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Eredményesen, de beosztóan 
gazdálkodtak az egyesületnél 

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete május 29-én tartotta Nyíregy
házán, az Esély Centrumban a tisztújító küldöttközgyűlését, ahol értékelték az egyesület elmúlt évi 
tevékenységét és meghatározták a jövő feladatait. 

Balogh Zoltánná egyesületi el
nök így summázott: - A gazdasá
gi nehézségek ellenére eredmé
nyesen, de beosztóan gazdálkod
tunk tavaly, így teszünk 2010-ben 
is - majd így folytatta - Jelentősen 
meghatározta Egyesületünk mun
káját az a körülmény, amit az 
Esély Centrumban történő elhe
lyezésünk jelentett. Máig is nehéz 
megszokni, hogy 4-5 épületet 
használunk, és időