már 120-130 fő volt a 
résztvevők száma. A nem várt nép¬
szerűség ellenére azonban a máso¬
dik Országos Abilimpiát követően 
három éven keresztül nem került 
sor a rendezvényre, elsősorban az 
anyagi támogatás hiánya miatt. 

2008-ban azonban újra meg¬
rendezték az Abilimpiát, amelyen 

minden fogyatékossággal élő 
ember részt vehetett, amennyi
ben úgy érezte, hogy a megadott 
szakmai ágak valamelyikében 
kiemelkedő képességekkel rendel
kezik, illetve ha betöltötte a 15. 
életévét (felső korhatár nincs). Az 
érdeklődők (előző évekhez képest) 
alacsonyabb száma miatt - amely 
valószínűleg az utóbbi években 
elmaradt rendezvényekkel 
magyarázható - a résztvevők az 
előzetesen meghirdetett húsz 
szakmai ág (többek között ruha¬
készítés, kosárfonás, szövegszer¬
kesztés, illetve fafaragás) helyett 
10-12 kategóriában mérhették 
össze képességeiket. 

A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete 5 fő részvételével 
képviseltette megyénket, Szilágyi 
Éva - kötés, és virág kötés (III. 
helyezett), Száraz Erika - hímzés 
(I. helyezett), Mislai Mariann -
kosárfonás (külön díj), Bozsik 
Mihály - mechanikai összeszere-

Csoportkép a résztvevőkről 

lés (III. helyezett), Bozsik Mihályné 
- szövegszerkesztés (II. helye¬
zett) kategóriákban indultak és 
értek el kitűnő eredményeket. A 
három nap alatt a résztvevőknek 
lehetőségük volt a Népfőiskola 
csodálatos épületegyütteseiben, 
kertjében és szoborparkjában, 
valamint festmény és fafaragás 
kiállításában gyönyörködni és 
kipihenni magukat. 

Bozsik Mihályné 

Esély Centrum: „2006. év akadálymentes épülete" építészeti nívódíjas intézménye 
Az Esély Centrum 2006. szep

tember 1. óta működik, (4400 Nyír
egyháza, Tiszavasvári u. 41.) mely¬
nek tulajdonosa Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). 
Üzemeltetője a Start Rehabilitáci
ós Foglalkoztató és Intézményei 
Közhasznú Társaság (4400 Nyír¬
egyháza, Bujtos u. 32.). Az intéz¬
ményben működő szolgáltatáso¬
kat, háttér feladatokat (parkgondo¬
zás, takarítás, adminisztrációs, 
gondnoki feladatok, vendéglátási, 
kereskedelmi, egészségügyi szol¬
gáltatói stb.) a Start Kht. munka¬
vállalói biztosítják. 

A korábban Báthory Laktanya¬
ként működő épületegyüttes 
átalakítási munkálatai 2003-ban 
az engedélyes tervek elkészítésé¬
vel kezdődtek. 2006. augusztus 
31-én került átadásra ünnepélyes 
keretek között. A projekt az Euró¬
pai Unio Phare támogatásával és 
a Magyar Köztársaság támogatá¬
sával, mintegy 1,5 milliárd forintos 
beruházás eredményeként való¬
sult meg. Az Esély Centrum közel 
3000 m2 területen helyezkedik el, 
négy fő épületből áll, területén 
132 db parkolóhely található, mely 
térítésmentesen vehető igénybe. 
A különböző funkciót ellátó épüle¬
tek, valamint külső környezetük 
kialakítása egyedülálló, mely a 
fogyatékossággal élő emberek 
esélyegyenlőségének javítását, 
előmozdítását hivatott szolgálni. 

A projekt előkészítésének és 
megvalósításának folyamatában a 
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesüle¬
te és a Start Rehabilitációs Foglal¬
koztató és Intézményei Közhasznú 
Társaság (Start Rehabilitációs Vál¬
lalat jogutódja) szakmai partner¬
ként komoly feladatokat (pl. szak¬
értői tevékenység az akadálymen¬
tes kialakítás során) vállalt fel a 
komplexum kialakítása során. 
Mind a kialakítás, mind pedig az 
üzemeltetés során nyilvánvalóvá 

vált Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város civilbarát készsége, támo¬
gató együttműködése. 

Az intézmény küldetése, 
alapvető célja 

Az alapgondolat a Mozgáskorlá¬
tozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete és az általa ala¬
pított Start Rehabilitációs Foglal¬
koztató és Intézményei Közhasznú 
Társaság vezetőinek „Esély Palota" 
(volt Damjanich Laktanya épületei¬
re) című projekt ötletéből valósult 
meg. Az alapötlet célja az volt, hogy 
legyen egy olyan komplex intéz¬
mény a megyeszékhelyen, amely 
egy helyen tudja összefogni a 
megyei fogyatékossággal élők 
érdekvédelmét ellátó civil szerveze¬
teket, ahol a klienseik egyszerre, 
egy időben, egy azon helyen tudják 
az ügyeiket intézni, egészségügyi 
szolgáltatásokat tudnak igénybe 
venni, a szabadidős és közösségi 
programokba megfelelően kialakí¬
tott környezetben (pl. rendezvény-
és tárgyalótermek, akadálymentes, 
impozáns külső környezet stb.) tud¬
nak bekapcsolódni. 

Az Esély Centrum speciális meg¬
oldásokkal, különleges eszközökkel 
teljesen akadálymentesen került 
kialakításra, amely nem csak a fizi¬
kai, hanem a kommunikációs aka¬
dálymentesítést (pl. térben elhelye¬
zett információs táblák, piktogramok 
- siketek és nagyothallók tájékozó¬
dását segíti elő) is magában foglal¬
ja, melyet már az Üzemeltető alakí¬
tott ki az intézmény egészében. 

„A" jelű épület: Civil érdekvé
delmi központ, irodaépület 
Az „A" épületben civil szervezetek 
működnek: 
- Mozgáskorlátozottak Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Egye¬
sülete (további információ 
www.mszszbme.extra.hu). 

- SINOSZ Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szervezete (továb¬
bi információ www.sinosz.hu). 

- SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgá¬
lat (további információ www. 
tomacsszolgalat-szabolcs.hu). 

„B" jelű épület: Oktatási köz¬
pont és kollégium 
„B" épület - Oktatás: 
- A Hendikep Start Oktatási Ala

pítvány által, HEFOP program 
keretében 2006. augusztus -
2007. szeptember közötti idő¬
szakban hátrányos helyzetű 
nők és férfiak átképzése történt 
meg, házvezetőnő és parkgon¬
dozó szakmákban (a képzés 
befejezése után a Start Kht. 
biztosít a többségüknek mun¬
kalehetőséget, nagyrészt az 
Esély Centrumban). 

- ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesülete fenn¬
tartásában működik a Fejlesztő 
Iskola, mely halmozottan fogya¬
tékos gyermekek iskolarend¬
szerszerű képzését biztosítja. 
(Az országban nyolcadikként 
indult el.) 
További információ: 
www.efoesz.hu 

- 2008. január 2-án kezdte meg 
működését a „Nefelejcs" 
Fogyatékos Személyek Nappa¬
li Ellátást Nyújtó Intézménye. 
Ellátási területe a Nyíregyháza 
Kistérség Közigazgatási Terü¬
lete. A 18. életévüket betöltött, 
elsősorban otthonukban élők 
részére biztosít lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, tár¬
sas kapcsolatokra, alapvető 
higiénés szükségletek kielégí¬
tésére, étkeztetésre. Az intéz¬
mény célja a fogyatékos sze¬
mélyek esélyegyenlőségének 
biztosítása, érvényesítése, 
önértékelési képességük erősí¬
tése, mentális problémák meg¬
előzése, kezelése, a kirekesz¬
tődés megakadályozása és a 
társadalmi integráció elősegí¬
tése. Továbbá komplex rehabi¬
litációs szolgáltatásokat nyújt, 

fejlesztő-felkészítő foglalkozta¬
tás keretében munkalehetősé¬
get biztosít. 

- Az emeleten elhelyezett kollé¬
giumi részleg 7 szobában 25 fő 
részére biztosít akadálymentes 
szálláslehetőséget. Minden 
szobához vészjelző csengővel 
felszerelt, teljesen akadály¬
mentes vizesblokk tartozik. 

2008. év szállás kimutatás 
összesítve 
2008. 01. 01. - 2008. 12. 31. 
Megrendelők: Főként fogyatékos¬
sággal élők, vagy érdekvédelmi 
szervezetek, alapítványok 
Éjszakák száma: 388 
Személyek száma: 213 fő 

„C" jelű épület: Konferencia Köz¬
pont és Egészségügyi Centrum 
„C" épület - Konferencia és Sza¬
badidőközpont: 
- Konferenciaterem közel 200 fő 

befogadására alkalmas. Szín¬
padára rámpa vezet (kerekes¬
székesek részére akadálymen¬
tes), a hallássérültek részére a 
terembe beépített indukciós 
hurok (hallókészüléket haszná¬
lók hallását segíti) nyújt segít¬
séget. Nemzetközi konferenci¬
ák megtartására is alkalmas a 
terem, mivel 200 állásos, infra 
kapcsolattal működő tolmács¬
rendszer (egyszerre négy nyel¬
ven történhet a tolmácsolás) áll 
rendelkezésre (érdekessége: 
külön fejhallgató áll rendelke¬
zésre hallássérült és halló 
emberek számára). Légkondi¬
cionált, magas színvonalú tech¬
nikai berendezéssel ellátott 
épület. 

- A konferenciák, rendezvények, 
résztvevői és egyéb látogatók 
részére térítésmentesen igény¬
be vehető ruhatár működik. 

- Az üzemeltető „Konferencia 
Büfé" elnevezéssel kereskedel¬
mi egységet működtet, ahol 
kedvező árakkal napi friss pék-

áruk, tejtermékek, szárazáruk, 
kávé, kapucsínó, édesség, 
dohányáru várja a munkatársa¬
kat, valamint az Esély Cent¬
rumba látogatókat. A kereske¬
delmi és vendéglátási egység 
működtetésével biztosítja az 
üzemeltető a különböző ren¬
dezvények étkezésre vonatko¬
zó (meleg étkezés biztosítása 
naponta és rendezvények 
alkalmával, állófogadások stb.) 
szolgáltatásait is. 

2008. évi rendezvények 
összesítése 
2008. 01. 01. - 12. 31. 
Megrendelők: Civil szervezetek, 
cégek, vállalkozások, magánsze¬
mélyek 

Igénybe vett helyiségek 
„A" épület, Tárgyaló: 909 fő 
Konferenciaterem: 3131 fő 
Étterem: 1733 fő 
Szabadtéri rendezvények (gyerek¬
nap, szalonnasütő stb.) 393 fő. 

Az Egészségügyi Centrum (II.) 
igen magas színvonalú eszköz¬
parkkal ellátott kezelőegység, 
mely a Jósa András Megyei Kór¬
ház kihelyezett részlege (Egész¬
ségügyi Centrum I. - Bujtos u. 
32.). Elsősorban mozgásszervi 
rehabilitációs kezelésekre specia¬
lizálódott. Reumatológiai, ortopéd 
szakrendelés, valamint foglalko¬
zás-egészségügyi szakorvosi ren¬
delés történik. A kezelőszemély¬
zet a részleg elvárásaihoz igazod¬
va rendelkezik a munkakörök 
betöltéséhez szükséges szakmai 
végzettséggel (pl. gyógytornász, 
fizioterápiás asszisztens, gyógy-
masszőr, diplomás ápoló, felnőtt 
szakápoló). (További információ: 
Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. 
- Esély Centrum.) Lehetőség nyí¬
lik a kezelések igénybevételére az 
Egészségbiztosítási Pénztár által 
finanszírozott keretek között, vala¬
mint nyílt piaci keretek között. 

A részleg néhány szolgálatása: 
- Szolárium, masszázsfotel 
- Frissítő és gyógymasszázsok 
- Fitneszgépek használata 
- Egyéni és csoportos 

fitnesztornák 
- Gyógytorna 
- Balneoterápia 
- Fény- és hőterápia 
- Fizikoterápia gyógykezelések 
- Iszapkezelés 
- Szakorvosi rendelés (foglalko¬

zás-egészségügyi, ortopédiai, 
reumatológiai) 

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
7-19 óráig, szombaton 8-13 
óráig. 

„D" jelű épület: Étterem és 
melegítő konyha, Humánpoliti
kai Üzemegység 

„D" épület - Étterem befejező 
konyhával: 

Az étterem 150-180 fős ren¬
dezvény - állófogadások, bálok, 
esküvők, eljegyzések, bankettek, 
szalagavatók, szabadidős és 
egyéb rendezvények, szabadtéri 
programok stb. - lebonyolítására 
alkalmas. A Humánpolitikai Üzem¬
egység kihelyezett részlegében 
fogyatékossággal élő fiatal mun¬
katársaink dolgoznak napi 4 órá¬
ban, fejlesztő-felkészítő, valamint 
munka rehabilitáció foglalkoztatás 
keretében. (Emellett a „Nefelejcs" 
Fogyatékos Személyek Nappali 
Intézményének ellátottai.) 

Park, külső környezet: 
- A kültéren EU-szabványnak 

megfelelően fa játékokból kiala¬
kított játszótér található, 50x50 
cm-es rugalmas gumi tégla 
burkolólappal ellátott. 

- Az épületek kellemes, parkosí¬
tott zöld környezetben helyez¬
kednek el. 

- A kerti padok lehetőséget nyúj
tanak pihenésre. 

http://www.mszszbme.extra.hu
http://www.sinosz.hu
http://www.efoesz.hu
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„Önálló Életvitelért" Támogató Szolgálat 

A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete által fenntartott „Önálló 
életvitelért" Támogató Szolgálat 
Balogh Zoltánné elnök-fenntartó 
Tel.: 20/326-0485 
Sitkuné Técsy Éva szolgálatvezető 
Tel.: 20/930-8713 
Elérhetőségünk: 4400 Nyíregy
háza, Tiszavasvári u. 41. 
Tel.: 42/410-522 
Honlap: www.mszszbme.extra.hu 

A Támogató Szolgálatunk Nyír
egyháza Megyei Jogú Város köz¬
igazgatási területén élő szociáli¬
san rászoruló személyek számá¬
ra biztosítja a szolgáltatást: 
- a speciális személyszállítást, 
- a személyi segítségnyújtást, 
- információnyújtást. 

(Hétfőtől-csütörtökig 7.00-17.00-
ig, pénteken: 7.00-13.00-ig, 
illetve igény szerint, előzetes 
egyeztetés után hétvégén is.) 

Az információnyújtás: a jogsza
bályi változásokról, segédeszkö¬
zökről és beszerzésükről, stb. 
személyesen vagy telefonon is, 
térítésmentesen vehető igénybe. 

Speciális személyszállítás: 
A speciális személyszállítást a 

szolgálat egy elektromos emelő-

szerkezettel rendelkező, 4+3 
pontos biztonsági övvel felsze¬
relt, 2 fő kerekesszékes személy 
biztonságos szállítására alkal¬
mas gépjárművel biztosítja. 
„Önálló Életvitelért" Támogató 
Szolgálat gépjárműve a megfele¬
lő tárgyi eszközök és a gépjármű 
felszereltsége tekintetében alkal¬
mas fekvőbeteg szállítására is. 

Térítési díj: 
- Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város közigazgatási területén 
belül szociálisan rászorultak¬
nak 30 Ft/km. 

- Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén 

T , f 

Q l . t 

kívül szociálisan rászorultak¬
nak 60 Ft/km. 

- Igény szerint napi, heti, alkal
mi szállításokat is kielégítünk. 

Szociálisan rászorult aki: 
- fogyatékossági támogatásban, 
- kiemelt családi pótlékban, 
- vakok személyi járadékában 

részesül. 

Személyi segítés: támogató 
szolgálatunknál lehetőség van 
az igénylő otthonában történő 
személyi szükségletének kielégí¬
tésére. (Tisztálkodás, vérnyomás¬
mérés, orvoshoz, szakorvoshoz 
kísérés, gyógyszerek felíratása, 
ügyintézésben nyújtott segítség, 
stb.) 

Az intimitást figyelembe véve 
férfi és női szakképzett személyi 
segítők állnak a személyi segí¬
tést igénylők rendelkezésére. 

Térítési díj: 
A személyi segítés díja szoci¬

álisan rászorultak számára, hét¬
köznap: 300 Ft/óra. 
Hétvégén és ünnepnapokon: 500 
Ft/óra. 

Sitkuné Técsy Éva 
szolgálatvezető 

Az Egészségügyi Centrum helye a 
komplex rehabilitációs ellátásban 

A Start Rehabilitációs Foglal
koztató és Intézményei Közhasz¬
nú Társaság keretein belül műkö¬
dő Egészségügyi Centrum (I.-II.) 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Jósa András Oktató Kór¬
ház kihelyezett részlege, mely 
jelenleg két telephelyen látja el 
egészségügyi szolgáltatói tevé¬
kenységét. 

Az I. Egészségügyi Centrum 
(Nyíregyháza, Bujtos u. 32.) a 
Start Kht. központi egységében 
található, mely 1999-től műkö¬
dik. A részleg különböző 
fizioterápiás (gyógytorna, gyógy-
masszázs, fizikoterápia) kezelé¬
sekkel, egészségügyi rehabilitá¬
ciós tevékenységet folytat, mely¬
nek szakmai felügyeletét moz¬
gásszervi szakorvos látja el. 

A már működő egészségügyi 
szolgáltató centrum mintájára -
egyéb szolgáltatásokkal kiegé¬
szülve - kezdte meg működését 
a II. Egészségügyi Centrum 
(Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 
41.). A szolgáltató részlegek 
szakterületei kiterjednek a reu¬
matológiai, ortopédiai, neurológi¬
ai kórképek utáni állapotok reha¬
bilitációjára. Az egészségügyi 
pénztár által finanszírozott kere¬
tek között lehetőség nyílik a 
fizioterápia körébe tartozó keze¬
lések felvételére, valamint moz¬
gásszervi (reumatológiai, orto¬
pédiai) szakrendeléseken való 
részvételre is. 

Az ellátandó betegek körét 
elsősorban a Nyíregyháza és 
környéke lakossága teszi ki, 

valamint a Start Kht. saját mun¬
kavállalói (a közel 3000 munka¬
vállaló mintegy 80%-a megválto¬
zott munkaképességű, vagy 
fogyatékossággal élő személy) 
részére is biztosítja az egész¬
ségügyi szolgáltatások igénybe¬
vételének lehetőségét (Egész¬
ségbarát Munkahely cím). 

Az egészségügyi rehabilitáció 
a gyógykezelést és az utókeze¬
lést foglalja magába. Olyan ese¬
tekben kerül rá sor, amikor az 
egészség károsodását valami¬
lyen „esemény", megbetegedés 
vagy baleset előzi meg. 

Célját a károsodás jellege és 
mértéke határozza meg. Egyes 
esetekben a cél, csupán az önel¬
látás képességének helyreállítá¬
sa lehet, más esetekben azon¬
ban az egészségügyi rehabilitá¬
ció a munka világába történő 
visszavezetés első szakaszát 
képviseli, vagyis a foglalkoztatá¬
si rehabilitációt előzi meg. 

Fogalom meghatározások 
Fizioterápia: természeti energi¬
ákkal, természetes módszerek¬
kel való gyógykezelést jelent, 
szemben a gyógyszeres kezelés 
nyújtotta kémiai, nem természe¬
tes kezelési móddal. 
Fizikoterápia: fizioterápia része, 
fizikai energiákkal való gyógyke¬
zelést jelent. 
Gyógymasszázs: az emberi 
test lágy szöveteinek kézzel tör¬
ténő kezelése, amelynek célja 
ellazulás (relaxáció) előidézése, 
a fájdalom megszüntetése, vagy 

az egészségi állapot másféle 
javítása. 
Gyógytorna: olyan mozgás¬
anyagot felvonultató torna, mely 
személyre szabottan a megfele¬
lő izmokat erősíti, nyújtja, az ízü¬
letek mozgástartományát széle¬
síti, annak érdekében, hogy egy 
adott probléma megszűnjön 
vagy tünetmentes legyen. 
Nyílt piaci szolgáltatások: 
megvásárolható egészségügyi 
szolgáltatások. 
Ortopédia: az orvoslásnak a 
tartó és mozgató apparátus 
betegségeinek megelőzésével, 
gyógyításával és kutatásával 
foglalkozó ága. 
Rehabilitáció: olyan szervezett 
segítség, melyre egészségük¬
ben, testi, szellemi épségükben 
tartósan vagy véglegesen káro¬
sodott emberek rászorulnak a 
társadalomba, a közösségbe tör¬
ténő visszailleszkedésük érde¬
kében. Orvosi, szociális, peda¬
gógiai és foglalkozási intézkedé¬
sek koordinált, személyre sza¬
bott összessége, célja, hogy a 
rehabilitált megelégedett, boldog 
és lehetőleg teljes értékű polgá¬
ra maradhasson a társadalom¬
nak. (WHO 1980.) 
Reumatológia: a mozgásszer¬
vek fájdalommal és funkcióza¬
varral járó megbetegedéseivel 
foglalkozó tudomány. 

Varga Györgyné 
Mb. egészségügyi 

részlegvezető 

Az ingyenesen kölcsönözhető 
gyógyászati segédeszközök 

Pályázati pénzből szerzett és 
magánszemélyek, karitatív szer
vezetek adományaiból működ¬
tetett, térítésmentesen kölcsö¬
nözhető gyógyászati segédesz¬
közöket igényelhetnek tagtársa¬
ink meghatározott időtartamra. 

Ezzel a szolgáltatással is sze¬
retnénk az önálló életvitelt elősegí¬
teni. Azonban felhívjuk kedves 
sorstársaink figyelmét arra, hogy a 
megnövekedett igényekre tekintet¬
tel igénybejelentés alapján az esz¬
közöket egy hónap időtartamra 
tudjuk biztosítani. Indokolt esetben 
ez az időtartam meghosszabbítha¬
tó. Ez a lehetőség áthidaló megol¬
dásként szolgál arra az időszakra, 
amíg a szakorvos a szükséges 
gyógyászati segédeszközt felírja. 

Amennyiben a kikölcsönzött 
gyógyászati segédeszköz Egye¬
sületünkhöz való visszajuttatása 
nem megoldható - kérnénk, hogy 
azt a legközelebbi helyi csoport¬
vezetőnek adja át. 

Kölcsönözhető gyógyászati 
segédeszközök: 
- kerekesszék gyermekek és fel¬

nőttek részére (fix, illetve 
összecsukható) 

- járókeretek (összecsukható, 
gurulós, hónaljmankós) 

- szobai WC, felnőttek, illetve 
gyermekek részére 

- könyökmankó felnőttek, illetve 
gyermekek részére 

- speciális babakocsi sérült gyer¬
mekek részére 

- falra szerelhető zuhanyszék 
- ágytál 
- kádülőke 
- bevásárlókocsi. 

Súlyos esetekben: 
- hidraulikus ágy 
- kádlift 
- légmatrac. 

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

Kölcsönzéssel, a használt 
alkatrészekkel kapcsolatosan 
érdeklődni lehet az Egyesület 
központi telefonszámán. 

Gyógyászati segédeszköz gyártás 
a START Kht.-nál 

A Start Rehabilitációs Foglal
koztató és Intézményei Köz
hasznú Társaságon belül 1994-
től folyamatosan működik a 
gyógyászati segédeszközök -
ortopéd cipő, protézis-gyártá¬
sa. Műhelyünk a Cipőgyár terü¬
letén, Nyíregyházán a Repülő¬
tér 3. szám alatt található. 

Nyíregyháza és környékén, 
valamint az Egyesület helyi cso¬
portvezetőinek segítségével a 
megye területein a szállítás meg¬
oldható. 

Ortopéd cipő gyártás 
Ortopéd cipészeti üzemünkben 
orvosi vényre felírt ortopéd, illet
ve gyógycipőket készítünk: 
• rövidült végtagra, 
• művégtagra (úgynevezett 

párja cipő), 
• csonkolt lábra, 
• deformált lábra. 

A gyógycipők egyedileg, 
méretre készülnek. Közgyógy-
ellátási igazolvánnyal rendelke
zők részére térítésmentes. 

A megfelelő lábbelik kiválasz¬
tását prospektusok segítik, illetve 
egyedi kéréseket is figyelembe 
veszünk. 

Protézis gyártás 
Fő termékünk az egyedi méret 

alapján készült comb, illetve 
alszár amputáltak különböző típu¬
sú protézisekkel való ellátása. 

Ortopéd szakorvos által felírt 
vény alapján dolgozunk, melyet 
az Egészségbiztosítási Pénztár 
100%-ban támogat. 

Gyógycipő és protézis 
készítő műhely: 
Cipőgyár 
Nyíregyháza, Repülőtér u. 3. 
Telefon: 42/596-535/137 mellék 
(gyógycipő gyártás) 
42/596-535/138 mellék 
(protézis gyártás) 
Gyógycipő valamint protézis 
méretfelvétel és átadás: 
Esély Centrum Nyíregyháza, 
Tiszavasvári u. 41. 

Kedden 8-16 óráig 
Telefon: 42/410-522 

Az Esély Centrumban keddi 
napokon 15-16 óráig ortopéd 
szakrendelés működik. 
A gyártás jól felszerelt ortopéd 
cipészeti és műszerész műhe¬
lyünkben történik. ISO 9001: 
2001-es minőségbiztosítási rend¬
szerrel rendelkezünk. 

Udvarias kiszolgálással, rövid 
határidőre vállaljuk termékeink 
elkészítését. 

A gyártással kapcsolatosan 
további információ kérhető a 
42/596-535/137 és a 42/596¬
535/138 telefonszámokon. 

Palicz Mihályné 
ortopéd cipész 

művezető 
Málnási János 

ortopéd műszerész mester 
üzemvezető 

http://www.mszszbme.extra.hu


10 JOGSZABÁLYOK 

Érdemes tudni... 
Mozgáskorlátozott, fogyatékossággal 
élő emberekre vonatkozó, illetve őket 
fokozottan érintő jogszabályokról 

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 fogyaté
kos személy jogosult, aki: látási fogyatékos, hallási fogyatékos, értelmi 
fogyatékos, autista, mozgásszervi fogyatékos vagy halmozottan fogyaté¬
kos és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló élet¬
vitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. 

Ki tekinthető látási fogyatékos személynek? 
Akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon 

látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásma¬
radvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folyta¬
tására képes. 

Ki tekinthető hallási fogyatékos személynek? 
Akinek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján 

történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláská¬
rosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, vagy hallás
károsodása 25. életévét megelőzően következett be. 

Ki tekinthető értelmi fogyatékos személynek? 
Akinek értelmi akadályozottsága - genetikai, illetőleg magzati káro¬

sodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizenegyedik élet¬
évét 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 mozgás¬
szervi okokból állandó jelleggel ágyhoz kötött személyt is, aki a segéd¬
eszköz használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem 
képes), vagy mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel 
eredményesen nem befolyásolható. 

Ki tekinthető halmozottan fo gya tékos személynek? 
- Akinek a fenti súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékos¬

sága 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 (28 500 Ft) 
- 65%-a (18 525 Ft): ha az igénylő látási, hallási, értelmi, vagy moz¬

gásszervi fogyatékos, illetve autista, 
- 80%-a (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 megszüntetését követően: 
- 65%-ban illeti meg, ha nem kéri az önkiszolgálási képesség vizsgálatát, 
- 80%-ban akkor, ha önkiszolgálási képességének hiányát állapítják meg. 

Fogyatékossági támogatás igénylésének 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 Bizottság
hoz", valamint nyilatkozik arról hogy, 
- az állapot minősítésére alkalmas-e a rendelkezésre álló orvosi doku¬

mentáció, 
- véleményt ad az igénylő önálló életvitelre való képességének és 

önkiszolgáló képességének minősítéséhez. 
A háziorvos a támogatást igénylő személyt további vizsgálatra utal¬

hatja. 

A Kincstár az igénybejelentést követően megkeresi az ORSZI szakértői 
bizottságát a súlyos fogyatékosság minősítésének elvégzése céljából. 

A súlyos fogyatékosság minősítését követően, a Kincstár határozat¬
tal 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 igény-

lőt 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 hónapjá¬
nak első napjától illeti meg. 

Ha az igényt azért utasították el, mert az igénylő nem súlyosan 
fogyatékos, ez esetben egy éven belüli ismételt vizsgálatra - a jogsza¬
bályváltozás esetét kivéve - csak állapotrosszabbodás esetén van 
lehetőség, amit megfelelő orvosi igazolással kell alátámasztani. Az álla¬
potrosszabbodás címén indított eljárás a továbbiakban azonos a ren¬
des 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 Bizott¬
ság véglegesnek minősíti az igénylő állapotát, ilyen esetben természe¬
tesen 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 mun¬
kavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazá¬
sáról 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 folyó¬
sítása 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 jogerő¬
re emelkedésétől számított egy éven belül. 

Utazási kedvezmények 
Utazási kedvezmény igénybevételére jogosult: 
- korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy 

bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezmé¬
nyes 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 igazol¬
ványával rendelkezik; 

- korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy 
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezmé¬
nyes bérlettel a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 
érvényes arcképes igazolványával utazó hallássérült személy; 

- korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy 
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezmé¬
nyes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója 
magasabb összegű családi pótlékban részesül, a Magyar Állam¬
kincstár Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítvány alapján; 

- korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy 
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezmé¬
nyes bérlettel az a fogyatékos személy, aki fogyatékossági támoga¬
tásban részesül, a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizo
nyítvány 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 igénybevé¬
tele céljából. 

A már fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű csa¬
ládi pótlékban részesülő személynek, illetve annak, aki után a maga¬
sabb összegű családi pótlék megállapításra került, kérelemre a Magyar 
Államkincstár Igazgatósága kiállítja a hatósági bizonyítványt. 

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 bér

letkedvezményt nem vehet igénybe. 

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 ille¬
tékes jegyző igazolja. 

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 fogyatékos¬
sága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul; 

- a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének 
betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illet-

ve 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 megállapí¬
tása iránti igényt? 

Az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kincs¬
tárnál. 

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 gyermek¬
gyógyász szakfőorvostól. 

A megyei gyermekgyógyász szakfőorvos a felülvizsgálati eljárás 
során új igazolást állít ki. 

Tizennyolcadik életévét betöltött személy hol igényelheti a maga¬
sabb összegű családi pótlék megállapítását? 

A lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Igazgatóságánál. 

A nagykorú személynek orvosi igazolást kell-e benyújtani az igény¬
bejelentéskor? 

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 folyósít
ható, 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 megszünését 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 egye¬

dülálló esetén 25 900 Ft, 
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos sze¬

mély 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 folyó¬
sítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendsze¬
res jövedelemmel rendelkezik. 

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel 
megállapítható egyéb ellátások: közgyógyellátás, ingyenes tankönyv¬
ellátás, gyermekétkeztetés esetén 50%-os mértékű térítési díj-kedvez¬
mény, 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 sze¬
mély, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű csa¬
ládi 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 pót¬
lékot megállapító határozattal egyidejűleg hatósági bizonyítványt ad ki. 

Utazási költségtérítés 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint a 

fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészí¬
tését nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási 
költségekhez támogatás jár. 

Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menet¬
rend szerint közlekedő, közforgalmú közlekedési eszközök igénybevé¬
telére 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 hely-
és 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 kilométeren¬
ként 10,5 Ft illeti meg. Ugyanilyen mértékű kedvezmény illeti meg egy 
kísérőjét is a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költségei (oda-
és visszaút) megtérítésére. 

2007. július 1-től a költségtérítés mértéke kilométerenként 21 Ft. 
Ettől az időponttól azonban a kísérőt nem illeti meg a költségtérí¬
tés. 



Az útvonal hosszának meghatározásánál az adott viszonylatban leg
rövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell 
figyelembe venni. A magasabb összegű családi pótlékban részesülő 
gyermek esetén a támogatás mértéke a fentiekben meghatározott ked
vezmény és a menetjegy árának különbözete. 

Az utazási utalvány kiállítására a Szakértői és Rehabilitációs Bizott
ság vezetője jogosult. Az említett szolgáltatások igénybevételét a szol¬
gáltatást nyújtó intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon igazolja. 

Szociális Alapszolgáltatások 
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat 

segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egész
ségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 
problémáik megoldásában. 

Étkeztetés 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a leg¬

alább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önma¬
guk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékos¬
ságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajlékta¬
lanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települé
si önkormányzat rendeletben határozza meg. Jogosultsági feltételként 
jövedelmi helyzet nem határozható meg. 

Házi segítségnyújtás 
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő sze¬

mély 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 higi¬

éniás körülményeinek megtartásában való közreműködésre, 
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhá¬

rításában való segítségnyújtásra. 

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellá¬
tása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezde¬
ményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a 
gondozási szükségletet. 

A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiá¬
nyában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének 
vizsgálatát a szakértői bizottságnál. A szakértői bizottság szakvéle¬
ményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről. 

A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gon
dozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órá
ban 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 szemé¬
lyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan 
biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézmény¬
vezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondo¬
zási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás 
három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizs¬
gálatát 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 sze¬
mélyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntar¬
tása 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 szük

séges azonnali intézkedések megtételét, 
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezde¬

ményezését. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából 
szociálisan rászorult 
- az egyedül élő 65 év feletti személy, 1 
- az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg sze¬

mély, vagy 
- a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti, illetve súlyosan fogya

tékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokol¬
ja 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 ellá¬
tására részben képes személyek, 

- tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbetegek gyógyintézeti keze¬
lését 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 tartóz¬
kodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szük¬
ségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátot¬
tak napközbeni étkeztetését. 

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos szemé¬
lyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozó¬
ja gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy 
ápolási díjban részesül. 

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, gyermekvé¬
delmi 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 lakókörnye¬

zetben 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 megfe
lelően, 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 meg¬
felelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevé¬
kenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, 

- információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a segítő szolgáltatások¬
hoz való hozzájutás biztosítása, 

- a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, 
- segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatainak erősítésé¬

hez, speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, 
- egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok szükségleteihez iga¬

zodóan, 
- segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának 

megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a 
szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szüksé¬
ges feltételek biztosítása, 

- a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szol
gáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. 

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorult¬
nak minősül a súlyosan fogyatékos személy. 

Súlyosan fogyatékos a fogyatékossági támogatásban, vakok szemé¬
lyi 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 fenn¬

állását 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 igénybevételéért 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 szá¬
mára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet meg¬
szüntetése, 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 adósságterhek¬
kel 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, csa¬
ládterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatá¬
sokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgál¬
tatásokat. 

Közgyógyellátás 
A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőr¬

zéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére 
közgyógyellátási igazolvány adható ki. 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmente¬
sen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott 
- egyes gyógyszerekre, gyógyszerkerete erejéig, 
- gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszkö¬

zökre (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. 
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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 családi 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 legki¬
sebb összegének a 10%-át meghaladja (2 850 Ft), feltéve, 
- hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28 500 Ft), 
- egyedül élő esetén 150%-át (42 750 Ft). 

Méltányosságból történő megállapítás: 
A jegyző méltányosságból állapítja meg a közgyógyellátást annak a 

szociálisan rászorult személynek, akinek esetében a települési önkor¬
mányzat 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, illető¬
leg 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 befe¬
jeződik, 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 szak¬

orvos, 
- 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, 
- gyógyászati segédeszközt a kezelőorvos, 
- az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátáso¬

kat a kezelőorvos rendelhet. 

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapításának menete 
A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos iga¬

zolja. 
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 költ¬
ségéről. 

A gyógyszerköltség meghatározásánál a kérelmező krónikus beteg¬
ségéhez igazodó egyhavi mennyiségre számolva legalacsonyabb költ¬
ségű, külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint 
elsőként választandó, legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalma¬
zott készítményeket kell alapul venni. A gyógyszerköltség megállapítá¬
sa 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 vezető¬
jének döntése alapján állapítható meg. 

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 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 állapotá¬
ban, a gyógykezelését szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapí¬
tásakor 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 meg¬
állapító határozat alapján - az abban megjelölt időtartamra, hivatalból 
állítja ki. 

A gyógyszerkeret az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel. 
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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 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 fel¬
nőttek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos személyek és a közép¬
súlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását. 

- A fogyatékos gyermekek esetében az ápolással, gondozással párhuza¬
mosan biztosítják a korai fejlesztést és gondozást, ötéves kortól a fejlesz
tő felkészítést, valamint az iskolai tanulmányok folytatásának segítését. 

- A nagykorú fogyatékos személy intézményi ellátását úgy szervezik meg, 
hogy számára az állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biz¬
tosított legyen. Az elhelyezettek részére biztosítják a - fogyatékosságának 
megfelelő - szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkozta¬
tást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is. 

- A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonába törté
nő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhaszná¬
lásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. 

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 
A fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye azoknak a fogya

tékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyeknek az elhelye¬
zését szolgálja, akiknek oktatása, átképzése és rehabilitációs célú fog¬
lalkoztatása 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 meghatá

rozott esetben tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt 
- ideértve az autista személyeket is - illetőleg szenvedélybeteget befo
gadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, 
egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biz¬
tosít. 

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 felül¬
vizsgálat 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 lakóott¬
honi keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem 
oldható meg; 

- aki a fentieken túl önellátásra legalább részben képes; 

- aki a lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már 
betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem. 

A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába - intéz¬
ményből történő elhelyezése esetén a felülvizsgálat és az egyéni fej¬
lesztés 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 orvo¬
si dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. 

Az ápoló-gondozó célú lakóotthon az ellátottnak teljes körű ellátást 
biztosít. 

Tájékoztató a rokkantsági nyugdíj folyósításának 
megváltozott szabályairól 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1. napjától megváltoztak a 
rokkantsági nyugdíjjal kapcsolatos szabályok, különösképpen a rokkant¬
sági nyugdíj folyósítása melletti jövedelemszerző tevékenység folytatá¬
sára vonatkozó rendelkezések. Az új szabályok folyamatosan lépnek 
hatályba, a legszélesebb rétegeket azonban 2009. januárjától érintik. 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény rendelkezései szerint rokkantsági nyugdíjra jogosult az: 
a) akinek egészségkárosodása 
aa) 79%-ot meghaladó mértékű, vagy 
ab) 50-79%-os mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az 

egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzett
ségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatására reha-

d) 

bilitáció nélkül nem alkalmas, azonban a rehabilitációs szakértői 
szerv szakvéleménye alapján rehabilitációja nem javasolt, és 
az életkorára előírt szolgálati idővel rendelkezik, 
kereső tevékenységet nem folytat, vagy keresete, jövedelme, leg¬
alább 30%-kal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző 
négy naptári hónapra vonatkozó keresete, jövedelme, havi átlagá¬
nál, és 
táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül. 

A rokkantsági nyugdíjjogosultság elismerése, illetve a rokkantsági 
nyugdíj megállapítása iránti igényt az erre a célra rendszeresített 
ONYF. 3515-270/D. jelű igénybejelentőlapon, valamint az ONYF3515-
278. számú NYILATKOZAT kitöltésével a kérelmező a lakóhelye sze¬
rint illetékes regionális nyugdíjbiztosítása igazgatási szervnél nyújthatja 
be, személyesen vagy postai úton. Az igénybejelentéskor a kérelmező¬
nek csatolnia kell: 
a) az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatko¬

zó összefoglaló adatokat tartalmazó, a háziorvostól, kezelőorvostól 
beszerezhető véleményt („beutaló"), 

b) az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, ha korábban 
ilyen ellátás(ok)ban részesült, 

c) amennyiben az igény előterjesztésekor foglalkoztatott, a foglalkozás¬
egészségügyi alapszolgáltatás orvosának (üzemorvosnak) tájékoz¬
tatóját a munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, koc¬
kázati viszonyairól, arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi 
munkakörében továbbfoglalkoztatható-e. 

A rokkantsági nyugdíjra jogosultság a szolgálati idő tartamától 
függetlenül feléled, ha a jogosultság egyéb feltételei (orvosi, jogi) a 
nyugdíj megszüntetését követő öt éven belül újra bekövetkeznek. Fel
éledés esetén a jogosultat a nyugdíj megszüntetését követő emelések, 
kiegészítések is megilletik, emellett a rokkantsági csoport változása a 
nyugdíj mértékét is módosíthatja. 

A vonatkozó jogszabályok szerint nem kaphat rokkantsági nyugdí¬
jat az, aki öregségi, előrehozott öregségi, baleseti rokkantsági nyugdíj¬
ban részesül, továbbá az sem, aki egészségkárosodását szándékosan 
okozta. Az egészségkárosodás mértékét és a rehabilitálhatóságot az 
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: 
ORSZI) állapítja meg. A rokkantsági nyugdíj mértéke a megrokkanás 
időpontjában betöltött életkortól, a nyugdíj megállapításáig szerzett 
szolgálati idő tartamától és a rokkantság fokától függ. 

A rokkantság fokának megfelelően 

a) a III. rokkantsági csoportba tartozik az, aki rokkant, de nem teljesen 
munkaképtelen (50-79%-os mértékű egészségkárosodás), 

b) a II. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen 
(egészségkárosodása 79%-ot meghaladó mértékű), de mások gon¬
dozására nem szorul, 

c) az I. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen 
(egészségkárosodása 79%-ot meghaladó mértékű), és mások gon¬
dozására szorul. 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatása szerint, 
a keresőtevékenységet folytató, 2008. január 1. napját megelőző idő
ponttól rokkantsági nyugdíjban részesülők vonatkozásában, 2008. 
december 31. napját követően megváltoztak a rokkantsági nyugdíj mel
letti munkavégzés szabályai. A vonatkozó rendelkezések szerint a rok
kantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha a nyugdíjas 

a) már nem rokkant, 

b) keresőtevékenység folytatása esetén a nyugdíjas hat egymást 
követő hónapra vonatkozó - a személyi jövedelemadóval és az egyé¬
ni járulékokkal csökkentett - keresetének havi átlaga meghaladja a 
rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének 90%-
át, illetve annak a megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelé¬
sek mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelező leg¬
kisebb munkabér (minimálbér) összegét. 

Az érintett nyugdíjasokra ezt a rendelkezést 2009. január 1. napját 
követően kell alkalmazni. A vizsgálat során kizárólag a 2009. január 1. 
napja utáni kereseteket kell figyelembe venni, erre tekintettel a meg¬
szüntetésre legkorábban 2009. július 1. után kerülhet sor. 

A kereseti korlát vizsgálata során a hat egymást követő hónap 
alatt elért kereseteket, jövedelmeket havonta kell a személyi jövede¬
lemadóval és a járulékokkal csökkenteni, majd ezek átlagát kell a rok¬
kantsági nyugdíj megszűnésének elbírálásakor figyelembe venni. Ha a 
rokkantsági nyugdíjban részesülő személy egyéni vállalkozói tevékeny¬
séget folytat, és a nyugdíja keresőtevékenység miatti megszüntetésé¬
nek feltételei bekövetkeznek, köteles azt tizenöt napon belül - a nyug¬
díjfolyósítás törzsszámára hivatkozással - bejelenteni a nyugdíjfolyósí
tó szervnek. A kereseti korlátozás kizárólag az 50-79%-os mértékű 
egészségkárosodással rendelkező (III. csoportba tartozó) rokkantsági, 
baleseti rokkantsági nyugdíjasokra vonatkozik, a 79%-ot meghaladó 
egészségkárosodású (I. és II. rokkantsági csoportba tartozó) nyugdíja¬
sokat nem érinti. Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után a 
rokkantsági nyugdíjjogosultságot a nyugdíjasként elért kereset össze¬
gére tekintettel megszüntetni nem lehet. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendelkezésünkre álló információk 
szerint a rokkantsági nyugdíj esetében a jövedelemkorlát túllépé¬
sét a nyugdíjbiztosítási szervek automatikusan figyelik, így aki a 
korlátra vonatkozó szabályokat figyelmen kívül hagyja, nagy valószínű
séggel számíthat arra, hogy a jogtalanul felvett ellátást vissza kell fizet¬
nie. 

Indokolt lehet annak megfontolása, hogy a rokkantnyugdíj megőrzé¬
se érdekében az érintettek vállalják-e a munkaidő csökkentését, ami 
párhuzamosan a jövedelmük csökkentésével járna. Feltétlenül javasol
juk az egyéni korlát kiszámítását és a munkaidő csökkentését. 

A Lakás Akadálymentesítési 
Támogatásról 2008. év 

A 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet szabályozza a vissza nem téríten
dő Lakás Akadálymentesítési Támogatás (LÁT) igénylésének feltételeit. 
Egyesületünk 2008. évben tovább folytatta a súlyosan mozgáskorlá
tozott személyek állami támogatásának ügyintézését. Ebben az 
évben 245 fő kérelmének ügyintézését végeztük, melyből 88 fő kérel¬
mének megszüntetésére került sor (pl.: elvégezték a munkálatokat, 
nem kérik a támogatást, a mozgássérült elhalálozott stb.). 

2008. évben 54 fő súlyos mozgássérült sorstársunk anyagát továbbí
tottuk javaslatunkkal a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége (MEOSZ) felé jóváhagyásra. 39 fő kérelmének elbírálása 
tárgyévben megtörtént, a kifizetett állami támogatás 5 850 000 Ft. 

A felterjesztett állami támogatások közül 15 sorstársunk kérelme 
folyamatban van, elbírálásuk 2009. évben várható. (Gávavencsellő 
térsége: 6 fő; Kisvárda-Záhony térsége: 1 fő; Nyírbátor térsége: 1 fő; 
Fehérgyarmat térsége: 1 fő; Újfehértó térsége: 2 fő; Mátészalka tér
sége: 1 fő; Vásárosnamény térsége: 1 fő; Ibrány térsége: 1 fő; Térsé
gen kívüli települések: 1 fő.) 

Egyesületünk közreműködésével 2008-ban tagtársaink 5 850 000 
Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesültek, melyet 
lakásuk speciális akadálymentesítésére, a mindennapi önálló életvitel 
megvalósítására használhattak fel. 

LÁT támogatás helyi csoportok szerint 
Térség Támogatásban Támogatás 
megnevezése részesült összege 
Csenger és térsége 6 fő 900 000 Ft 
Fehérgyarmat és térsége - -
Gávavencsellő és térsége 3 fő 450 000 Ft 
Ibrány és térsége - -
Kisvárda-Záhony térsége 2 fő 300 000 Ft 
Kölcse és térsége - -
Mátészalka és térsége 4 fő 600 000 Ft 
Nyírbátor és térsége 3 fő 450 000 Ft 
Nyíregyháza és térsége 6 fő 900 000 Ft 
Rakamaz és térsége - -
Tiszadob és térsége - -
Tiszaeszlár és térsége - -
Tiszavasvári és térsége - -
Újfehértó és térsége 3 fő 450 000 Ft 
Vásárosnamény és térsége - -
Térségen kívüli települések 12 fő 1 800 000 Ft 
Támogatás mindösszesen 39 fő 5 850 000 Ft 

LÁT támogatás városok, községek szerint 
Balkány 1 fő 150 000 Ft Napkor 1 fő 150 000 Ft 
Baktalórántháza 3 fő 450 000 Ft Nagyecsed 1 fő 150 000 Ft 
Csenger 1 fő 150 000 Ft Nyíregyháza 6 fő 900 000 Ft 
Csengerújfalu 2 fő 300 000 Ft Nyírmihálydi 1 fő 150 000 Ft 
Encsencs 1 fő 150 000 Ft Nyírlugos 1 fő 150 000 Ft 
Gávavencsellő 3 fő 450 000 Ft Pátyod 1 fő 150 000 Ft 
Geszteréd 1 fő 150 000 Ft Petneháza 1 fő 150 000 Ft 
Hodász 1 fő 150 000 Ft Porcsalma 2 fő 300 000 Ft 
Kék 2 fő 300 000 Ft Sz.veresmart 1 fő 150 000 Ft 
Kótaj 2 fő 300 000 Ft Szakoly 1 fő 150 000 Ft 
Kocsord 1 fő 150 000 Ft Székely 1 fő 150 000 Ft 
Mátészalka 1 fő 150 000 Ft Újfehértó 3 fő 450 000 Ft 

MEOSZ Ifjúsági Tagozata 
koordinátorainak és önkénteseinek képzése 

Az Esély Centrumban rendez¬
ték meg a MEOSZ Ifjúsági Tagoza¬
tának koordinátori, önkénteseinek 
képzését és csapatépítő tréningjét. 
A négy napos képzésen mind a 
hét régió képviseltette magát. 

A képzést Dr. Hegedüs Lajos, 
a MEOSZ elnöke nyitotta meg és 
Dr. Derera Mihály MEOSZ OTTI 
igazgatójának előadását hallgat¬
hatták meg a résztvevők. 

Az első nap végén megtekintet¬
ték a „Nézzünk tükörbe" című fil¬
met. Fejes András pszichológussal 
készített interjú az önelfogadás, az 
önálló élet kérdéseit feszegette. 

A képzés második napján három 
kis csoportra osztva vettek részt a 
fiatalok három tréningen. Az egyik 
tréninget Dombainé Esztergomi 
Anna pszichológus vezette, amely¬
nek témája, hogy érhetjük el kitűzött 
céljainkat megfelelő ember-, és önis¬
merettel. A másik tréningcsoportban 
a média világával, a közönségkap¬
csolattal, a sajtómunkával kapcsolat¬
ban juthattak információhoz a részt¬
vevők Kóthy Judit vezetésével. 

A harmadik tréningcsoportot Dr. 
Derera Mihály, a MEOSZ alapító 
tagja vezette arról folyt a beszélge¬
tés, hogyan lehet a különböző 
generációk hatékonyabb együtt¬
működését elősegíteni egy szerve
zeten belül. A második napon szin
tén háromféle tréningen vehettek 
részt az önkéntesek. Megismerhet¬
ték az álláskulcs projekt részleteit, 
Dani Gyöngyi munkavállalási 
tanácsadó segítségével. A másik 
csoportban helyzetgyakorlatok foly¬
tak aktuális problémák elemzésé¬
vel Balázs Zoltán ifjúsági koordiná¬
tor vezetésével. A harmadik cso¬
port a MEOSZ Ifjúsági Tagozat 
konkrét célkitűzéseit vette szem¬
ügyre, illetve arról esett szó, hogy 
mennyire fontos az önmagunkkal 
való megbékélés, a család, bará¬
tok, illetve a közösség szerepe a 
nehéz helyzetek átvészelésében, 
túlélésében. A csoportot Uszanov 
Natasa, ifjúsági koordinátor vezet¬
te. Hallhattak, a Sikerülhet! Fiatalok 
a társadalomért mozgalomról. 

Bozsik Mihályné 
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Az Aranyszalma Szakkör, mint Alkotó Tinik 

A 2008/2009-es tanév nagy 
kihívásokkal és izgalmakkal indult 
az Aranyszalma Szakkör tagjai
nak. Alig kezdődött el az év, és 
máris azt vettük észre, hogy egy 
pályázat elkészítésének a kellős 
közepébe csöppentünk. Ez nem 
volt más, mint a Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtár által 
meghirdetett „Alkotó Tinik" című 
pályázati felhívás. Ennek a kiírás¬
nak a célja az volt, hogy a tinik 
szabadon választott témakörök¬
ben valósítsák meg önmagukat. 
Nagyon tetszett a diákoknak az 
alkotói függetlenség; olyannyira, 
hogy nemcsak a szakköri tagok 
készültek önfeledten, hanem csat
lakoztak hozzánk a nőiruha-készí¬
tő tanulók is akik gyönyörű 
patchwork párnákat készítettek 
Rocskáné Erzsike tanárnő segít¬
ségével. 

Csodaszép portrékat és tájké¬
peket eredményezett a gyerekek 
lelkesedése, amit nem más kísért 
figyelemmel, féltő anyai szemek¬
kel, és bírált szigorú de munkáikat 
segítő gondolatokkal, mint 
Gubányiné Sarkadi Kornélia 
tanárnő. Részese volt Molnár Ibo¬
lya képzőművész szakkörös gye¬
rekei is akik különleges és egyedi 
linóleummetszetekkel járultak a 
pályázathoz. Az „Aranyszalma 
Szakkör" tagjai pedig csokorba 
kötötték mindezeket szép, ízléses 

képkeretek készítésével. Volt aki 
az újrahasznosítás jegyében üres 
teafilteres tasakokból hajtogatott 
mandala képeket, mások a ter¬
mészet kincseivel bírva kukorica 
csuhéból virágokat kötöttek s 
annak virágtartót is készítettek 
szalmafonás technikájával. Nagy 
örömömre gyönyörű versekkel is 
indulhattunk a kiíráson, hiszen 
sok-sok költemény közül válasz¬
tották ki a foglalkozások résztve¬
vői az általuk legszebbnek ítélt 
verseket, amiket társaik írtak. 
Nagy izgalommal vártuk a kiállítás 
megnyitóját, hiszen rengeteget 
dolgoztunk, mindent bele adva, 
időt, munkát nem sajnálva. S per¬
sze iskolánkat képviselve, szeret¬
tük volna bemutatni, hogy ebben 
az intézményben igazán sok alko¬
tó tini tanul. Eljött a várva várt 
nap. Ünnepélyes keretek között 
elsőként köszönte meg Dr. Bihari 
Albertné a könyvtár igazgató¬
helyettese a sokrétű, gondos, 
gyönyörű és ízléses alkotásokat, 
mind a gyerekeknek és a segítő 
pedagógusoknak is. 

22 gyerek csillogó szemekkel 
vette át oklevelét és könyvjutal¬
mát, amit megérdemelt munkáju¬
kért kaptak. Fantasztikus érzés 
volt azt átélni, hogy egy szakkör 
cseppnyi közössége, lelkes mun¬
kájával hogyan inspirálja társait, s 
lesz belőlük tenger, s annak ere-

jével hogyan tud győzni és örülni 
mindenek felett. 

Az „Aranyszalma Szakkör" 
sikereinek titka 

Alig pihenhettünk meg egy kicsit 
az Alkotó Tinik pályázata után, 
máris egy igen nagy szabású kiál¬
lításra készülhettünk, a START 
Rehabilitációs Foglalkoztató és 
Intézményei Kht. és a Mozgáskor¬
látozottak Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesülete jóvoltá¬
ból megrendezett „Művészeti 
Hetek" című rendezvényre. 

Nagy kitüntetés volt számunkra 
ez, hiszen nem csupán az alkotá¬
sainkkal jelenhettünk meg, hanem 
egy kicsit jó házigazdaként fogad¬
hattuk a kedves vendégeket. Így 
nem csoda, hogy újra teljes len¬
dülettel nekiláttunk megvalósítani 
a feladatot. Az „Aranyszalma 
Szakkör" lelkes tagjai szerették 
volna, hogy a munkáik által az 
iskolai élet is bemutatásra kerül¬
jön. Így azt találtuk ki, hogy min¬
den vendégnek apró ajándékkal 
kedveskedünk, s azt a kiállítás 
megnyitóján és zárónapján a 
helyszínen készítjük el a nagyér¬
demű közönség előtt, s akár az 
arra érdeklődőknek be is mutat¬
juk, hogyan készültek el a nekik 
szóló meglepetéseink. Monog¬
rammal ellátott zsebkendőket 
varrtunk, de kötöttünk papírvirág 

csodákat is, újrahasznosított, 
merített papírból egyedi borítéko¬
kat is hajtogattunk. Igen nagy 
sikere volt az őszi falevelekből 
készített álomszép virágkompozí¬
ciónknak is, amikkel természete¬
sen megajándékoztuk a látogató¬
kat. Nagy érdeklődés és szeretet 
övezett bennünket. Fantasztikus 
érzés volt azt látni, hogy az apró 
ajándékokból, hogyan lesz az 
ajándékozott számára féltett 
kincs. Számunkra az igazi nagy 
meglepetés csak ezután jött, 
hiszen egy ilyen rangos esemé¬
nyen, ahol igazi művészi munkák, 
remekművek voltak jelen a mi 
általunk elkészített és kiállított 
munkánkat különdíjjal és igen 
dicsérő szavakkal jutalmazták. 
Ezek a szívet melengető ajándé¬
kok lendületet adtak számunkra, 
hogy legközelebb még többet 
adhassunk magunkból. Útközben 
hazafelé arról beszélgettünk, 
hogy olyan boldogok és elégedet¬
tek lehetünk, hiszen a közössé¬
günk sikereket ért el s ennek oly 
egyszerű a titka: nem az a fontos, 
hogy milyen hiányosságokkal 
indulunk el egy útra, hanem az a 
fő, hogy célba érjünk és ragyogó 
szemekkel, mosolyogva éljük azt 
meg. 

Palicz Zoltánná 
„Aranyszalma" szakkörvezető 
Szalmafonó nápi iparművész 

Diákvallomások: három kérdést boncolgattunk 
Három kérdést tettünk fel néhány 
diákunknak: 
1. Honnan szerzett tudomást az 

iskolánkról? 
2. Miért hozzánk jelentkezett? 
3. Hogy érzi itt magát? 

Csordás Dávid, 9. B 
- Barátaimtól hallottam a Start 

Szakiskoláról. 
- Problémám van a matematiká¬

val, ezért választottam ezt az 
iskolát. 

- Jól beilleszkedtem, mivel jól 
tudok barátkozni. Szeretek ide 
járni, mert itt könnyebb tanulni, 
mint más iskolákban. Nem 
olyan nehezek a tantárgyak, s 
a tanárok nagyon rendesek. 

Karhut Zoltán, 9. A 
- A kemecsei iskolában osztály¬

főnököm, Luca János hívta fel 
a figyelmemet az iskolára. 

- Sok jót hallottam az iskoláról 
másoktól is, hisz Kemecséről 
többen járnak ide. A bőrdísz¬
műves szakma is nagyon von¬
zott. 

- Jól érzem magam az osztály¬
ban. Rendesek az osztálytár¬
saim, sok mindent meg lehet 
beszélni velük. A tanárok is 
figyelmesek, megértőek. Az 
osztályfőnökünk pedig olyan 
velünk, mintha a második 
anyánk lenne. Szeretem a 
szakmámat, szívesen veszek 
részt a gyakorlati foglalkozáso¬
kon. 

Lukács Éva, 9. A 
- A keresztanyám és sok ismerő¬

söm mondta, hogy jó ez az 
iskola. Igazuk volt. 

- Mindig tetszett a bőrdíszmű 
szakma, ezért is jöttem ide. 

- Nagyon jól érzem itt magam. 
Jakab Istvánné, az osztályfő¬
nökünk, nagyon jó ember és 
tanár, mert figyelmes, kedves, 
jószívű, segítőkész. Ebben az 
iskolában mindenki egyforma, 
senkivel nem kivételeznek. 

Orgován Dolli, 9. B 
- Osztályfőnökünktől hallottam 

az iskoláról, az unokatestvé¬
rem ide jár, anyukám is ezt a 
tanintézetet javasolta. 

- Mindig szakács szerettem 
volna lenni, itt szerencsére sok 
más mellett ezt a szakmát is 
tanítják. Viszonylag közel van 
hozzánk az iskola, már ezért is 
szívesen járok ide. Eleinte 
kicsit zavart, hogy ez a szakma 
ötéves, de most már egyáltalán 
nem zavar. Szeretek gyakorlat¬
ra járni, mert a szakoktató min¬
dig megdicsér. 

- Már az első nap odamentem 
az osztálytársaimhoz, beszél¬
gettem velük, mert én hamar 
szoktam barátkozni. Vannak 
hallássérült osztálytársaim is, 
de én ugyanúgy szeretem őket, 
mint a többieket. Megkedvel¬
tem Halmi Ritát, az osztályfő¬
nökünket és a többi tanárt is. 
Könnyen be tudtam illeszkedni 
az osztályba. Sok barátnőm 
van már itt. Nagyon jó, hogy 
ebben az iskolában fejlesztő 
foglalkozások is vannak, így ha 
valamelyik tantárgy nem annyi¬
ra megy, a tanárok segítenek. 

Polyák László, 9. B 
- Az újságban olvastam, hogy az 

iskola nyílt napot tart. 

Eljöttem a nyílt napra, s meg¬
tetszett az iskola. 
Már az első tanítási napon 
sikerült beilleszkednem. Min¬
den osztálytársammal jó 
viszonyban vagyok. Sok bará¬
tom van, szeretem a tanárokat, 
a testnevelés órákat. Érdeke¬
sek és tartalmasak az iskolai 
rendezvények, amelyeken min¬
dig részt veszek. 

Sinka Anikó, 9. B 
- A tavalyi osztályfőnökömtől 

hallottam az iskoláról, ő aján¬
lotta, hogy jöjjek ide. 

- Édesanyám egyik munkatársa 
is sok jót mondott a Start Szak¬
iskoláról, ezért eljöttem a nyílt 
napra. Egyből megtetszett 
nekem a suli, ezért döntöttem 
úgy, hogy itt fogok tanulni. 

- Eleinte féltem, hogy nem fogok 
tudni beilleszkedni, de a kollé¬
giumban segítettek a szobatár¬
saim. Nagyon jó volt az első 
nap az iskolában, megismer¬
kedtem az osztálytársaimmal, 
közülük került ki a két legjobb 
barátnőm, Nagy Alexandra és 
Róka Piroska. Nagyon rende¬
sek itt a tanárok, mindent meg 
lehet velük beszélni. Itt jobban 
tanulok, mint az általános isko¬
lában. Nagyon érdekesek a 
rendezvények, mint például a 
kukacavató. Most a farsangra 
készülünk. 

Stecz Adrienn, 9. A 
- A bátyám ebbe az iskolába járt, 

tőle kaptam az ötletet. 
- A bátyám elmondta, hogy 

nagyon jó ez az iskola, sok 

barátot lehet itt szerezni és jók 
a szakmák is. Ezért én első 
helyen jelöltem meg a sulit, s 
fel is vettek. 
Az első nap még szokatlan 
volt, de hamar találtam barát¬
nőket, így már könnyebb volt a 
beilleszkedés. Azért is válasz¬
tottam ezt a sulit, mert itt sokkal 
jobban elmagyaráznak min¬
dent, segítenek minden problé¬
mánkban. Bőrdíszműves szak¬
mán vagyok, nagyon tetszik, 
szeretném elvégezni. A legjobb 
osztályfőnököt kaptam, nagyon 
rendes, mindent meg lehet 
beszélni vele. 

Értékelték pedagógiai 
munkánkat 

A 2007/2008-as tanévben az 
Oktatási Hivatal ellenőrzési prog¬
ramjában fontos szerepet kapott 
a szakképző iskolák országos 
szakmai vizsgálata. 

A szakmai vizsgálat egyik hely¬
színe a START Szakiskola és 
Speciális Szakiskola volt. 

A vizsgálat módszere: doku¬
mentumelemzés, összehasonlító 
vizsgálat, interjú, adatlapos kér¬
dőív, helyszíni ellenőrzés. 

A vizsgált dokumentumok: az 
iskola pedagógiai programja, helyi 
tanterveink, szakmai programok, 
tanmenetek, fejlesztési tervek, 
intézményi minőségirányítási 
program, munkatervek, beszámo¬
lók, az iskola fejlesztési terve, 
esélyegyenlőségi terve, szerve¬
zeti és működési szabályzata. 

A szakmai vizsgálat területei: 
• A pedagógiai program megva¬

lósulása 
• A munkaerő-piaci igények figye¬

lembevétele a képzés során 
• Az oktatás tárgyi feltételeinek 

biztosítottsága 

A dokumentumok felsorolásából 
is kitűnik, hogy a vizsgálat széles 
körű, sokoldalú, komplex volt. 

Vizsgálták az oktatás tárgyi és 
személyi feltételeit, az intézmény 
képzési színvonalát, képzési prog¬
ramjait, a szakmai elméleti és gya¬
korlati képzés összehangoltságát, 
a gyermek- és ifjúságvédelemmel 
kapcsolatos feladatok megvalósítá¬
sát, a szociális hátrányok enyhíté¬
sét segítő programjainkat, a mun¬
kaerő-piaci igények figyelembevé¬
telét a képzés során és még sorol¬
hatnám oldalakon keresztül, hogy 
mi mindent. Röviden összefoglalva 
azt, hogy a Pedagógiai Progra¬
munkat hogyan valósítjuk meg a 
gyakorlatban. Az ellenőrzésről 
készült szakértői jelentés nagyon 
pozitív számunkra, annál is inkább, 
mert ilyen ellenőrzés az iskola 
fennállásának 16 éve alatt egyszer 
sem volt intézményünkben. Kieme¬
li, hogy a gyakorlati munkahelyeket 
(tanműhelyeket) a fenntartó üze¬
meiben alakítjuk ki, a gyakorlati 
képzés során a tanulók együtt 
élnek és dolgoznak a kht. dolgozó¬
ival, s ettől életszerű a képzés. A 
végzést követően munkát találnak 
(találtak) a fiatalok a kht.-nál. 

A vizsgálat értékelése hangsú¬
lyozza, hogy Pedagógiai Progra¬
munk jó, összhangban van min¬
den, amit a programunkban meg¬
fogalmaztunk azzal, amit a gya¬
korlatban végzünk. 

Erre a 18 oldalas elemző érté¬
kelésre joggal lehetünk büszkék. 
Az értékelés egyetlen mondatát 

idézem: „Az intézménynek gratu¬
lálok azért a pedagógiai munká¬
ért, amit a többségében hátrá¬
nyos helyzetű, fogyatékossággal 
élő, tanulási kudarcokkal küzdő 
tanulók oktatásáért végeznek". 

Én itt és most ragadom meg az 
alkalmat, hogy megköszönjem kol¬
légáimnak azt az emberfeletti mun¬
kát, amit nap mint nap végeznek 
intézményünkben - a pedagógus 
minimálbérért vagy az alatt - hiva¬
tástudatból, emberségből, szívből, 
nagy empátiával, szeretettel. 

Köszönöm azoknak a kollégák¬
nak a munkáját is, akik nem hivatá¬
sos pedagógusok, de pedagógiai 
munkát is végeznek a cégnél azál¬
tal, hogy besegítenek az oktatásba 
szaktudásukkal, tapasztalatukkal, 
szakelméleti és gyakorlati oktatói 
feladatok ellátásával. Ők, akik ezt a 
plusz munkát évek óta elvállalják 
az oktatásban, másként látják az 
iskola munkáját, másként élik meg 
a diákokkal eltöltött órákat, mint 
azok a dolgozók, akik elfelejtették 
már „inaséveiket". Mert higgyék el 
nekem, hogy 16 év is kevés ahhoz, 
hogy elfogadják a kht.-n belül ezt a 
rendszert így iskolástól, ahogyan 
működik. Ezért is örülök, hogy 
elmondhatom szakmai elismeré¬
sünket a lap hasábjain. Jó, hogy 
van egy fórum, ahol megoszthatjuk 
egymással örömünket, gondjain¬
kat, feladatainkat, s remélhetően 
megértőbbek, toleránsabbak 
leszünk egymással. Talán közelebb 
hozza a különböző szakterületeket 
egymáshoz, ha nem csak a hivata¬
los információk vagy fél informáci¬
ók birtokosai vagyunk. 

14 évvel ezelőtt cégünk vezető¬
jének köszönhetően részese lehet¬
tem egy szakmai tapasztalatcseré¬
nek, mely hazánkban kezdődött és 
Németországban folytatódott, 
témája pedig a rehabilitáció volt. (A 
rehabilitáció hazánkban még csak 
gyermekcipőben járt.) Ott a kurzus 
végén a rehabilitáció terén nagy 
tapasztalattal bíró német kolléga, 
aki a tanácskozást vezette, a záró 
konferencián hangsúlyozta, hogy 
neki tetszik, amit a START Magyar¬
országon elindított, azért tetszik, 
mert más, mint a német program, 
ez a „magyar út", és nekünk magya¬
roknak nem másokat kell utánoz¬
nunk, hanem a saját utunkat kell 
kitaposnunk, és ez a „magyar út" 
jónak tűnik. 

Ahányszor alapjaiban változnak 
a rehabilitációra, képzésre vonat¬
kozó törvények, annyiszor jut 
eszembe németországi kollégám. 
Manapság egyre gyakrabban. 

Varga Józsefná 
iskolaigazgató 
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Fogyatékossággal élő hallgatók rugalmas oktatása a Nyíregyházi Főiskolán 

Egyre több fogyatékossággal élő fiatal gondolja azt, hogy a bizto
sabb jövő érdekében tovább kell képeznie magát, és a továbbtanulás
hoz ugyanolyan esélye van, mint más egészséges embernek. Ezt bizo¬
nyítja, hogy a Nyíregyházi Főiskolára jelentkezők száma egyre nő. 

Milyen nehézségekkel kell szem
benéznie egy mozgáskorlátozott
nak a főiskolai tanulmányai alatt? 
Ki képviseli az érdekeit, milyen 
támogatási formákban részesül
het? Erről beszélgettem Göncziné 
Dr. Szabó Teréziával, a Nyíregyhá
zi Főiskola Docensével, az Esély
egyenlőségi Iroda vezetőjével. 

- Hogyan kezdődött a Nyíregy
házi Főiskolán a fogyatékosság
gal élőket támogató szervezet 
megalapítása? 

- A törvényi háttereket követő
en 2002-ben jelent meg egy kor¬
mányrendelet, amely kötelezővé 
tette intézményi koordinátorok 
kinevezését a felsőoktatási intéz¬
ményekben. Ekkor kezdődött el 
igazából a fogyatékossággal élő 
hallgatók támogatása. 2003-ban 
megalakult a Fogyatékkal Élőket 
Segítő Bizottság, majd a Hallgatói 
Esélyegyenlőségi Iroda, melynek 
vezetésére kineveztek. 

A Munkaügyi Központ által egy 
tartós munkanélküli segítőt felvet¬
tünk, kerestünk egy irodát, így 
indultunk. Ma már van egy hallga¬
tói pihenőszobánk, kaptunk egy 
rehabilitációs tornatermet is. Ez a 

név, hogy Esélyegyenlőségi Iroda 
azt tükrözi, hogy egyre nagyobb 
igény van arra, hogy a fogyatékos¬
sággal élő hallgatók is szeretné¬
nek tartozni valahová. 

- Mik az iroda főbb feladatai? 
- A legfontosabb feladataink: 

kapcsolattartás tanárokkal, hall¬
gatókkal, pályázatok nyomon 
követése, készítése, hallgatók 
adatainak nyilvántartása, stb... 
Fontosnak tartjuk továbbá, hogy 
minél biztonságosabb környeze¬
tet teremtsünk a felvételizők és a 
hallgatók számára, elsősorban a 
nekik szóló tájékoztatás rendsze¬
rének kialakításával és fenntartá¬
sával (irodánkat egyre többet 
keresik meg a felvételit megelőző¬
en különböző középiskolákból 
azok a fogyatékossággal élő hall¬
gatók, akik intézményünkbe sze¬
retnének felsőfokú tanulmányokat 
folyatatni); az egyéni probléma¬
helyzetekben igénybe vehető 
szolgáltatások működtetésével. 

- Kik azok, akik az irodához 
fordulhatnak? 

- Hivatalosan a fogyatékkal élő 
hallgatók. Komoly háttérrel, és iga¬
zolással jelentkeznek nálunk, és 
kitöltenek egy adatlapot. Ehhez az 
adatlaphoz igazolniuk kell megfe¬
lelő szakértői véleménnyel a fogya¬
tékosságukat, akkor válik hivatalo¬
san regisztrálttá a hallgató. Ha már 
a középiskolából hoz valaki magá¬
val igazolást, azt folytatólagosan 
elfogadjuk. Az adatokat természe¬
tesen bizalmasan kezeljük. 

- Hányan regisztráltak eddig 
az Esélyegyenlőségi Irodában? 

- 2008. végéig 76 hallgató 
regisztrált, és van még kb. 25-30 

hallgató, akik valamilyen beteg¬
ségben, vagy fogyatékossággal 
élnek és támogatásra szorulnak, 
de a hivatalos szakértői papírjuk 
nem volt megfelelő. Nekik is segí¬
tünk természetesen. A regisztrál¬
tak közül 26 mozgáskorlátozott, a 
fogyatékosság mértéke eltérő 
náluk. Kerekesszékes hallgatónk 
hat van. 

- Milyen szakokon tanulnak a 
diákok? 

- Ez teljesen változó, függ az 
illető érdeklődési körétől, a fogya¬
tékosságától, stb. A mozgáskorlá¬
tozott hallgatók között az informa¬
tika, szociálpedagógia szakok 
igen népszerűek. 

- Milyen kedvezmény jár a költ
ségtérítéses szakon tanulóknak? 

- Minden költségtérítéses 
fogyatékossággal élő hallgató 
kérheti az állami finanszírozásba 
való átvételét. A tanulmányi bizott¬
ság átveheti, amennyiben a tanul¬
mányi eredménye megfelelő. Mi 
ebben javaslatot teszünk, támo¬
gatjuk a hallgatót. 

- Általában milyen kérésekkel, 
kérdésekkel fordulnak Önökhöz? 

- Főleg tanulmányi kérdésekkel, 
de minden attól függ, hogy milyen 
fogyatékossággal él a hallgató. 
Ahány fogyatékossággal élő annyi 
a probléma, és általában annyi a 
támogatásnak is a formája. 

- A kollégiumban találhatóak a 
mozgáskorlátozottak részére 
kialakított szobák? 

- 28 fő részére kollégiumi 
elhelyezési lehetőség van, nagy 
része a Campus Hotelben. 

A szobák napi bérleti díja 3 500 
Ft/fő, alkalmankénti igénybevétel 
esetén. A havi bérleti díj a tanul¬
mányi átlagtól függ, 14-25 000 Ft 
között alakul. A kollégiumban a 
személyes segítő segíti a fogyaté-

kossággal élőket a bevásárlás¬
ban, a városban való eligazodás¬
ban, hivatalos papírok elintézésé¬
ben, tehát a diákok mindennapjai¬
ban. Vannak még egyéb szolgál¬
tatásaink is, mint pl. gyógytorna, 
úszás, stb. 

- Az iroda mellett kialakított 
„pihenőszoba" is nagy népszerű
ségnek örvend. Ez a „kis" szoba 
tökéletesen alkalmas: pihenésre, 
tanulásra, klubfoglalkozásokra. A 
hallgatók rendelkezésére állnak 
továbbá: masszázsszék, számító¬
gépek internet hozzáféréssel, és 
nyomtató is, melyet a regisztrált 
hallgatók térítésmentesen hasz¬
nálhatnak. 

- Olvastam, hogy Magyarorszá
gon a Nyíregyházi Főiskola elsők 
között lett akadálymentesítve. 

- A főiskola minden épülete, 
ahol tanítás folyik, 2006-2007. tan¬
év végére lett akadálymentesítve. 
Apróbb munkálatok még folynak, 
pl. az újonnan átalakított tantermek 
közül néhány még nincs akadály¬
mentesítve, vagy a pincébe való 
lejutáshoz még néhány rámpát ki 
kell építeni. A mozgáskorlátozottak 
részére elhelyezett parkolók bent a 
főiskola területén találhatóak meg. 

- Milyen sportolási lehetősé¬
gek állnak a mozgáskorlátozottak 
rendelkezésére? 

- Számukra rehabilitációs tor¬
naterem lett kialakítva, ahol bor¬
dásfalat építettünk be, tornasző¬
nyegeket helyeztünk el. A tornate
remben - speciális mozgásterá¬
pia keretén belül - gyógytornász 
foglalkozik velük. 

- Hogyan próbálják a fogyaté¬
kossággal élő hallgatók szoron¬
gását feloldani, kihez fordulhat¬
nak személyes problémáikkal? 

- Külön mentálhigiénés szol¬
gáltatás van számukra, ahol kari 
koordinátor beszélget velük a 

személyes problémáikról. A men¬
tálhigiénés tréning célja a konflik¬
tuskezelési, párkapcsolati, önbe-
csülési, kommunikációs problé¬
mák feltárása, hatékony megoldá¬
sa. Az iroda keretein belül, cso¬
portos foglalkozásokat is hirde¬
tünk - ezek a regisztrált hallgatók 
részére ingyenesek - melyek jó 
lehetőséget nyújtanak a hallgatók 
testi és mentálhigiénés állapotá¬
nak fejlesztésére. 

Az érdeklődők a Hallgatói 
Esélyegyenlőségi Iroda munkájá-

ról többet is megtudhatnak, ha a 
főiskola honlapjára kattintanak. 
www.nyf.hu Ezen belül 2008 tava¬
szától már megtalálható az iroda 
saját fejlesztésű honlapja is, mely 
mindig naprakész információkkal 
szolgál a látogatók számára: 
pályázatok, hírek, aktualitások, 
stb. A honlapot távmunkában 
egy súlyos mozgássérült weblap¬
szerkesztő, Dézsi Bernadett látja 
el Debrecenből, aki még nem járt 
a Nyíregyházi Főiskolán. 

Kurucz Brigitta 

STARTOS DOLGOZÓK! 
MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLETI TAGOK! 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK! 

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK: 

A KERT- ÉS PARKGONDOZÁS: 
II I I Gyümölcsösök, zárt és konyhakertek: 

sJ 9 - szántása, vetése, kezelése, karbantartása, 
- rotációzása, gyomtalanítása, permetezése 

A - szerves és műtrágyázása, 
Cl JCJ I - metszés utáni munkálatok elvégzése, 
\ J fi - szüretelés. 

Víkendtelkek: 
p - fűnyírása, gondozása, locsolása 

CJ ](1 \ - szakszerű sövénynyírás 
/ / - huzamosabb távollét esetén gondozása, 

- lombtalanítása, stb. 
TAKARÍTÁS: 

- épületek felújítása, festés utáni takarítása 
vtaft / - nagytakarítás, ablaktisztítás, 

- napi, heti, vagy havi takarítás 
r ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSAINK: 

Cl \CÍ\ ~ épületek, létesítmények kivitelezése, 
Í 7 / ' - épületfelújítás, festés, 

*J - tapétázás, szakipari munkák 
- karbantartás, javítás, hibaelhárítás 

A - akadálymentesítések tervezése, kivitelezése 
{J/1 BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁS KÉRHETŐ: 

KJ 9 Nyíregyháza: 
Start Üzemfenntartási Osztály....!: 42/437-007 

A Esély Centrum T.: 42/410-522 
Cl ]CJI Estók István 1:20/967-1262 
( / / ' Ajak: 1:45/555-016 

^ J ' Ököritófülpös: T.: 44/357-137y/ 

Lehetőséget kaptak, hogy átélhessék: szépek, fiatalok 
Ifjúsági nyári tábor 

Szépségfarmmá vált 2008. szeptember 6-án szombat dél¬
előttre a nyíregyházi Esély Centrum. Lukovics György a FRU¬
FRU SZÉPSÉGSZALON aranykoszorús mesterfodrásza és csa¬
pata vette kezelésbe a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesületének lány tagtársait. 

Frizura, smink, manikűr után 
fotósorozat készült róluk, amely
ből 2009-es falinaptár készült, 
hirdetve: a sérült ember is lehet 
vonzó, divatos. 

A „mesterek" nem törekedtek 
gyökeres változtatásra, viselhe¬
tő nappali sminket készítettek, 
ami illett megjelenésükhöz. 
Korábbi beszélgetésből kiderült, 
ki mennyit enged változtatni kül¬
sején. Voltak merészebbek és 
szerényebbek. Sokuknak aka¬
dályokba ütközik, hogy igénybe 
vegyék a szépítkezési lehetősé¬
geket, kellemesebb, ha házhoz 
megy a fodrász, kozmetikus. 

Most házhoz jött, itt minden 
róluk szólt. 

Anita (24) - „Csak hagytam 
magam." - Eddig is vörösre 
festettem a hajam, de ez a söté¬
tebb árnyalat a melír csíkokkal 
izgalmasabb megoldás. Nem 
bánom, hogy kicsit rövidebb fri¬
zurát kaptam. Sminkelek is, 
mégis rá kellett beszélni, hogy 
részt vegyek a szépségnapon. 
Olyan nehéz valamibe belekez
deni! De mindent megoldottak, 
én csak hagytam magam. Az 
izomsorvadást állítólag örököl¬
tem, hogy kitől azt nem tudom, 
hiszen nevelőszülők vettek 
magukhoz 11 hónapos korom¬
tól. A START Kht. adminisztrá-

toraként dolgozom az Esély 
Centrumban, Sóstón lakom egy 
18 m2-es apartmanban. 

Réka (28) - Agyvérzéssel 
születtem, bottal járok, ha ülök 
nem látszik rajtam, hogy sérült 
vagyok. A Pető Intézetbe jár¬
tam. Hat órás munkám van, 
papír alapú árucikkeket készí¬
tünk. Reggelente hallássérült 
párom visz dolgozni. Kettőig 
dolgozom, délután olvasok, tv-t 
nézek, tornázom. Van társasá¬
gunk, színházba járunk, szüle-

tésnapi bulikat tartunk. Mindig 
rövid hajam volt, most sem akar¬
tam nagyobb változást. Smin¬
kelni nem szoktam, mivel remeg 
a szemem. Látom jól áll: a koz¬
metikus figyelembe vette, hogy 
a természetes megjelenés híve 
vagyok. Miért jöttem? Szeretek 
ott lenni, ahol történik valami. 
Még sosem fotóztak! 

Andrea (23) - Ötévesen, egy 
rossz infúzió következtében let¬
tem epilepsziás, mozgássérült és 
egyensúlyzavaros. Kisegítő isko¬
lába kerültem, járókerettel is alig 
tudtam járni. Speciális szakiskolá¬
ban számítógépes szakmát sze¬
reztem, most fogok érettségi vizs
gát tenni. Már megfordult a fejem¬
ben, hogy változtatnék a külső 

megjelenésemen. Alkalmanként 
használok rúzst, de nem elég 
finom mozgású a kezem, nem 
merem festeni a szemem, félek, 
hogy kárt teszek benne. 

Balogh Zoltánné elnök: 
Egyik ifjúsági programunk épp 
arról szólt, hogy hogyan tud¬
nánk fiatal egyesületi tagtársa¬
inkat minél önállóbb életre taní¬
tani. Jó megjelenéssel, rende¬
zett külsővel, nagyobb eséllyel 
indulhatnak a munkaerőpiacon. 
Az egyesület célja mindenkiből 
kihozni a maximumot. Képessé¬
geik fejlesztése mellett most 
arra is lehetőséget kaptak, hogy 
átélhessék: szépek, fiatalok 
ízig-vérig nők. 

Bozsik Mihályné 

2008 augusztusában az Egye¬
sület ismét az Esély Centrumban 
gyűjtötte össze a fiatalokat, egy 
egyhetes nyári tábor kereteiben. 
A tábor nyitóbeszéddel, és egy 
színvonalas műsorral kezdődött. 

Az első este főként azzal telt, 
hogy megosztottuk egymással, 
hogy mi történt velünk az elmúlt 
egy év alatt, akik pedig nem voltak 
ott az előző táborban, elmondták, 
hogy honnan szereztek tudomást 
róla. Aztán belevetettük magunkat 
a programok sűrűjébe, amik, mint 
megszokhattuk, nagyon sokoldalú¬
ak voltak. Reggelente frissítő 
gyógytornával indítottuk a napot. 
Voltak kézműves foglalkozások, és 
megismerkedhettünk a kosárfonás 
alapjaival is. Mivel a sport is fontos, 
megrendezésre került egy, már 
hagyománynak mondható sportve¬
télkedő is, melyben mindenki kipró¬
bálhatta, milyen kerekesszékkel, 
illetve scooterrel közlekedni, egész 
pontosan szlalomozni. 

Volt egy nagyon érdekes kutyás 
bemutató is, ahol a Nyíregyházi 
Kutyaiskola „tanulói" - hét gyönyö¬
rű és okos kutya mutatta be mit tud. 
A bemutató végén pedig beszédbe 
elegyedtünk a gazdikkal és megsi¬
mogattuk a kutyusokat. 

Nem csak az Esély Centrum
ban voltak programok. Ellátogat
tunk a Jósa András Múzeumba, 
ahol körbevezettek minket, az 
éppen felújítás alatt álló múzeum
ban. Megnéztük a múzeum állan
dó kiállításait, például Benczúr 
Gyula emlékkiállítását, a híres 
festő néhány munkáját, a díszpol
gári oklevelét, a festőpalettáját 
valamint a széket, melyben alko¬
tott. A pénz története kiállítást, 
melyben különösen értékes érmék 
is vannak, valamint néhány 
nagyon szép aranytárgy is. Aztán 
bemutatták a térségünkben eddig 
megtalált leleteket és még a régé¬
szek munkájába is betekintést 
nyerhettünk. 

Egész napos kirándulást tet¬
tünk Ibrányba a Tisza-partra, ahol 
mindenki azzal foglalkozott, ami¬
hez kedve volt. Kártyázhattunk, 
fűzhettünk gyöngyöt, sétálhat¬
tunk, társasjátékozhattunk, vagy 
akár beszélgethettünk, labdázhat¬
tunk. Ebédre pedig nagyon ízlete¬
sen elkészített szabadban főtt 
bográcsgulyást ettünk. Az utolsó 
este pedig a már hagyománynak 
tekinthető tábortűzzel és búcsú-
zással zártuk a hetet. 

Szabó Katalin 

Kétségtelen, hogy szebbek lettek, a fodrászat és a sminkelés után A tábor lakói és a szervezők 
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Vágyak és célkitűzések: út a Parlamentig 
MolnárRenáta neve nem 

ismeretlen előttünk. Ő a z a 
lány, aki a Magyar Kereskedel
mi és Iparkamara 2008. évi 
Szakma Kiváló Tanulója verse
nyen országos 6. helyezést ért 
el nőiruha-készítő szakon. Idén 
ismét felkerestem, hogy meg
tudjam, mi történt vele utolsó 
találkozásunk óta. 

A mindig életvidám lány most is 
kedvesen, mosolyogva fogadott. 
Kérdésemre, hogy hogyan telt az 
elmúlt év, rögtön mesélni kez
dett: 

- Miután elballagtam, állást 
kaptam a Start Kht. varrodájában, 
és szeptemberben munkába is 
álltam. Szabászati előkészítő 
munkakörben dolgozom jelenleg, 
amit én kértem, hogy minél több 
területen kipróbálhassam magam. 
Később majd a gyártás-előkészí¬
tést, szériázást is szeretném meg¬
tanulni, ha lehetőségem lesz rá. 

Szeretek szabni-varrni, szere¬
tem ezt a szakmát, de kicsit elszo-
morít, hogy a ruhaipar ilyen nehéz 
helyzetben van. Itt az olcsó kínai 
tömegáru, amivel nehéz verse¬
nyezni. Kicsit szomorú vagyok, 
hogy kitanultam egy szakmát, amit 
szeretek, eredményt is értem már 
el benne, de az ágazatnak nincs 
nagy jövője, és a fizetések sem túl 
jók sajnos. Anyagilag talán jobban 
járnék, ha pénzügyi területen pró¬
bálnék meg érvényesülni. 

- Vannak esetleg ilyen terveid? 
- A munka mellett még egy 

tanfolyamon is tanulok, a Perfekt 
Oktatási Intézmény pénzügyi és 
számviteli ügyintézői szakán, júli¬
usban lesznek a záróvizsgáim. 
Mindig is szerettem a matemati¬
kát, az informatikát, kedvenc tan¬
tárgyaim voltak. Így volt egy ilyen 
elképzelésem, hogy jó lenne pénz¬
ügyi területen kipróbálni magam. 

- Úgy tudom, Nyíregyházára 
költöztél. 

- Jelenleg az Esély Centrum¬
ban lakom, ami csendes, szép 
helyen van, a buszjárat is jó, sze¬
retek itt lenni. Az épületben, ahol 

szobát bérelek nappali intézmény 
is működik, a fiatalok többségét 
látásból ismerem. Annyi a rossz 
benne, hogy esténként csend 
van, nincs nagy társaság, akikkel 
beszélgetni lehetne. 

- A barátod gyakran megláto¬
gat? 

- A párom Dunántúlon dolgozik 
már tavaly óta. Sajnos havonta 
csak egyszer tud hazajönni, így 
nagyon hiányzik. Szerencsére az 
elektronikai céget ahol dolgozik 
eddig nem érintette a gazdasági 
válság, csak kevés embert küld¬
tek el, és ő nem volt közöttük. 
Péter anyagi okokból vállalta el 
ezt a munkát. Szeretnénk meg¬
alapozni a jövőnket, és a nyárra 
tervezzük az esküvőnket. Már 
készülök is rá, júliusban a szülő¬
helyemen, Záhonyban fogjuk tar¬
tani. Az esküvői ruhát varratni 
fogom, babonából nem én készí¬
tem el, de így is biztos szép lesz, 
saját tervezésem. Hogy esküvő 
után hogy alakul az életünk, még 
nem tudjuk. Jó lenne, ha Péter 
találna Nyíregyházán munkát, és 
le tudnánk itt telepedni. A nyáron 
valószínűleg egy wellness szállo¬
dába utazunk el, hogy pihenjünk 
kicsit. 

- Kevés időd jut a kikapcsoló¬
dásra? 

- A munka, és a tanulás mellett 
nem sok, de nekem is szükségem 
van rá. Hétvégén a barátnőimmel 
be szoktunk ülni egy hangulatos 
helyre beszélgetni. A színházat, 
mozit is szeretem. Szórakozóhe¬
lyekre nem járok, mert oda beköl¬
töztek a fiatalok. 

Utazás a lehetőségek 
és élmények pályáján 

2008-ban sok lehetőséget 
és felkérést kaptunk a mun¬
kánk és a lehetőségek megmu¬
tatására, sorstársaink és 
„egészséges" társaink részére. 
Ami számunkra nagy élmény, 
örömmel részt veszünk a meg¬
mérettetéseken. 

2008. május 9-10. között 
megrendeződött Budapesten a 
SYMA csarnokban a segédesz¬
köz kiállítás és egybe kötötték a 
mozgássérültek napjával. 

Itt kiállítottuk a Start Kht. 
munkáit és bemutattuk képes¬
ségeinket. 

Mislai Marianna kosárfo¬
nással, Szabó Dániel szövés¬
sel, és jómagam keresztsze¬
mes kézimunkával színesítet¬
tük a standunkat. Számomra, 
ami nagy élmény és emlék 
marad, hogy számtalan olyan 
segédeszközt próbáltam ki, 
amit az OEP nem, vagy rész¬
ben támogat. 

2008. június 5-8-án volt a 
Nemzetközi Expo, ahol sorstár¬
sainkkal együtt lehetőséget 
kaptunk mi is, hogy munkáinkat 
az „egészséges" társaink is 
megismerjék. 

2008. október 20-22-én elju¬
tottunk Lakitelekre, ahol 
Abilimpiát rendeztek a MEOSZ 
Egyesület emberei. Itt számta¬
lan kézműves kategóriában 
lehetett részt venni. Én a hím¬
zés kategóriában I. helyet 
értem el. 

Szabadidőben sok barátot sze¬
reztünk. 

Itt szeretném megköszönni 
a Mozgáskorlátozottak Sz.-
Sz.-B. Megyei Egyesületének 
elnöke Balogh Zoltánné segít
ségét, hisz Ők finanszírozták 
ottlétünket, és Balogh Zoltán 
vezérigazgató úrnak, aki a szál¬
lítást biztosította részünkre. 

Megköszönöm társaimnak 
azt a lehetőséget, hogy ezekre 
a helyekre eljutottunk és ez 
nekünk felejthetetlen élményt 
nyújtott. 

Köszönettel és Tisztelettel 
tartozunk a segítőknek. 

Száraz Erika és társa 
Szendrei Sándor, Mislai Mari¬
anna és Szabó Dániel. 

- A fiatalok?! 
- Úgy értem, tele van 15-18 

éves tinikkel, és én 23 évesen 
már kicsit öregnek érzem magam. 
Inkább a saját korosztályomat 
részesítem előnyben. Meg aztán 
a szórakozás minősége sem a 
régi. Sokan csak a balhé kedvéért 
mennek el, és a most divatos 
zenéket sem igazán kedvelem. 
Úgyhogy maradnak a csende¬
sebb helyek, ahová a barátnőim¬
mel eljárok. Itthon ha időm enge¬
di szívesen olvasok napilapokat, 
folyóiratokat, és imádok kereszt¬
rejtvényeket fejteni, ami fejleszti a 
logikus gondolkodást. 

- Történt valami fontos ese
mény az életedben? 

- Igen, ősszel nagy élményben 
volt részem, amit még meg sze¬
retnék osztani az olvasókkal. Egy 
országos rendezvény keretén 
belül jutottam el a Parlamentbe, 
ahol politikusokkal találkoztam, és 
beszélgettem. Ez a rendezvény a 
Szegénységben Élők Országos 
Találkozója volt, amit 3. alkalom¬
mal rendeztek meg tavaly novem¬
berben. A megyéből nyolcan vol¬
tunk, a Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületét hárman képviseltük. 
Rajtam kívül Tamás Jánosné 
Margó és fia, Tamás János Gergő 
jött el. 

Szeretnék néhány szót monda¬
ni erről a szervezetről: a Sze¬
génységellenes Hálózatot 2004-
ben hozták létre azzal a céllal, 
hogy segítsék a szegények szük¬
ségleteinek felismerését, megfo¬
galmazását, és napirendre tűzé¬
sét. A hálózat figyelemmel kíséri 
a mindenkori kormány szegény¬
ségellenes tevékenységét, és 
szeretnék bevonni az érintetteket 
ebbe a munkába. A hálózatnak 
85 szervezet a tagja, a Mozgás¬
korlátozottak Megyei Egyesülete 
az alapító tagok között volt. 

Maga az utazás nagy élmény 
volt számomra. Reggel 6.00-kor 
indultunk Budapestre, és 9.30-ra 
értünk oda. 10.00-kor a Vadászte¬
remben Márton Izabella megnyi¬
totta a rendezvényt. Két beszá-

molót hallgattunk meg, majd Szili 
Katalin házelnök beszédét köve¬
tően kérdéseket tettünk fel a sze¬
génységet előidéző témákról. A 
Parlamentben több munkacsoport 
volt, és olyan témákról volt szó, 
mint lakhatás, gyermek szegény¬
ség, oktatás, szegénység a köztu¬
datban, ill. a foglalkoztatással 
kapcsolatos témák. Ez utóbbi volt 
a mi munkacsoportunk témája is. 
Olyan problémákat vetettünk fel, 
mint pl. diszkrimináció az álláske¬
resők között, (pályakezdők, gyer
mekesek, fogyatékkal élők, stb.) 
mukavégzéssel kapcsolatos prob¬
lémák, (minimálbér, munkaidő, 
magas járulékok) a munkáltatók 
magas költségei, stb. Egy problé¬
ma felvetése után javaslatot tehet
tünk annak megoldására is! Dél¬
után ismét összegyűltünk a 
Vadászteremben. Összegeztük a 
felvetett problémákat, és a javas¬
latokat munkacsoportonként. Ígé¬
retet kaptunk arra, hogy ezeket a 
javaslatokat az Országgyűlés elé 
viszik majd, és megpróbálják 
orvosolni a problémát. Fárasztó 
nap volt, de örülök, hogy eljuthat¬
tam a Parlamentbe, és én is 
elmondhattam véleményemet. 

Ezúton szeretném megköszön¬
ni Balogh Zoltánné Adélka néni¬
nek, az egyesület elnökének, és 
Lakatos Katalinnak, az Esély 
Centrum vezetőjének, hogy részt 
vehettem ezen a rendezvényen! 

A hozzám hasonlóan nehéz 
helyzetben lévő kortársaimnak 
üzenem, hogy ne adják fel, bízza¬
nak képességeikben, és legyenek 
kitartóak. Én túlélő típus vagyok, 
igyekszem hamar túltenni magam 
a csalódásokon, és a jövőre kon¬
centrálok. 

Remélem sikerül a céljaimat 
elérnem az életben! 

Ugyanazzal a mosollyal búcsú¬
zik, mint amivel fogadott, és 
tudom, Renáta tényleg nem adja 
fel. Sok sikert kívánok Neked, és 
sok örömöt, boldogságot a nagy¬
betűs ÉLET-hez! 

K. B. 

Jelentkezés szakképzésre 
A 2009/2010-es tanévre még jelentkezhetnek iskolánkba 

azok a fiatalok akiket érdekel a bőrdíszműves, női szabó, könyv¬
kötőasszisztens, textiltermék összeállító, bőrtárgykészítő szak¬
ma. 

Iskolánk országos beiskolázású középiskola (szakiskola). 

Felvételi követelmény: 
• alapiskolai végzettség (8 általános) 
• egészségügyi alkalmasság a kiválasztott szakmára 

A szakiskola 9-10. évfolyamán szakmai előkészítés, alapozás 
folyik. A 10. évfolyam sikeres befejezése után kezdődik a szak¬
mai képzés. A sajátos nevelési igényű (mozgás-, hallássérült) 
fiataloknak az új Országos Képzési Jegyzékben szereplő rész 
szakképesítéseket indítjuk ebben a tanévben (női szabó, textil¬
termék összeállító). 

Iskolánk idei induló létszáma 160 fő. 8 szakmában folyik az 
elméleti és gyakorlati képzés. Tanulóink német és francia nyelvet 
tanulnak. Az iskola mellett működő (65 férőhelyes), az iskolával 
szakmai egységet képező Rehabilitációs Intézmény (kollégium) 
bentlakást biztosít a fiatalok részére, melyben állandó egészség
ügyi ellátás, pszichológus, fejlesztő pedagógus segíti a tanulókat 
mindennapi életükben, munkájukban. 

Részletesebb tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal! 

Jelentkezéssel kapcsolatos felvilágosítás: 
• Varga Józsefné igazgató 
• Csépke Istvánné oktatásszervező 

Címünk: 
START Szakiskola és Speciális Szakiskola 
4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 32. 
Tel.: 42/508-659 
E-mail cím: startszki@freemail.hu 

Keresse fel honlapunkat! 
Honlapcím: www.startiskola.atw.hu 

Üzemegység Ajakon 
Magyarország lakosságának 

nagyobbik fele még ma is falun 
él. A falu az a hely, ahol az 
emberek egymáshoz közel, 
szomszédként élnek. Így van ez 
a Nyírségben is, Ajak nagyköz¬
ségben. 

Régi vágya teljesült sok sors¬
társunknak, amikor a START Kht. 
munkalehetőséget biztosított tele¬
pülésünkön. 

Örömmel számolhatunk be arról, 
hogy üzemünk hét éve működik. 

A START Kht. a Mozgáskorláto¬
zottak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesületének elnök 
asszonya, Balogh Zoltánné közre¬
működésével jött létre, aki ma is 
komoly munkával segíti és vezeti 
az Egyesületet. 

A START Kht. vezetője férje, 
Balogh Zoltán vezérigazgató úr. 
Kiemelkedő szerepe a döntések¬
ben, a csökkent munkaképessé¬
gű emberek számára a munka¬
helyteremtésben példamutató. 

Az ajaki üzemegységben dol¬
gozók létszáma 66 fő. 

Az üzemet Vedres József telep¬
vezető úr és felesége Vedres 
Józsefné területi vezető és veze¬
tőadminisztrátor irányítják, és 
intézik a dolgozók ügyes-bajos 
dolgait. Kirendeltségünkön to¬
vábbra is működik a talpfelvarró 
üzem, ahol még nagyobb intenzi¬
tással folyik a kizárólag exportra 
irányuló termékgyártás. Precíz 
tevékenységünket az is igazolja, 
hogy megrendelőink mindig szá-

míthatnak a határidőre történő 
szállításra. 

2007 augusztusában újabb 
részleggel, a tűződével bővült 
üzemegységünk. Itt biztosítottunk 
helyet 4 hónapig a vásárosna-
ményi START Kht. dolgozóinak, 
amíg a tűzödei részlegüket felújí¬
tották. Ez idő alatt folyamatosan a 
helyi megváltozott munkaképes¬
ségű embereket kb. 25 főt vettünk 
fel, akik a vásárosnaményi dolgo¬
zóktól sajátították el a szakma 
fogásait, amely nagyon pontos és 
nagy odafigyelést igényel. A telep¬
helyünkön lévő raktár boltként is 
üzemel, ahol a START Kht. külön¬
böző termékeit vásárolhatják meg 
dolgozóink, és az értékesítést 
bővítettük a lakosság számára is. 
Az épületek és értékek őrzését a 
nappali és éjjeli őrök látják el. 

Az irodahelyiségben folyik az 
ügyfélfogadás a mozgáskorláto¬
zottak számára szerdánként 9-16 
óráig, és itt történik a sérült embe¬
rek ortopéd cipő méretvételének 
szervezése és lebonyolítása. 

Ezúton szeretném nagyon sok 
szeretettel és tisztelettel megkö¬
szönni elsősorban vezérigazgató 
úrnak és elnök asszonynak, vala¬
mint mindazoknak, akik folyamato¬
san hozzájárulnak üzemegységünk 
fenntartásához és fejlődéséhez. 

Reméljük munkánkat siker, és 
megbecsülés kíséri. 

Vedres Józsefné 
Kisvárda és Záhony 

térség csoportvezetője 

Regeneráló hét Bogácson 

Közös torna a vízben 

2008 júniusában sikerült 
néhány csodálatos napot 
Bogácson tölteni. Nagyszerű 
volt újra odamenni, ahol már 
sok felejthetetlen élményben 
volt részünk. Idén 25 fővel vet¬
tünk részt a regeneráló prog¬
ramban. Fiatalságunkat idéző, 
,,tábor" hangulatban teltek nap¬
jaink. 

A közös reggeli után minden¬
nap a gyógymedencékben kúrál¬
tuk sajgó végtagjainkat. A bát¬
rabbak a hideg vizű úszómeden¬
cében úsztak néhány hosszt. 
Délidőben ki-ki harapnivaló után 
nézett, no meg elbújt a nap elől, 
merthogy az időjárásra nem 
lehetett panasz. A délutáni csen¬
des pihenő után a közös vacso¬
ra elkészítése volt a program. 
Amíg megfőtt a vacsora 
vízitornáztunk. Kellemesen meg¬
mozgattuk tagjainkat, fellazítot-

tuk izmainkat, eztán jóízűen elfo¬
gyasztottuk a vacsorát. A napi 
programok között szerepelt az 
egészséges táplálkozással kap¬
csolatos eszmecsere is. Néhány 
étel elkészítésének receptjét 
megbeszéltük, átadtuk tapaszta¬
latainkat egymásnak. Beszélget¬
tünk a gyógynövények életünk¬
ben betöltött szerepéről, min¬
dennapjainkban történő alkal¬
mazásáról. Összegezve örömte¬
li, hasznos, élménygazdag 5 
napot töltöttünk el Bogácson. 

Minden résztvevő nevében 
szeretném megköszönni Balogh 
Zoltánné elnök asszonynak, 
amiért megszervezte ezt a nagy¬
szerű közösségi szellemet for¬
máló, regeneráló pihenést. Szív¬
ből reméljük, hogy az idén is 
lesz részünk hasonló aktív pihe¬
nési programban. 

Kurucz Józsefné 

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 

Készült a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht. 
Nyírségi Nyomda Üzemében 11 000 példányban. 

Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató 

mailto:startszki@freemail.hu
http://www.startiskola.atw.hu
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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. 

Ügyfélfogadás az egyesület központi irodájában: 
Minden szerdán 8-12 óráig és 13.30-16 óráig 
Esély Centrum: Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. 

Egyesületi telefonszámok, e-mail címek:  
Központi iroda: 06-42/410-522, Zöld szám: 06-80/203¬
877, Telefon: 06-42/504-835, Mobil: 06-20/9308-722, 
Fax: 06-42/410-277, Autótelefon: 06-30/635-5075. 
E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu 

postmester@szszbmegy.t-online.hu  
Egyesületünk web-oldala: www.mszszbme.extra.hu  
(folyamatos fejlesztés alatt) 
Esély Centrum telefonszáma: 06-42/454-093. 

Támogató Szolgálat: 
Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város köz
igazgatási területe. Vezető: Sitkuné Técsy É v a ^ f l 
Tel.: 06-20/9308-713 
A Támogató Szolgálat szolgáltatásairól tájékoztatást 
kaphatnak sorstársaink: 
- személyesen az egyesület székhelyén 
- telefonon: 06-42/410-522, 06-42/504-835 

zöld számon: 06-80/203-877 
- az alábbi időpontokban: hétfőtől csütörtökig 8-16 

óráig, pénteken 8-12 óráig. 

„Nefelejcs" Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézménye:  
Ellátási terület: Nyíregyháza Kistérség közigazgatási terü¬
letén (Nyíregyháza, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, 
Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő) élő, 18. 
életévét betöltött fogyatékossággal élő személyek. 
Támogató Szolgálat vezető: Sitkuné Técsy Éva 
Telefon: 06-20/9308-725. A szolgáltatásainkról tájé¬
koztatást kapnak sorstársaink: 
- 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 
Csoportvezető: 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 
Csoportvezető: Varga Béláné 
Tel.: 06-44/362-792, 06-20/553-8730 
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 9-12 óráig Fehér¬
gyarmat, Kossuth tér 38. szám alatt, a volt Tűzoltó 
Parancsnokság épületében, a Városi Könyvtár mögött. 
Gávavencsellő és térsége 
Csoportvezető: Mártonné Várdai Erzsébet 
Tel.: 06-42/206-552, 06-20/9308-717 
Ügyfélfogadás: minden kedden 9-15 óráig a lakásán. 
Gávavencsellő, Táncsics u. 27. 
Ibrány és térsége  
Ibrány és térségében jelenleg a mozgássérült sors¬
társak képviseletét a csoportvezető helyettes látja el. 
Csoportvezető helyettes: Kovács László 
Tel.: 06-42/202-140 • Ügyfélfogadás minden hétfőn 
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 
csoportvezető látja el. 
Kisvárda és térsége i 
Csoportvezető: 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 
Csoportvezető: Gellén Pál • Tel.: 06-20/951-3761 
Ügyfélfogadás: minden pénteken 9-11 óráig a laká¬
sán. Kölcse, Hunyadi u. 28. 
Mátészalka és térsége 
Csoportvezető: Katona Ferencné • Tel.: 06-20/9308-718 
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10-12 óráig Máté¬
szalka, Kölcsey tér 4. szám alatt. 
Csoportfoglalkozás: minden hónap harmadik csütörtö¬
kön du. 14 órától Mátészalka, Kisfaludy u. 2. szám alatt, a 
ROTARY Klubban. 
Nyírbátor és térsége 
Csoportvezető: Tóth Kálmánné 
Tel.: 06-42/284-057, 06-20/9308-727 
Helyettes: Demeter Ferencné 

Tel.: 06-42/385-002, 06-20/9308-726 
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 9-12 óráig Nyírbátor, 
új Művelődési Központ, 1/116. szoba (lift és parkoló¬
hely biztosítva van). 
Nyíregyháza  
Nyíregyházán jelenleg az ügyfélfogadást az egyesü¬
let központja látja el székhelyén. 
Rakamaz és térsége 
Csoportvezető: Krómer Mihályné 
Tel.: 06-42/371-879, 06-20/9291-992 
Ügyfélfogadás: minden hónap második szerda 
10-16-ig, a Rakamazi Polgármesteri Hivatal udvará¬
ban lévő falugazdász irodában. 
Tiszadob és térsége 
Csoportvezető: Szilágyi Józsefné 
Tel.: 06-20/9670-931 
Ügyfélfogadás: minden munkanap 9-12 óráig 
Tiszadob Családsegítő Központban (a Polgármeste¬
ri Hivatal mellett). 
Tiszaeszlár és térsége: 
Csoportvezető: Bakó Tamás 
Tel.: 06-70/775-1497 
Ügyfélfogadás: minden hónap első és harmadik hét¬
főn 8-12 óráig a lakásán. Tiszaeszlár, Rákóczi u. 61. 
Tiszavasvári és térsége: 
Csoportvezető: Gazdag István 
Tel.: 42/374-240 
Ügyfélfogadás: minden páros héten szerdán 16-18 
óráig a lakásán. Tiszavasvári, Zrínyi u. 17. 
Újfehértó és térsége: 
Csoportvezető: Bige Lászlóné 
Tel.: 06-20/9308-723 
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 9-12 óráig a lakásán, 

^Újfehértó, Százados u. 6. 
Vásárosnamény és térsége: 
Csoportvezető: 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.: 45/704-425. 
Vásárosnamény: minden hónap utolsó csütörtökön 
14 órai kezdettel a Humán Szolgáltató és Családse

gítő központban a Vásárosnamény, Rákóczi u. 32. 
szám alatt. Tel.: 45/570-213 

Rendszeres klubfoglalkozások 
SM Klub  
Klubvezető: Vadászné Szabó Aranka 
Tel.: 42/455-847 
Klubfoglalkozás: minden hónap második kedden 
14-16 óráig az Esély Centrumban. 
Reuma Klub:  
Klubvezető: 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:  
Klubvezető: 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 kedden 14 órától 
az Esély Centrumban. 
Ifjúsági csoport:  
Vezető: Bozsik Mihályné 
Tel.: 06-20/296-2031 
E-mail: csampacsirke@freemail.hu  
Vezető helyettes: Szilágyi Éva 
Tel.: 06-20/930-8728 
E-mail: evaszilagyi@freemail.hu 
Úszásoktatás:  
Oktatás szervező: Miló András 
Tel.: 42/409-650, 06-70/509-5989. 
Oktatás: 
Minden kedden 19 órai kezdettel a kezdők, 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 Centrum¬
ban. Bővebb felvilágosítás az egyesület telefonszá¬
main. 

Az SM Klub 2008. évi beszámolója 
estét az Ifjúsági Campingben, ahol 
jókedvű beszélgetések során ismer
hettük meg az új sorstársakat. 

Másnap Szegedre utaztunk az 

Egyesületével, Magyar Sclerosis 
Multiplexes Betegek Alapítványá
val, Megyei Egyesületekkel, és 
támogató partnerekkel. 

Az egyesület gávavencsellői csoportja 
jól teljesített az elmúlt évben 

A Gávavencsellői Csoportnak 
2008 évben is voltak olyan prog¬
ramok, összejövetelek, amellyel 
büszkélkedhetünk. Igaz, hogy a 
programtervezetnek nem min¬
denben tettünk eleget, de rajtunk 
kívül álló okok miatt. Részt vet¬
tünk Nyíregyházán az Esély 
Centrumban tartandó „Kössük fel 
a farsang farkát" elnevezésű far¬
sangi mulatságon, melyen fellép¬
tünk, cigánydalokat énekeltünk 
és cigánytáncot adtunk elő. 
Sportversenyeken vettünk részt 
Tarpán, ill. Nyíregyházán ahol az 
egyik sorstársunk a 3. helyezést 
érte el. Gávavencsellőn megren¬
dezésre került krumpli fesztivá¬
lon is részt vettünk és benevez¬
tünk a főzőversenyre, ahol a 
különdíjat, a sátordíszítésben az 
előkelő 1. helyezést értük el. Buj 
községben a lecsófőző fesztivál¬
ra is benevezett a csoportunk, 
ahonnan, szintén a külön díjat 
tudhattunk magunkénak. Cso¬
portunk tagjaival részt vettünk 
Nyíregyházán az Esély Centrum¬
ban megrendezésre kerülő 

Karácsonyi ünnep és csoportgyűlés 

Művészeti Hetek ünnepélyes 
megnyitóján, ill. ünnepélyes 
bezárásán. Tagjaink saját készí¬
tésű kézimunkát állítottak ki, így 
elismerő oklevélben részesültek. 
Szabolcs községben, a Szőke 
Tisza partján, főzéssel egybekö¬
tött csoportülést tartottunk. Ter¬
mészetesen a már hagyomány-
nyá vált karácsonyi ünnep sem 
maradt el, hiszen ezzel a prog¬
rammal zárult csoportunk éves 
programja. 

Nagy öröm számomra, hogy 
olyan emberek vesznek körül, 

akik segítik a munkámat. Szíve¬
sen részt vesznek az összejöve¬
teleken, aktív részesei a prog¬
ramjaink megvalósításában, és 
jól érzik magukat a köreinkben. 
Csak így lehet sikereket elérni, 
ha a csapatszellem jól működik. 
Remélem, hogy továbbra is szá¬
míthatok a sorstársaim összetar¬
tására, ill. segítségére. Kívánok 
mindenkinek nagyon jó egészsé¬
get. 

Mártonné Várdai Erzsébet 
csoportvezető 

Klubunk a korábbi évekhez 
hasonlóan a tagság kívánságá¬
nak megfelelően, a közösen elké¬
szített munkaterv alapján dolgo¬
zott. Klubfoglalkozásainkat havi 
rendszerességgel tartottuk. 

Munkaprogram elkészítése 
után a szokásos rehabilitációs 
eszközök leltára és kölcsönzése, 
2008. évi jogszabályi változá¬
sok ismertetése és pályázatok 
elkészítése következett. 

Ismételten megszervezésre 
került az Életmód és jógatábor 
Kecskemétre. 

Elfogadta meghívásunkat, és 
megtisztelte klubunkat dr. Lipóczki 
Imre a DOTE tanszékvezetője, 
aki a keleti gyógyításról tartott 
nagyon érdekfeszítő előadást. 

A mindennapok nehézségei¬
hez nyújtott segítséget előadásá¬
val „A relaxáció és a képzelet 
ereje a stressz oldásban" Húsz-
tiné Hajdú Erika pszichológus. 

Az évadzáró Klubfoglalkozást a 
Sóstói gyógyfürdőben tartottuk 
meg, ahol mindenki kellemesen 
töltötte el a délutánt. 

Az országos SM Nap és SM Hét 
rendezvényét úgy szerveztük, 
hogy a szegedi úti célunk előtt, kis 
kitérővel, Ópusztaszeren a Nem¬
zeti Történeti Emlékparkot meg¬
tekinthessük. A sok-sok látnivalót, 
ami a tájvédelmi park területén 
található. Az „Erdő temploma", a 
„Promenád" viselettörténeti kiállí¬
tást és a romkertet. 

Nem utolsósorban Feszty 
Árpád: „A magyarok bejövetele" 
című alkotását, mely mind¬
annyiunkat elbűvölt. 

Ezen látványosság után minden¬
ki kellemes pihenéssel töltötte az 

Országos SM Nap rendezvényé¬
re, ahol a neurológia rangos elő¬
adói tájékoztattak az SM legújabb 
kutatási eredményeiről, és sze¬
mélyes tanácsokkal is ellátták a 
rászoruló betegeket. 

Utunk végén összegeztük, 
hogy nem csak a múltunk, jele¬
nünk, a betegségünk is össze¬
köt minket. 

Ebben az élményben sajnos 
csak azoknak a klubtagoknak 
lehetett részük, akik felmerték 
vállalni a 300-300 km távolsá¬
got és a rekord meleg kihívását. 

Vendégségbe volt nálunk a 
Szolnok Megyei SM Egyesület. 
Vendégeink kívánságára ismétel¬
ten Dr. Lipóczki Imre orvos tartott 
nagyon színvonalas előadást az 
egészséges életmódról. Közvet¬
lensége vendégeinket teljesen 
magával ragadta. 

A hagyományokhoz hűen ismét 
megrendezésre került a Karácso¬
nyi ünnepség az orosi Herman 
Ottó Általános Iskola kis diákja
ival. Akik szívet, lelket, melengető 
előadásukkal, önbizalmat sugá¬
roztak számunkra. Megerősítet¬
tek bennünket abban, hogy a mi 
életünk is érték. Klubunk pedig 
köszönetképpen vendégül látta a 
kisiskolásokat. Köszönjük nekik 
és pedagógusaiknak a csodálatos 
ünnepi műsort és a szívélyes 
fogadtatást. 

Mozgalmi életünk mellett nem kis 
feladatot ad a klub háttér tevékeny¬
sége, mely folyamatos kapcsolatot 
igényel az SM Betegek Országos 

2009. évi munkaprogramja 
Január: Az új év köszöntése, 

2008-ban végzett munka értéke¬
lése, és a 2009. évi munkaprog¬
ram megbeszélése. 

Február: Rehabilitációs és tor¬
naeszközök felmérése/leltározá¬
sa/kölcsönzése. 2009. évi jogsza¬
bályi változások megbeszélése. 

Március: Közös színházlátoga¬
tás. Életmód és jógatábor megszer¬
vezése. Pályázatok elkészítése. 

Április: Orvosi előadást szer¬
vezünk a klubtagok által kért 
témában. 

Május: Közös program a szol¬
noki SM Egyesülettel. 

Június: Évadzáró klubfoglal¬
kozás, a Sóstói termálfürdőben. 

Július-Augusztus: Nyári szünet. 
Szeptember: SM hét és SM 

nap megszervezése, gyógyfürdő-
zéssel összekötve. 

Október: Baráti, sorstársi 
beszélgetés, igény szerint. 

November: Az eltelt időszakban 
végzett munka értékelése. 

December: A hagyományok¬
hoz híven a fenyő ünnep meg¬
szervezése a Herman Ottó Általá
nos Iskolával közösen. 

Állandó feladatok: a megyé¬
ben élő SM betegek feltérképezé¬
se és tájékoztatása. Kapcsolattar¬
tás a médiákkal. Szponzorainkkal 
folyamatos kapcsolattartás. Pályá¬
zatok készítése és elszámolása. 

Vadászné Szabó Aranka 
SM Klubvezető 

A Rakamazi 
Megkezdődött a 2009-es év, és 

a csoport is megkezdi éves munká¬
ját. Részt veszünk január 31-én az 
önkormányzati farsangon, ahol 
Aradszky László lesz a sztárven¬
dég. Remélem, hogy mindenki jól 
fogja magát érezni. Február 28-án 
újabb télbúcsúztató farsangi bálon 
veszünk részt, majd március 7-én a 

Helyi Csoport 
nőnapot ünnepeljük meg. Ismét 
lesz majális, amit nagy érdeklődés¬
sel várunk. Családi napokat terve¬
zünk, majd ismét megrendezésre 
kerül a JONAGOLD Almafesztivál, 
ahol az almáé és az ebből készült 
ételeké lesz a főszerep. Részt sze¬
retnénk venni az október 23-i meg¬
emlékezésen, majd ismét a sváb 

programja 
disznótoros esten fogunk a minden¬
napok robotjából kikapcsolódni. 

Természetesen ezeken a prog¬
ramokon mindig szerepel majd 
egy-egy vers Csorba Bertalan 
„Séta a csillagok között" című ver¬
seskötetéből. 

Krómer Mihályné 
csoportvezető 

mailto:szszbegy@meoszinfo.hu
mailto:postmester@szszbmegy.t-online.hu
http://www.mszszbme.extra.hu
mailto:csampacsirke@freemail.hu
mailto:evaszilagyi@freemail.hu
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Egész napos vidámság 

Az egyesület 2008-ban is meg
rendezte a tagság részére a nagy 
múltra visszatekintő gyermek
napi rendezvényét az Esély 
Centrumban. 

Az egész napos programot 
Balogh Zoltánné egyesületi elnök 
nyitotta meg. A nap során több 
helyszínen, mindenki kedvére válo
gathatott érdeklődési körének meg
felelően a programokból. 

Köszönet az egyesületnek, hogy 
kiemelkedő figyelemmel van a 
gyermek tagtársak irányában, 
reméljük, lesz folytatás. 

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 nyilvántartá
sunk 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 

<\S' Ŝ "" 
¿ 7 % . 

VÁLTOZÁST BEJELENTŐ ADATLAP 

Személyi adatok változása 
Az azonosítás megkönnyítése érdekében szíveskedjen születési idejét is 
közölni. 

Névváltozás (családi állapot megváltozása, válás, házasságkötés stb.): 
Előző név: 
Változást követő név: 
Születési idő: 

Lakcímváltozás: 
Előző lakcím: 
Jelenlegi lakcím: 

Iskolai végzettség, illetve szakképzettség (időközben 
befejezte tanulmányait, illetve továbbtanult): 

Jelenleg dolgozik-e? Igen Nem 
Munkahely megnevezése: 
Jellege: - normál munkahely - rehabilitációs munkahely 

Milyen jellegű munkát végez? Fizikai vagy szellemi 
Rövid leírása: 

Egészségi állapotban bekövetkezett változások: 
Betegségének, diagnózisának rövid leírása (saját szavaival): 

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

7. 
8. Teljesen bénult, ágyban fekvő 
9. Végtagdeformitás 

10. Izomsorvadás 
11. Protézis beültetések 
12. Egyéb 

A fenti állapot milyen jellegű betegség következménye? 
1. Agyvérzés 2. Agylágyulás 3. Agyi keringési zavar 
4. Gerincsérv 5. Érrendszeri megbetegedés (érszűkület, ill. 

cukorbetegség következménye) 
6. SM (sclerosis multiplex) 7. Nagyfokú csontritkulás 
8. Csípőizület-kopás, meszesedés 9. Bechterew, SPA 
10. Parkinson kór 11. PCP, illetve egyéb ízületi elváltozások 
12. Egyéb: 

Melyik rokkantsági csoportba tartozik? 
1.(100%) 11.(100%) 111.(67%) 67% alatt 

Fogyatékossági támogatásban részesül-e? 
Igen (Hány százalék: ) Nem 

Milyen segédeszközt használ? (pl. kerekesszék, járókeret, támbot, 
végtagprotézis, járógép, ortopéd cipő, stb.): 

Egyéb közlendő: 

Megjegyzés: Kérjük értelemszerűen bekarikázással vagy aláhúzással 
a megfelelő választ megadni. 

Dátum: 2009. hónap nap 

aláírás 

Az Ököritófülpösi Rehabilitációs Centrum hírei 
Az Ököritófülpösi bentlakásos 

Start Rehabilitációs Centrum Nyír
egyházától 70 km távolságra 
működik, a Szatmári Síkság egy a 
Szamoshoz közeli csodálatos 
ősparkjában. A táj szépsége, a 
festői környezet, a hamisítatlan 
magyar falu jellege a nyugalmat 
sugározza. 

Az immár 15 éve működő intéz
ményt a Mozgáskorlátozottak 
S Z . - S Z . - B . Megyei Egyesülete, és 
a Start Rehabilitációs Vállalat 
hozta létre. 

Működési területe országos 
hatókörű, de főként Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Bor
sod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagy¬
kun-Szolnok, Békés, Csongrád, és 
Pest megyék területéről felvételü¬
ket kérők ellátására, rehabilitációs 
foglalkoztatására kerül itt sor. 

A felnőtt korú ellátottak köre 
mozgássérült, értelmi fogyatékos, 
látás és hallássérült, beszédfo¬
gyatékos, és halmozottan fogya¬
tékos emberekből tevődik össze. 

Az intézmény 25 férőhelyes, 
jelenlegi létszáma 9, míg további 
6 fő felvétele van folyamatban, 
így még további jelentkezők elhe¬
lyezésére van lehetőség. 

A speciális szakmai program 
sikerességét mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy az eddig ellátot¬
tak száma megközelíti a 100 főt, 
melynek mintegy 10%-a már csa¬
ládot is alapított, sőt egy részük 
saját családi házában él, többeket 
pedig a rehabilitáció befejezése 
előtt sikerült visszavezetni családi 
környezetükbe. 

Nézzük meg közelebbről az 
ököritófülpösi felnőtt korú lakók min¬
dennapjait Sitku Tamás segítségé¬
vel, aki 2009 januárjától vezeti a 
Rehabilitációs Centrumot. Míg Nyír¬
egyházán a tanköteles korú fiatalok 
részére biztosítunk elhelyezési 
lehetőséget, addig Ököritófülpösön 
a 18 év felettiek számára van tartós 
bentlakást nyújtó intézményi elhe¬
lyezésre lehetőség. 

Fontos szempont a lakók 
egészségi, pszichés és mentális 
állapotának megfelelő munkavég¬
zés biztosítása. Ezt a helyi adott¬
ságokhoz igazítva a mezőgazda¬
ság, állatgondozás, udvar és épü¬
lettakarítás, parkgondozás, kézmű¬
ipari munkák, fafeldogozás, porta¬
ügyelet, és egyéb könnyű fizikai 

munkák végzése jelenti az ellátot¬
tak részére napi 4-7 órás munka¬
időben, képességeikhez igazodva. 

A rehabilitációnak csak egyik 
része a munkára nevelés, hiszen 
a lakók napjaik legnagyobb részét 
szabadidős tevékenységgel töltik 
el, melyhez az intézmény a lehe¬
tőségekhez mérten minden felté¬
telt megteremt. Biztosítja a nap¬
pali, és közösségi tevékenysége¬
ket, azok berendezéseit, a lakó¬
szobákat (3-4 ágyas), csoportos 
és fejlesztő tevékenységekhez 
szükséges, a személyi tisztálko¬
dásra, és mosásra, szárításra 
szolgáló, valamint a kulturált sza¬
badidő eltöltéséhez szükséges 
helyiségeket, és eszközöket. 

Az anyagi feltételeken túl termé¬
szetes az egészségügyi alapellátás 
orvosi szobával, szakrendelésre 
való szállítással, rendszeres szűrő¬
vizsgálatokkal, és az egészségi fizi¬
kai állapotnak megfelelő ápolás, 
gondozás, valamint a gyógyászati 
segédeszközök biztosítása. 

A tárgyi feltételeken túl nagyon 
fontos a szabadidő koordinálása 
is. Itt megemlíthetjük a napi, heti 
állandó programokat, mint pl.: a 
fejlesztő, foglalkoztatás szervező, 
falulátogatási, papírhajtogatási, és 
a zenés délutáni foglalkozásokat. 

Ezeken túl az intézményen 
belül lehetőség van két lakrész¬
ben önálló kapcsolatban élő pár 
ún. félutas modellben való elhe¬
lyezésére is. Korábban és jelen¬
leg is mindkét lakrész kihasznált, 
ezek fontos jellemzői, a teljesen 
akadálymentesített közlekedési 
lehetőség, berendezett szoba, 
fürdőszoba és konyha, ahol a 
lakók az önálló életvitelüket gya¬
korolhatják. 

A leírtak szerint van még lehe¬
tőség későbbi jelentkezők foga¬
dására is, így feltétlen szót kell 
ejtenünk a bentlakás térítési díjá¬
ról, és időtartamáról is. 

A térítési díj a törvényi előírások¬
nak megfelelően van meghatároz¬
va, a bentlakók jövedelme alapján, 
de lényegesen alacsonyabb ösz-
szegben, mint az országos átlagé. 

A bentlakás időtartama 3+2 év, 
melyet a lakók zöme teljes egé¬
szében kihasznál, de az intéz¬
mény segítséget nyújt az esetle¬
ges továbbgondozás későbbi fel¬
tételeinek megteremtéséhez is. 

A Start Rehabilitációs 
Intézmény elérhetőségei: 
4400 Nyíregyháza, Liliom út 31. 
T.: 42/508-659 
E-mail: startintezmeny@freemail.hu 

Felnőttkorúak Rehabilitációs 
Intézménye 
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 24. 
T.: 44/358-029 

Mozgáskorlátozottak SZ.-SZ.-B. 
Megyei Egyesülete 
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. 
T.:42/410-522 

Start Rehabilitációs Foglalkoz¬
tató és Intézményei Kht. 
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. 
T.: 42/411-433 

Tervek, célkitűzések 
Az Ököritófülpösi Rehabilitáci¬

ós Intézmény területén 1952 óta 
folytatnak mezőgazdasági terme¬
lést. Az egykori nevelőotthon 
helyét 1992-ben a Start Rehabili¬
tációs Centruma vette át úgy, 
hogy a korábbi gazdálkodás folya¬
matossága nem szűnt meg, 
hanem az addig főleg gyümölcs¬
termelésre épült tevékenységet 
nagyarányú fejlesztéssel tovább 
bővítették. Üvegházak, fóliasátrak 
építésével, a hozzájuk csatlakozó 
öntözőrendszerrel intenzív kerté¬
szeti tevékenység is folyt, egé¬
szen 2000-ig, amikor a gépek, 
berendezések elhasználódása 
miatt jelentősen visszaesett a 
mezőgazdasági tevékenység, ami 
a dolgozói létszám csökkenésé¬
vel is járt. 

Mint ismert napjainkban ebben 
a térségben is nehéz munkához 
jutni. Ez a megváltozott munkaké¬
pességű helyi lakosokat még 
inkább sújtja, ezért az 
Ököritófülpösi telep elsődleges 
célja ebben az évben a mezőgaz¬
dasági tevékenység nagyarányú 
bővítése. 

A tervek között a növényter¬
mesztésen kívül - az ötvenes 
években telepített elöregedett 
gyümölcsfák kitermelése folya¬
matban van - az állattenyésztés 
fokozott fejlesztése is szerepel. 

Jelenleg a növénytermesztésre 
alkalmas terület felét takarmány¬
növények foglalják el. Idén újra 
beindították a zöldségtermelést, 

már két üvegházban palántane¬
velés folyik, melyek később hideg¬
fóliában kerülnek kihelyezésre. A 
fóliás zöldségtermelés mellett 
szabadföldön főleg burgonya, és 
hagymatermesztés kezdődik, 
amelyek termését elsősorban a 
Start saját konyháiban fogják fel¬
használni. 

A fogyatékos emberek rehabili¬
tációjának egyik fontos eleme a 
munkához való jutás, és az érté¬
ket teremtő munkavégzés lehető¬
sége. Ez önmagában is motiváló 
erővel bír, ezért az intézmény 
mozgáskorlátozott lakóit is bevon¬
ják a termelésbe úgy, hogy ún. 
magaságyásos rendszert alkal¬
maznak. Ezekben az ágyásokban 
a nagyobb hozam mellett a lakók 
könnyebben tudnak saját maguk¬
nak primőr árut termeszteni, sőt a 
parkban is tervezik néhány ilyen 
típusú virágágyás elkészítését, 
hogy egész nyáron könnyen 
művelhetők, és gondozhatók 
legyenek, akár tolókocsikból is. 

Az állattenyésztésnél elsősor¬
ban hízómarha, és hízósertés tar¬
tása az elsődleges cél, de emel¬
lett az intézmény lakói részére 
kisállatgondozói részleg is van, 
ahol kecske, nyúl, és baromfitar¬
tással foglalkoznak. 

Terápiás céllal tervezik egy 
állatsimogató kialakítását, ahol 
helyet kapnának a különféle dísz-
baromfik, és egyéb háziállatok is. 

A telepen, ahol a munkahelyek 
integráltan működnek, jelenleg 
nyolc fő tevékenykedik, ebből hat 
dolgozó megváltozott munkaké¬
pességű. Idénymunkáknál termé¬
szetesen más ágazat dolgozói is 
besegítenek, és a falu nagyarányú 
munkanélküliségét is enyhíteni 
lehetne a mezőgazdasági tevé¬
kenység további növelésével. 

Végül egy mondat hazánk egy 
híres kertészétől, Bálint György¬
től, ami az intézmény terveinek 
mottójául is szolgálhat: 

„Meggyőződésem, hogy a ker
tészkedés egyike a leghasznosabb 
és testileg, lelkileg legegészsége
sebb hobbiknak, mely valódi egyé
ni, és társadalmi értéket termel." 

Cseleiné Szécsi Zsuzsanna 
mezőgazdasági vezető 

„Nefelejcs" Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény mindennapjai 
A Mozgáskorlátozottak Sza

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete által fenntartott: 
„Nefelejcs" Fogyatékos Sze
mélyek Nappali Ellátást Nyújtó 
Intézménye 

Balogh Zoltánné elnök-fenn
tartó. Tel.: 20/326-0485 

Sitkuné Técsy Éva intézmény
vezető. Tel.: 20/930-8725 

Az intézmény 2008. január 2-án 
kezdte meg működését, Nyíregy¬
házán a Tiszavasvári u. 41. sz. 
alatt. 

Az intézmény nyitvatartási ideje 
hétfőtől csütörtökig: 7.30-16.30-ig, 
pénteken: 7.30-13.00-ig. 
Az intézményi szolgáltatás céljai: 
- Nyíregyháza Kistérség közigaz¬
gatási területén (Kálmánháza, 
Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, 
Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, 
Sényő) élő, 18. életévüket betöl¬
tött fogyatékos személyek nappa¬
li ellátása, 
- a fogyatékos személyek esély¬
egyenlőségének biztosítása, 
érvényesítése, önértékelésük erő¬
sítése, mentális problémák meg¬
előzése, kezelése, a kirekesztő¬
dés megakadályozása és társa¬
dalmi integráció segítése, 
- rehabilitáció és foglalkoztatás 
elősegítése, szociális foglalkozta¬
tás lehetősége, 

- tanácsadás az egészséges élet¬
módról, 
- preventív előadások szervezése, 
- igény szerint étkeztetés biztosítása, 
- speciális és gyógytorna igénybe 
vétele, 
- a családok tehermentesítése. 

A „Nefelejcs" Fogyatékos Sze¬
mélyek Nappali Ellátást Nyújtó 
Intézménye elsősorban mozgáskor¬
látozott fiatalok jelentkezését várja. 

A fenti célok megvalósításához 
a személyi és tárgyi feltételek biz¬
tosítottak. A szolgáltatás helyszí¬
ne tömegközlekedési eszközzel 
könnyen megközelíthető, szük¬
ség szerint a Támogató Szolgálat 
is igénybe vehető az ellátottak 
számára. Az épület teljes egészé¬
ben akadálymentes. (2006. év 
Akadálymentes épülete, Építé¬
szeti Nívódíj.) 

Szakmai háttér: 1 fő intéz
ményvezető^ fő terápiás munka¬
társ, 5 fő szociális gondozó és 
ápoló. 

Ellátotti létszám: az intézmény 
48 fő fogyatékossággal élő számá¬
ra biztosíthat nappali elhelyezést. 

A nappali ellátás keretében 
lehetőség van a fogyatékosság¬
gal élő fiatalok/felnőttek esetében 
a fejlesztő-felkészítő foglalkozás 
keretében biztosított munkavég¬
zésre is, amelyet a Start Kht. biz-

tosít, könnyű manuális tevékeny¬
ség keretében. 

Az intézményi foglalkozások 
nagyon sokrétűek: 

- Mentálhigiéné - személyi 
higiénia, egészség, prevenció: 
előadás formájában, kötetlen 
beszélgetés formájában, tesztlap, 
feladatlapok kitöltése. 

- Közlekedési szabályok: elő¬
adás formájában, kötetlen beszél¬
getés formájában, feladatlapok. 
- Magatartási normák: előadás 
formájában, kötetlen beszélgetés 
formájában, feladatlapok. 
- Segítő beszélgetések: egyéni, 
csoportos, feladatlapok. 
- Problémamegoldó és döntés¬
hozatali képesség erősítése: 
egyéni, csoportos, feladatlapok. 
- Családi kapcsolatok erősíté¬
se: szituációs játékok. 
- Emlékezet és figyelem fejlesz¬
tés: értő olvasás, matematikai 
képességek fejlesztése, helyes¬
írás fejlesztése, memória fejleszté¬
se: szólánc, barkóba, memóriafej¬
lesztő kártya, szókereső. 
- Művészetterápia: zeneterápia, 
próza és vers, tánc és dráma, 
hagyományápolás: ünnepek, 
népi játékok, népi mesterségek 
megismerése. 
- Kulturális tevékenységek: 
múzeumlátogatás, színházlátoga-

tás, műemlékeink megismerése, 
könyvtárlátogatás. 
- Színjátszókör, szereptanulás, 
szituációs szerepjátékok. 
- Manuális fejlesztés: különbö¬
ző rajztechnikák, festőtechni¬
kák, papírtechnikák (origami, 
szalvéta-technika, papírmasé, 
krepp-papír dekorációk, quilling) 
megismerése és alkalmazása. 
- Textiltechnikák megismerése 
és alkalmazása: varrás, szövés, 
fonás, kötés, hímzés, jelmezké¬
szítés, horgolás, makramézás 
- Gyöngyfűzési technikák megis¬
merése és alkalmazása: gyöngy¬
ékszerek, virágok, állatok. Bőr, báb¬
készítési eljárások feldolgozási tech¬
nikák megismerése és alkalmazása: 
bábkészítési eljárások, üvegfestési 
technikák megismerése és alkalma¬
zása, különböző gipsz technikák 
megismerése és alkalmazása, térfo¬
nás megismerése és alkalmazása, 
agyagozás, gyurma, sógyurma, zse¬
légyertya készítés, mozaikkép készí¬
tés, kőfestés, újrahasznosítható 
anyagokból készíthető dísztárgyak 
készítése. 
Az intézményről bővebben a www. 
mszszbme.extra.hu weboldalon is 
tájékozódhat. 

Sitkuné Técsy Éva 
intézményvezető 

mailto:startintezmeny@freemail.hu
http://mszszbme.extra.hu
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Kerekesszékkel is utazhatnak a Volán buszokon 
A gépkocsival való közlekedés nem mindenki számára garantált 

Nyíregyháza közlekedése egyre zsúfoltabb, egyre több a személygépkocsi. A gépkocsival való közlekedés nem mindenki számára 
garantált. Marad a tömegközlekedés, ami külön problémát jelent a mozgáskorlátozott emberek számára. A Szabolcs Volán Zrt. mai hely
zetéről, a mozgáskorlátozottakat megillető jogokról Danku Andor, a Szabolcs Volán Zrt. személyszállítási igazgatója tájékoztat. 

- Ismertesse röviden a Szabolcs 
Volán Zrt. jelenlegi helyzetét! 
- Nyíregyháza helyi közlekedésé
ben 87 db autóbusz közlekedik. 
Ebből 40 busz kihajtható rámpás. 
Négy minibuszt is vettünk, amik 
nem alacsonypadlósak, de kihajt
ható rámpával ezek is rendelkez¬
nek. 

A Szabolcs Volán Zrt. naponta 
1468 járatot indít. Évente kb. 32 
millió utast szállítunk, közülük leg¬
többen diákok, ill. nyugdíjasok. 
2003 óta 16%-kal csökkent az 
utaslétszám, ami ennyire ala¬
csony még soha nem volt. 

Nőtt a gépkocsik száma 

- Ez minek köszönhető? 
- A gépkocsik száma a városban 
az utóbbi öt évben 33 000-ről 
38 000-re nőtt. Egyértelmű a 
városban a zsúfoltság. 

Alacsonyabbak a jegyárak 

- Számítani lehet a jövőben is 
járatcsökkentésre? 
- Ezt nem mondtam. A városnak 
kell eldönteni, hogy milyen háló¬
zatot tart fenn. Csökkenő utaslét¬
szám mellett ez nagyon nehéz. 
Az a kérdés, ki finanszírozza meg, 
és milyen áron a veszteséges 
közlekedést? A többi városhoz 
képest nálunk még mindig alacso¬
nyabbak a buszjegyek árai, ezt az 
egyes társaságok internetes olda¬
lain is meg lehet tekinteni. Meg
próbálunk a legszigorúbb költség
gazdálkodással dolgozni. Kevés a 
dolgozói létszám, a költségeink¬
kel takarékoskodunk, az eszköz¬
parkot pedig igyekszünk vonzóvá 
tenni. 

Lecserélték a csuklós buszokat 

- Örömmel tapasztaljuk, hogy szép 
új buszok járnak városszerte. 
- Az új buszokat a csuklós buszok 
helyett rendeltük, nagy forgalmú 
útvonalakra tesszük be őket. 
Mindegyik busz légkondicionált. 
Egy kerekesszékes személy utaz¬
hat rajta biztonsági övvel. Célszerű 
kísérővel utazni. Sajnos volt már 
balesetünk is, amikor a mozgás¬
korlátozott nem volt bekötve, és 
leszálláshoz készülődött. Ezért fel¬
hívnám a kerekesszékkel közleke¬
dők figyelmét, hogy kössék be 
magukat. Nem biztos, hogy meg 
bírja tartani magát az illető, és jobb 
a balesetet megelőzni. 

Nem indokolt a nagyobb busz 

- Az új buszokból lesz járat az 
Esély Centrum felé? 
- Az utaslétszám nem indokolja, 
hogy nagyobb busz járjon a 
Tiszavasvári úton. Ezeket a 
buszokat a csuklós buszok helyett 
használjuk, azokra a járatokra 
vannak betéve. 

- Sokszor látni olyan buszt a H40-
es vonalán, ami még a régi kate¬
góriába tartozik, vagyis nem ala¬
csony padlós. Jó lenne, ha mind
egyik busz rámpás lenne! 
- A régi buszokon kevesebb a 
férőhely, ezért amikor kevés az 
utas, ezeket kell betenni. Azokon 
a járatokon, amik a bokortanyákra 
közlekednek, az utaslétszám nem 
teszi indokolttá a nagy buszok 
közlekedését. Ezekre a belváros¬
ban van szükség, így nem tudjuk 
mindig biztosítani, hogy alacsony 
padlós busz menjen. Újabb igé¬
nyek viszont mindig vannak, mint 
pl. a Bencs Iskola, Esély Centrum, 
Zrínyi Kollégium. Senki nem gon¬
dolta, hogy oda fogják kitenni eze¬
ket az intézményeket, ahová eljut¬
ni egyébként körülményes. Ha a 
reggeli csúcsforgalomba be kell 
tenni még egy-két járatot, ahhoz új 
buszt kell venni. Külön kisbuszt 
vettünk ezért, 4 darabot. A kis¬
busz, amely megáll az Esély Cent¬
rumban, naponta 6-7-szer jár. 

A rámpás buszok sokat segítenek a mozgássérült emberek utazásában 

Danku Andor 

Nem garantált mindig a 
rámpás, alacsony padlójú busz 

- Megoldható lenne, hogy a busz¬
megállókban lévő táblákon, ill. a 
tájékoztató füzetekben megjelöljék 
melyik busz rámpás, ill. alacsony 
padlójú? 
- Ez azért nem megoldható szá
munkra, mert nem tudjuk garantál
ni, hogy mindig rámpás busz men¬
jen. Sok minden történhet egy 
autóbusszal. Lehet, hogy az autó¬
busznak szemléje van, lerobban¬
hat, más megy helyette, stb. 

Ehhez sokkal nagyobb darabszám 
kellene, hogy garantálni tudjuk. A 
másik, hogy melyek legyenek 
azok a járatok, ahol mindig rám¬
pás busz közlekedik? Ezt nehéz 
eldönteni. Az utóbuszok különbö¬
ző férőhelyűek, és azt is figyelem¬
be kell venni, hogy milyen típusú¬
ak. Így nem könnyű átmozgatni 
őket egyik vonalról a másikra. Az 
a célunk, hogy az autóbuszok 
minél jobban ki legyenek használ¬
va, a férőhelyek számát tekintve. 

- Akkor marad a telefonálás? 
- A mozgáskorlátozott személy 
lehetőleg egy nappal, de legalább 
egy órával előtte ha betelefonál, 
akkor garantálni tudjuk, hogy rám
pás busz fog menni. Az 598-177-
es telefonszámon tartunk ügyfél¬
szolgálatot, mely napközben 6.00-
tól 20.00-ig bármikor hívható. 

A segítő részére az utazás 
díjtalan a kísérés idejére 

- Milyen feltételekkel utazhat 
segítőa fogyatékossággal élő 
személlyel? 
- Ha a fogyatékossággal élő sze¬
mély segítővel utazik, a segítő 
részére az utazás díjtalan a kísé¬
rés idejére. A súlyosan fogyaté¬
kos személyek a helyi közleke¬
désben ingyenesen, a helyközi 
közlekedésben 90%-os kedvez¬
ménnyel utazhatnak. A fogyaté¬
kos személy a Magyar Állam¬
kincstártól igényelheti az igazo¬
lást, mellyel ingyen utazhat. 

Jobban kihasználni a rugalmas 
közlekedést 

- Mi az ami megkönnyítheti még 
a mozgáskorlátozottak közleke¬
dését? 
- Van még egy dolog, amit nem 
használnak ki az emberek kellő¬
képpen, ez pedig a rugalmas köz

lekedés rendszere, ami nekik lett 
kitalálva. Ez azt a célt szolgálja, 
hogyha valaki annyira súlyosan 
mozgáskorlátozott, hogy neki még 
az is gondot okoz, hogy kimenjen 
a buszmegállóig, és onnan elmen¬
jen az intézménybe, ez a rugalmas 
közlekedés keretén belül megold¬
ható. Ez ún. taxirendszerben 
működik. Munkanapokon 9-17 óra 
között, km-ként 72 Ft-ért elszállít¬
juk az illetőt minibuszzal. Ebben a 
rendszerben az idősek, a kisma¬
mák is utazhatnak. Segítő szemé
lyek részére utazásonként 450 
Ft-ba kerül a menetjegy, meglévő 
összvonalas bérlethez fizetendő 
kiegészítő díj pedig 225 Ft. Ahhoz, 
hogy valaki igénybe vegye ezt a 
szolgáltatást, regisztrációs számot 
kell kérni az önkormányzattól, a 
szociális irodán. Az igénylőlap a 
honlapunkróll www.szabolcsvolan. 
hu is letölthető. Előzetes helyfogla¬
lás a diszpécseri szolgálat telefon¬
számán (T.: 42/509-132) történik. 

Piros számjelzésű járatok 

A menetrendben piros szám¬
jelzésű járatok azokon a vonala¬
kon, azokban az időszakokban 
közlekednek, amikor nincs egyéb¬
ként járat. Ez a busz csak akkor 
megy, ha előtte legalább egy 
regisztrált utas betelefonál. 

A rugalmas közlekedési szol¬
gáltatást nem veszik még eléggé 
igénybe az arra rászorulók. Sokan 
megoldják a közlekedésüket csa¬
ládtagokkal, hozzátartozókkal, ma 
már szinte minden háztartásban 
van autó. Jó azonban tudni, hogy 
van ilyen lehetőség, mert bármi¬
kor adódhat olyan helyzet, hogy 
szükség lehet rá. 
- Köszönöm a beszélgetést, 
reméljük kellő tájékoztatást kap¬
tak az arra rászorulók. 

Kurucz Brigitta 

Nyugodtan szórakozzon, mi hazaszállítjuk! 
A(^f) által üzemeltetett valamennyi vendéglátó egységében megrendezett esküvőről 

és egyéb rendezvényekről kedvezményes áron, de akár ingyen is hazaszállítjuk! 
Szolgáltatásaink és kedvezményes áraink: 

Leqaíább 10 fő rendezvényíekötésseímeqrendeít: 
2500 Fi/fő fölötti fogyasztás esetén a hazaszállítás: 

Nyíregyháza közigazgatási területén belül: INGYENES, 25 km-es körzeten belül: 199 Fl/f ő 
2500 Ff/fő alatti fogyasztásnál: 

Nyíregyháza terükére: 199 Ftffő, 25 km-es lojr^toi lgül : 399 Ftffő 
A szolgáltatás díját valamennyi igénybevevő után meg kell fizetni. A szállítás során az utas által 

a gépjárműben okozott kár helyreállítási költségét a károkozó köteles megfizetni. A gépjárműben 
az utas által okozott, nem természetes szennyeződés takarítási és fertőtlenítési költsége 2000 Ft + ÁFA. 

Sofőrszolgálatunk segítségével gépkocsiját is hazaszállítjuk! 
Rendezvényekről a gépkocsi szállítás: Nyíregyháza területére: 499 Fi/db, 25 km-es körzeten belül: 999 F̂ db 

Mozgássérültek, kerekesszékesek szállítását is tudjuk vállalni! 
Vendéglátó egységek: 

Centrum Étterem (Esély Centrum) Tiszavasvári u. 41./D épület T.: 454-093, Bujtosi Bujdosó Étterem és VendéglőrBujtos u. 32. T.: 411-433/2118 
Nyíregyházi Főiskola Étterme Sóstói u. 31/b T.: 444-474, írish Pub Étterem és Söröző Sóstói u. 31/b T.: 444-474 

Hogyan kérhető az egyesületi 
tagfelvétel? 

Sokszor fordulnak hozzánk olyan mozgássérült sorstársak, akik 
egyesületünk tagjai kívánnak lenni, szeretnének bekapcsolódni, meg¬
ismerni 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 igé¬
nyelni, de nem tudják milyen feltételekkel kérhető a tagfelvétel. 

Fontos tudnivaló a tagfelvétel
lel kapcsolatosan: 

Alapszabályunk értelmében 
tagja lehet egyesületünknek az a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé¬
ben élő állampolgár, aki mozgás¬
szervi diagnózisa alapján moz¬
gáskorlátozottságát az alábbi 
okmányok valamelyikével igazol¬
ni tudja, vagy azok meglétéről 
nyilatkozik: 
• Közlekedési támogatásra 
jogosult, vagyjogosultságátjö-
ve delmi helyzete alapján nem 
állapították meg, de az egész¬
ségügyi feltételével rendelkezik 
(legalább 7 pontot elérő I. fokú 
orvosi szakvélemény); 
•Fogyatékossági támogatásban 
részesül, vagy annak egész¬
ségügyi feltételeivel rendelkezik 
(az OOSZI súlyos fogyatékosság 
minősítéséről szóló szakvélemé¬
nyén a G/b. pont be van jelölve 
„X"-szel); 
• Mozgássérültségére tekintettel 
magasabb összegű családi pót¬
lékra jogosult (kiskorú személy 
esetén hozzátartozója számára 
folyósítják); 
• Olyan kórházi zárójelentéssel, 
vagy szakorvosi lelettel rendelke¬
zik, amelyből egyértelművé válik 
a súlyos mozgáskorlátozottsága, 
(pl. végtag amputáció, izomsorva¬
dás, végtagbénulás, stb.), és a 
segédeszköz használat (pl. kere¬
kesszék, háromlábú támbot, járó¬
gép, 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: 1800 Ft, gyer¬
mekeknek 18 évig 1000 Ft, melyet 
minden év június 30-ig kell befi¬
zetni.) 

A nyilvántartásba vételhez 
pontosan, olvashatóan ki kell töl¬
teni egy „Tagnyilvántartó lap"-
ot. Csatolni kell a mozgáskorláto¬
zottságot igazoló okmányok, 
valamint a tagdíj befizetését iga¬
zoló csekk (feladószelvény) fény¬
másolatát. Csak ezek együttes 
beérkezése után tudjuk felvenni 
tagjaink sorába, majd ezt követő¬
en megküldeni a tagsági igazol¬
ványt. 

Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a tagsági viszony létesíté¬
se, a tagdíj befizetése nem jelen¬
ti automatikusan a rendelet, illet¬
ve jogszabály által mozgáskorlá¬
tozottak számára biztosított 
támogatások igénybevételének 
lehetőségét (pl. lakás akadály¬
mentesítési támogatás, gépjár¬
mű szerzési támogatás, „Tele¬
fonnal a rászorultakért" Alapít¬
vány támogatása). 

Minden egyes támogatási 
forma igénylésére külön szabály 
vonatkozik. 

Tagfelvétellel kapcsolatban 
bővebb információ kérhető az 
Egyesület központi irodájá¬
ban, vagy a helyi csoportveze¬
tőknél ügyfélfogadási napo¬
kon személyesen, valamint 
telefonon. 

A tagdíjfizetés rendezése! 
Tisztelt Tagtársaink! Egyesületünk küldöttközgyűlése 2009. január 

1-jével tagdíjemelésről döntött. Ettől az évtől felnőtteknek 1 800 Ft/ 
év, 18 év alatti gyermekeknek 1 000 Ft/év az éves tagdíj. 

Kérjük azokat, akik tagdíjukat ebben az évben még nem rendezték, 
hogy legkésőbb június 30-ig szíveskedjenek ezt megtenni. Amennyi¬
ben a befizetés már megtörtént, az újságban található csekket tekintse 
tárgytalannak. 

Felhívjuk kedves tagtársaink figyelmét arra, hogy tagdíjhátralékukat 
minél előbb szíveskedjenek rendezni. (2007-2008. évben a tagdíj 
összege felnőtteknek 1 500 Ft, 18 év alatti gyermekeknek 800 Ft az 
éves tagdíj.) 

Alapszabályunk értelmében a rendezetlen tagdíjhátralék a tagsági 
viszony megszűnését vonja maga után. A tagdíjat az újság melléklete¬
ként küldött csekken, vagy Egyesületünknél szerdai ügyfélfogadási 
napon a pénztárban kérjük befizetni. 

Segítő önkormányzatok 
Köszönet azon Polgármesteri Hivataloknak akik támogatták az Egyesü¬
letet, valamint területi csoportjainkat, klubjainkat 
Balsa Polgármesteri Hivatal 

Gávavencsellői csoport támogatása 10 000 Ft 
Fehérgyarmat Polgármesteri Hivatal 

Fehérgyarmati csoport támogatása pályázat 80 000 Ft 
Gávavencsellő Polgármesteri Hivatal 

Gávavencsellői csoport támogatása 30 000 Ft 
Nyírbátor Polgármesteri Hivatal 

Nyírbátori csoport támogatása 30 000 Ft 
Nyírmihálydi Polgármesteri Hivatal 

Nyírbátori 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 40 000 Ft 
Tímár Polgármesteri Hivatal 

Gávavencsellői csoport támogatása 10 000 Ft 
Újfehértó Polgármesteri Hivatal 

Újfehértói csoport támogatása pályázat 80 000 Ft 
Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal 

2008. évi rendezvények tám. Civil keret 40 000 Ft 
Karácsonyi ünnepség 80 000 Ft 

http://www.szabolcsvolan


KULTÚRA, MŰVÉSZET 191 
Regionális Ifjúsági Ki Mit Tud? piosz 
az Esély Centrumban 

A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának 
szervezésében Észak-alföldi, Dél
alföldi és Észak-magyarországi 
régió elődöntője 2008. augusztus 
23-án került megrendezésre az 
Esély Centrum konferenciatermé¬
ben. 

A rendezvényre csak az Észak¬
alföldi régióból jelentkeztek fellé¬
pők, de így is sok kategóriában 
mutatták meg képességeiket a fia
talok. Öt kategória volt: irodalom, 
zene, művészet, műveltségi-logikai 
és egyéb. A vetélkedőt 9 órakor 
kezdtük, háromtagú zsűri értékelte 
a fellépők szerepléseit: Bozsik 
Mihályné - zsűri elnök, Tóth Móni¬
ka és Szilágyi Éva zsűri tagok. Elő¬
ször zene kategóriában mérhették 
össze tudásukat a szereplők, utána 
az irodalom kategória következet, 
majd az egyéb és végül a művelt¬
ségi, logikai vetélkedő. A művésze¬
ti kategóriából képeket és kézzel 
készített alkotásokat értékelhet¬
tünk. Ahhoz képest, hogy amatőrök 
voltak a fellépők, nagyon színvona¬
las előadásokat láttunk. 

Ének kategóriában: 
Fazekas István I. helyezett, 

Kercsó Gergely II. helyezett, Ihász 
Gyula III. helyezett. 

Irodalom kategóriában: 
Tóth János Krisztián I. helye¬

zett, Csorba Bertalan II. helyezett, 
Ihász Gyula III. helyezést ért el. 

Műveltségi, logikai vetélkedőn: 
Csorba Bertalan I. helyezett, 

Peller Tamás II. helyezett, valamint 
Szabó Katalin III. helyezett lett. 

Fazekas István az ének kategória első helyezettje 

Egyéb kategóriában: Fazekas 
István fellépését és Gerhard And¬
rea képeit különdíjjal értékeltük. 

Kategóriánként az első helye¬
zett továbbjutott a 2008. szeptem¬
ber 22-én megrendezésre kerülő 
Dunaújvárosi Országos vetélkedő¬
re. Ahol megyénket Fazekas Ist¬
ván, aki Jóslás című produkciójá¬
val II. helyezett lett és Csorba Ber¬
talan saját verseivel képviselte. 

A tárgynyereményeket a Moz¬
gáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Egyesülete, a START 
Rehabilitációs Foglalkoztató és 
Intézményei Kht., Nagy György, 
Vass Teodóra, Tóth Mónika, vala
mint Létai Csaba ajánlotta fel a 
nyerteseknek és a résztvevőknek. 
Amit utólag is elmondhatunk, hogy 
nagy örömmel fogadott mindenki. 

Ez a Ki Mit Tud? nem a versen¬
gésről szólt, hanem arról, hogy a 
fogyatékossággal élő fiatalok is 
kiállhassanak a nyilvánosság elé 
és megmutathassák értékeiket. 

Bozsik Mihályné 

Művészetek Hete rendezvény sorozat 
Második alkalommal rendezte 

meg a Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete és a START Rehabili
tációs Foglalkoztató is Intézmé
nyei Kht. Nyíregyházán az Esély 
Centrumban a Művészeti Hetek 
rendezvénysorozatát. 

A amatőr művészeti kiállítást a 
zsúfolásig megtelt konferenciate¬
remben Balogh Zoltán vezérigaz¬
gató nyitotta meg. A tárlat anya¬
gát az egyesületi tagok és a Start 
Kht. dolgozóinak a művei alkot¬
ták. Majd az eseményen résztve¬
vő Csabai Lászlóné Nyíregyháza 
polgármestere köszöntötte az 
egybegyűlteket és nagy elisme¬
réssel szólt az alkotásokról, ame¬
lyet főleg olyan emberek készítet¬
tek, akik valamilyen fogyatékkal 
élnek. 

Színes kiállítás 
A kiállításon többek között vol¬

tak kézimunkák, matyómintás 

A megnyitó közönsége 
terítők, goblein munkák, élethű 
korabeli figurák, babák, különféle 
természetes anyagból készült 
dísztárgyak, festmények, rajzok... 

A megnyitót és köszöntőt köve¬
tően Kádas Katalin festőművész 
értékelte a kiállítás anyagát, amit 
ő is nagyra értékelt. Majd kultúr¬
műsor szórakoztatta a érdeklődő 
közönséget. Többek között fellé¬
pett Jonathán Gyermek és Tánc 
mazsorett csoportja, Kánya Szi-

lárd és Kánya Zoltán a zeneiskola 
VI. osztályos tanulói zongorán 
négykezest adtak elő. Nagy sike¬
re volt a „Nefelejcs" Nappali Ellá
tást Nyújtó Intézmény lakói műso¬
rának, énekeltek, táncoltak, ver¬
set mondtak, bohózatot mutattak 
be. Hasonló sikert aratott a Start 
Amatőr Színtársulat, humoros 
színpadi darabbal szórakoztatták 
a közönséget. 

F A. 

Diákok a Louisville-i egyetemről 
2009. március 13-án pénteken 

a LoUiSville-i Egy e t e m diákjai 
tanulmányi gyakoriaton já r t a k a 

START Kht é S a MozgáSko rláto¬

zottak S z a b o l c s - S z a t m á r B e r e g 
Megyei Egy e S ü l e téb e n A t a n U l -

mányijk z á r á S a kén t t ö b b e n 

közöttük d i p l o m a m u n k á j á t í r j a é S  

v é d i m e g a S t a r t K h t . ü z e m e g y ¬ 

S é g e i n e k működéből, r ehabili¬

tá C ió S t e v ék e n y S égé r ő l é S a  

m e gy e i e g y e S ü l e t mUnkájá róL 
ElSőké nt Balogh Zoltán v e z é r ¬

i g a z g a t ó ú r „m e S él t e " é S m ut att a 

b e mUltimédiáS b e m u t a t ó v a l a  

S t a r t K h t . m ű k ö d é S é t , e l i S m e r é ¬ 

S e i t é S S i k e r e i t . A z t á n L a k a t o S 

K at a l i n a z ESély C e n t r u m v e z e ¬ 

t ő j e i S m e r t e t t e a z e g y e S ü l e t m u n ¬ 

k á j á t , v a l a m i n t a z E S é l y C e n t r u m 

é p ü l e t k o m p l e x u m a i n a k l e h e tő S é ¬ 

g e i t . 

A h a l l g a t ó k m e g l e p e t t e n é S 

é r d e k lődő e n figy elték hogy a z  

E u r ó p á b a n i S e g y e d ü l á l l ó r e h a b i ¬ 

l i t á c i ó S S z o l g á l t a t á S o k h o g y a n  

é p ü l n e k e g y m á S r a , k e z d v e a z  

i S k o l a i k é p z é S t ő l a k é S ő b b i m u n ¬ 

k a v á l l a l á S i g , a S z a b a d i d ő h a S z -

n o S e l t ö l t é S é i g , v a l a m i n t a z  

e g é S z S é g m e g ő r z é S e , j a v í t á S a  

é r d e k é b e n a z E g é S z S é g ü g y i  

C e n t r u m S e g í t S é g é v e l . 

A k ü l f ö l d i d i á k o k l á t o g a t á S t t e t ¬

tek a Humánpolitikai ü z e m b e n ,  

v a l a m i n t a Nappali I n t é z m é n y b e n . 

„Az Egyesületben is kigyúltak 
a Karácsonyi fények" 

A Mozgáskorlátozottak Sza¬
bolcs- Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete 2008. december 
19-én 15 órai kezdettel rendezte 
meg a hagyományos karácso¬
nyi ünnepségét a Nyíregyházán 
és környékén élő mozgássérült 
felnőtt és gyermek tagjai részé¬
re. A rendezvény helyszíne az 
Esély Centrum konferencia¬
terme volt. 

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy közel 200 tagtársunk tisz¬
telte meg jelenlétével rendezvé¬
nyünket. Az ünnepséget megelő¬
ző szervezőmunka során igye¬
keztünk színvonalas, meghitt pil¬
lanatokkal teli órákat előkészíteni 
a vendégeink számára. 

Műsorunk Balogh Zoltánné 
elnök köszöntésével kezdődött, 
aztán Csobán Lili harmadik osztá
lyos tanuló Kálmánczi Zsófi: Kará¬
csonyi Est című versét adta elő. 

Aztán dr. Anton Gots kamill iá-
nus szerzetes rend lelkésze 
köszöntötte és megszentelte az 
Esély Centrum épületeit, majd 
jelképesen egy feszületet adott 
át az egyesület elnökének. 

Folytatásként a ,,Nefelejcs" 
Nappali Intézmény műsorának 
programja színesítette a délutánt: 

Gerhard Erika: vers, Varjú 
Csaba: A Karácsony című saját 

„Nefelejcs" Nappali Intézmény Betlehemes játéka 

költeményét mondta el, aztán 
Betlehemes játékot láthattunk 
Pálóczy Gyula kíséretével. 

Zárásként Ady Endre Kará¬
csony című versének multimédiás 
prezentációja csalt könnycseppe¬
ket a jelenlévő tagtársak szemé¬
be. 

A műsort követően minden 
kedves sorstársunkat megaján¬
dékoztuk, valamint szendviccsel, 
pogácsával, üdítővel vendégel¬
tünk meg mindenkit. 

Örültünk, hogy ünnepi hangu¬
latban, tölthettünk el egy közös 
délutánt együtt békében, szere¬
tetben. A rohanó hétköznapok 
egyhangúságát jól esik egy kis 

időre elfelejteni és egy kicsit egy¬
másra figyelni. Figyelni a másik 
ember lelkére, gondolataira, érzé¬
seire, problémáira, mondanivaló¬
jára. 

Jó alkalom erre egy közös 
program, mely nem csak az 
ünnepek alkalmával kell, hogy 
előtérbe kerüljön. Figyeljünk, hát 
egymásra a hétköznapokban is 
és nyújtsunk segítő kezet az arra 
rászoruló embertársainknak! 

Ezúton szeretnénk megkö¬
szönni minden kedves támoga¬
tónknak a segítségét, hogy fel¬
ajánlásával hozzájárult a rendez¬
vény lebonyolításához és sors¬
társaink megajándékozásához. 

A Start Amatőr Színtársulat 2 éves 
A különböző fogyatékkal élő 

emberekből alakult Start Amatőr 
Színtársulat 2008-ban tovább 
folytatta tevékenységét. Ezúton 
szeretném megköszönni a szín¬
társulat tagjainak, hogy fáradsá¬
got, szabadidőt nem kímélve, 
ebben az évben is szívvel-lélekkel 
dolgoztak egy-egy produkció sike¬
rén. 

2008-ban az alábbi rendezvé¬
nyeken nyújtottunk színvona
las produkciókat: 

Február 1.: Előadás a Bujtosi 
Szabadidő Csarnokban a Start 
Rehabilitációs Foglalkoztató és 
Intézményei Kht. 20. születésnap¬
ján. 
Február 15.: Farsangi előadás és 
jelmezverseny, az Esély Cent¬
rumban. 
Március 7.: Nőnapi ünnepség a 
Start Kht. Központi Vegyes üze¬
mében. 
Május 22: Fogyatékkal Élők V. 
Művészeti Fesztiválja a Móricz 
Zsigmond Művelődési Központ¬
ban. 

Művészeti Hetek „Disznótor" 

Május 27.: „Kék madár szárnya¬
lása" - fogyatékkal élők irodalmi 
műsora a Megyei Könyvtárban. 
Május 30.: Gyermeknapi fellépés 
az Esély Centrumban. 
Augusztus 11.: Előadás a táborozó 
gyerekeknek az Esély Centrumban. 
Augusztus 16.: Családi nap az 
Esély Centrumban. 
Augusztus 21.: Néptánc fesztivál 
nyitórendezvényén való fellépés a 
Mustárházban. 
Augusztus 23.: Regionális Ki mit 
tud? az Esély Centrumban. 

Szeptember 20.: Országos Ki mit 
tud? Dunaújvárosban. 
November 7.: Művészeti Hetek 
nyitó rendezvényén való részvétel 
az Esély Centrumban. 
November 27.: Művészeti Hetek 
záró rendezvényén való részvétel 
az Esély Centrumban. 
December 16.: Karácsonyi műsor 
a Központi Vegyes üzemben. 

Pájerné Rádi Mariann 
Start Amatőr Színtársulat 

vezetője 

A kiállításon bemutatkozott a START Kht. 
A Romantika Esküvői Kiállítás 

és Vásár 2009. január 24-25-én 
került megrendezésre a Bujtosi 
Szabadidő Csarnokban. 

Idén a Start Kht. étterem, az 
Esély Centrum étterem is képvisel¬
tette magát a többi kiállító cég között. 
Az esküvővel kapcsolatos lehetősé¬
gek teljes palettáját vonultatták fel a 
kiállítók, így bőven volt választási 
lehetősége az érdeklődőnek. 

A Start Kht. kínálatában szere¬
pelt az Esély Centrum étterem 
bérlési lehetősége, nyomdai szol¬
gáltatások: pl. meghívó, szalvéta 
nyomtatása, esküvői vendég¬
könyv készítése, stb. 

Szállítással kapcsolatban buszok 
bérleti lehetőségét, ill. sofőrszolgá¬
lat igénybe vételét ajánlottuk a 
házasulandó fiataloknak. 

A vendéglátás kínálatában sze¬
repelt: hidegtálak, bonyolult eskü¬
vői menük, sütemények, menny-
asszonyi torták ajánlása. A kiállí-

táson részletesen bemutattuk a 
cégünknél igénybe vehető szol¬
gáltatásokat, lehetőséget hagyva 
egyéni igények teljesítésére is! 

Reméljük sikerült az érdeklődő 
közönség felé megmutatnunk a 
Start Kht. sokoldalú tevékenysé¬
gét, mellyel a nagy nap emléke¬
zetesebbé tételéhez hozzá tud¬
tunk járulni. 

Részvételünk az esküvői kiállítá¬
son sikeresnek bizonyult. Úgy gon¬
doljuk, aki a cégünk szolgáltatásait 
választja esküvője megrendezésé¬
hez, az megkímélheti magát, és 
családját a lakodalmas ügyintézés 
fáradtságaitól. Az igények leadása, 
és egyeztetése után, pedig minden 
a mi dolgunk... 

Bozsik Mihályné 



I SPORT, ESÉLYEGYENLŐSÉG 

Sportnap: „Ép testben ép lélek" 
2008. augusztus utolsó vasár

napján ismét megrendezésre 
került a nyíregyházi Városi Stadi
onban a Fogyatékosok Sporttalál
kozója. Biztosan csodálkoznak 
azon, hogy lehet ilyen tapintatlan 
egy maga is mozgássérült újság
író, hogy a cikkének sértő címet 
ad, a fogyatékosokkal kapcsolat
ban kell pont az épséget emleget
ni? Csakhogy a római Juvenális 
mondása eredetileg úgy hangzik, 
hogy „Imádkozzunk, hogy ép lélek 
legyen ép testben.". 

A sportolás felemeli a lelket is, 
a mozgás öröme, élménye által. 
Erre nyújtott lehetőséget a Nyírsuli 
Kht. és a Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete ezzel a kedves ren¬
dezvénnyel. 

Mi az az egészség? Ki az 
egészséges? Akinek zavartalanul 
működnek a szervei? Az egész¬
ségesek biztosan így gondolják. 
Mi, betegek, fogyatékosok pedig 
úgy, hogy társadalmi értelemben 
egésznek érezzük magunkat, 
elfogadottnak, pl. a sport által. Jó 
volt ezt megtapasztalni a fiatalok 
részéről, a Városi Stadionban. 

Az ember test és lélek egysé¬
ge, meg akarja magát valósítani 
testi vonalon is. Erre kaptak a fia¬
talok és a szépkorúak lehetőséget 
ezen a nyári napon, a verseny 
futással, tekézéssel, kislabda 
dobással, és még számos érde¬
kes versenyszámmal folytatódott. 
Aki szellemi erejét akarta megtor¬
náztatni, a sakk bajnokságra 
nevezhetett be. A győztesek 

Lengőteke verseny 

érmet kaptak, de minden résztve¬
vő egy ajándék pólóval térhetett 
haza. 

A rendezvényt, a főiskola test¬
nevelés szakos diákjai segítették. 
Ezúton mondunk a szervezőknek 
köszönetet, hiszen hitet kaptunk 
általuk, hogy a mozgás-, hallássé¬
rült ember is képes megjeleníteni 
a személyi méltóságát a sport 
által, kibontakoztatja képességeit, 
fejleszti közösségi életét, harmo¬
nikus lesz a kapcsolata a világgal, 
lehetőséget kap ezáltal a boldog¬
ságra. 

Az egészség Isten ajándéka. 
Az ajándékot nem lehet elvárni. 
Ha nem kaptuk meg az egészsé¬
get, azzal kell gazdálkodnunk, 
ami van, és megmutatni állóké¬
pességünket, akaraterőnket pl. a 
sporttal. 

De nem csak a sport élményei 
vel gazdagodott nyarunk, hanem 
szórakozás is volt ez a nap, tartal
mas beszélgetések által. Talán 

barátságok, ismeretségek is szö¬
vődtek a résztvevők közt. 

A szenvedés miértje titok, de 
értelmessé kell tennünk, építő 
tevékenységek által, mint amilyen 
a fogyatékosok sportja. Köszönet 
a szervezőknek, hogy ezt szá¬
munkra lehetővé tették. Mindenki¬
nek örök élmény marad, nemcsak 
a bezsebelt érmek által, hanem a 
szívébe írva, dédelgetve, mint jól¬
eső emléket. 

Papp Nóra 

Bemelegítenek a versenyre a résztvevők 

Esélyegyenlőségi kamion Nyíregyházán 
Az Európai Unió a 2007-es 

évet az Egyenlő Esélyek Min
denki Számára Európai Év-nek 
nevezte ki. Ehhez a nemes gon¬
dolathoz kapcsolódóan egy 30 
tonnás kamion járja Európa útjait, 
jelentősebb helyszíneit, ellátva az 
esélyegyenlőséghez tartozó tár¬
gyakkal, információs anyagokkal. 

Nyíregyházára 2008. augusz¬
tus 31-én vasárnap gördült be, és 
tartózkodott a Szabadság téren 
(volt Krúdy mozi mellett). 

A kamion turné tájékoztatott és 
népszerűsíti a mindenkire érvé¬
nyes elvek előnyeit. Aktuális posz¬
terek, témával foglalkozó ke¬
rekasztal, érintettek képviselőivel 
és szakemberekkel. Az ügynek 
helybéli képviselője volt Herczku 
Tünde az Esélyegyenlőségi Iroda 
vezetője és Balogh Zoltán a 
START Kht. vezérigazgatója, aki a 
Védett Szervezetek Országos 
Szövetsége elnöke és az Orszá¬
gos Fogyatékosügyi Tanács tagja. 

A kötetlen beszélgetésen 
elhangzott, hogy vannak eredmé-

nyek az esélyegyenlőség elérésé
nek ügyében, de még sok a tenni¬
való. 

A kamion turné keretében 
kiemelten foglalkoztak a fiatalok¬
kal, tájékoztatás hangzott el, hogy 
milyen esélyegyenlőségi jogokat 
biztosít számukra az EU, munka¬
helykeresés, oktatás, továbbkép¬
zés területén. Az itteni gondok 
megoldása mintegy 60-70%-os 
mértékűre becsülhető. (Akadály¬
mentesítés, közlekedés, oktatás, 
foglalkoztatottság stb.) Vannak 
ettől rosszabb mutatók is az 
ország egyéb területein. 

A kamion elhozta a budapesti 
Ability Park részeit. A kilátogatók 
kipróbálhatták, átérezhették mi¬
lyen akadályok nehezítik a külön¬
böző fogyatékossággal élők nap¬
jait. A program vezetésével 
Dömsödi Gábor népszerű TV-s 
műsorvezető foglalkozott, igen 
felkészülten és empátiával. A 
jelenlévők meglepetésére gyakor¬
latban is végigjárta az Ability par¬
kot a kerekesszékben, küzdve az 

akadályokkal. Sok ilyen hozzáállá¬
sú népszerű egyénre lenne szük¬
ség, hogy még jobban megismer¬
né a társadalom a gondokat. 

A programot antidiszkriminációs 
témában kvíz vetélkedő is színesí¬
tette, értékes tárgynyereményekkel. 

A kulturális műsorban láthattuk 
a Budapesti Gördülő Táncegyüt¬
tes képviselőit, amelynek egye¬
dülálló érdekessége, hogy a 
kerekesszékben ülő táncosnak ép 
mozgású a partnere, így színes 
koreográfiára előadott nagysikerű 
műsorban volt része a közönség¬
nek. A programot a pomázi roma 
együttes hangulatos, tempera¬
mentumos koncertje zárta. 

Az egész délután tartalmas, 
tanulságos és szép programot 
nyújtott. 

Meg kell jegyezni, hogy 
nagyobb létszámú közönségláto¬
gatásra volt méltó ez a rendez¬
vény. A szervezés nem volt körül¬
tekintő, kevesen voltunk a Vidor 
fesztivál miatt, mivel azonos idő¬
ben több helyszínen voltak műso¬
rok. Előzetes hírverést nem lát¬
tunk, utólag sem volt a médiában 
az Esélyegyenlőségi Napnak mél
tatása. Az érintettek ennek ellené¬
re örömmel láthatták, hogy foglal¬
koznak a problémáikkal. 

Tóth László 

Nagyszabású sporttalálkozó Tarpán 
A 2400 lakosú Tarpán a 

helyi sportligetben került meg
rendezésre a Megyei Integrált 
Kistérségi Sporttalálkozó 2008. 
március 29-én szombaton, a 
fogyatékkal élő résztvevők 
számára. 

A rendezvény fő támogatói 
voltak: Önkormányzati és Terü¬
letfejlesztési Minisztérium, 
Fogyatékosok Nemzeti Sport¬
szövetsége, Tarpa Polgármes¬
teri Hivatal, a Beregi Többcélú 
Kistérségi Társulás. 

A szervezésben jelentős 
részt vállalt a Fogyatékosok 
Nemzeti Sportszövetsége Sz.-
Sz.-B. megyei Szervezetének 
titkára Szendrei Istvánné, a 
Bárczi Gusztáv Iskola testne¬
velő tanára, és a Mozgáskorlá¬
tozottak Megyei Egyesülete, 
Balogh Zoltánné elnök asszony 
segítségével. 

A sportnap megnyitása de. 
10 órakor kezdődött. A megnyi¬
tó üdvözlő beszédet Dr. Kele¬
men Béla Tarpa polgármestere 
tartotta. Köszöntőt mondott Nagy 
József a FONESZ főtitkára. 

A sportnapi versenyek meg¬
kezdődtek a nagyszámú részt¬
vevő számára. Jöttek pl. Sza-
kolyból és Ököritófülpösről is. 

Volt verseny a teljesség fel¬
sorolása nélkül: síkfutásban, 
kislabda cél- és távdobásban, 
sakkban, labdarúgásban, stb. 
Mindenki találhatott kedvére 
való sportot. 

A kategóriák helyezettjei 
érem díjazásban részesültek, 
amelyeket Nagy József úr és 
Balogh Zoltánné adott át. 

Meg kell említeni a START 
Kht. és a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének segítségét a 
helyszínre való utazáshoz és 
egyebekhez. 

Tóth László 

V. Michelin Hungária Futófesztivál 
- Fussunk együtt! Együtt segítsünk! 

Több mint háromezren vettek 
részt 2008. május 31-én délután az 
ötödik alkalommal megrendezésre 
kerülő Michelin Hungária Futófesz¬
tiválon. A résztvevők 5 és 10 kilo¬
méteres táv közül választhattak. 

A futófesztivál programjai az 
ismert műsorvezető, Knézy Jenő 
vezetésével már kora délután 
elkezdődtek. 

A Kossuth téren felállított sát¬
rakban közben egyre csak fogy¬
tak az eseményre készített pólók, 
mert a jó időnek köszönhetően 
sokan döntöttek úgy, hogy még a 
hőségben is vállalják az 5 vagy 10 
kilométeres távokat. A Michelin 
Hungária Kft. nevében Nagy Béla 
kommunikációs igazgató, a 
megye képviseletében Seszták 
Oszkár, a Megyei Közgyűlés elnö¬
ke, a város részéről pedig Nagy 
László alpolgármester és Dr. 
Gere Zoltán, a városi rendőrkapi¬
tányság vezetője köszöntötte a 
megjelenteket. 

A verseny bemelegítéssel kez¬
dődött, amit az ismert fitnesz 
sztár, Rubint Réka tartott. A rajt¬
nál a 10 kilométeres távot teljesí¬
tők indulhattak elsőként, őket 
követték az 5 kilométert futók. 
Voltak, akik családjukkal együtt, 
mások óvodai, iskolai csapattal 
vettek részt. A Michelines dolgo¬
zók nemcsak az egészségükért, 
hanem nemes célért is futottak, 
mivel részvételükkel hozzájárul¬
tak három alapítvány támogatá¬
sához is, akik külön sátrakban 
képviselték jelenlétükkel a ren¬
dezvényt. Nyíregyházán a Moz¬
gáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesü¬
letét és a Bárczi Diáksport Köz¬
hasznú Egyesületet támogatják, 
Budapesten pedig a Korai Fej¬
lesztő Központot Támogató Ala¬
pítványt. A jelentkezések alapján 
kiderült, hogy idén az átlagosnál 
többen jelentkeztek a 10 kilomé¬
teres táv megtételére. 

A nagysikerű rendezvény záró¬
akkordja természetesen a kategó¬
riák szerinti eredményhirdetés és 
díjazás volt. Mindenki emlék 
éremmel büszkélkedhetett és 
emellett még értékes ajándékokat 
is kaptak a díjazottak. A tíz kilo¬
méteres férfi és női befutó egy 
garnitúra Michelin személyabron¬
csot kapott ajándékba. A futófesz¬
tivál Crystal koncerttel zárult. 

Ezúton is szeretnénk megkö
szönni a szervezőknek és a 
résztvevőknek az Egyesület 
részére nyújtott támogatást. 

Bozsik Mihályné 

Ezüstérem a csehországi sakkversenyen 
Csehországban már negyedik 

alkalommal képviselik hazánkat 
magyar sakkozók országos szin¬
ten, ahol a megyénkbeli Szilágyi 
Éva ezüstérmes lett. 

A sakkverseny 2008. augusz¬
tus 27-31. között került megren¬
dezésre a csehországi Brno mel¬
lett Hodonínban. Hazánkat négy 
sakkozó képviselte. Egyikük Szi¬
lágyi Éva egyesületünk tagja. 

A sportoló elmondta: a rangos 
versenyen már harmadik alkalom-

mal vettem részt. Minden évben, 
most is szerveztek zenés progra¬
mokat (élő zenés táncestet, jel¬
mez versenyt) a szálloda bárjá¬
ban, ahol jól éreztük magunkat. 

A versenyen a magyarországi 
sakkversenyekkel ellentétben 
több női sakkozó is asztalhoz ült. 
Az utóbbi években a cseh ver¬
senyzők sakk tudása sokat fejlő¬
dött, és a versenyeken nagyobb 
tudású versenyzők is indulnak. 
Ezen a megmérettetésen én az 

előkelő második helyen végez¬
tem. Hazánkat képviselők közül 
az összetett (nők, férfiak között) a 
legjobb eredményt Rázsits Géza 
(Somogy megye) érte el, ő is 
második lett. A dobogó harmadik 
fokára állhatott Besenyi Tibor 
(Győr-Moson-Sopron megye), 
ötödik helyezést ért el Hegedűs 
Imre (Hajdú-Bihar megye). 

A versenyt ebben az évben is 
megrendezik, amelyen szintén ott 
lesz. 


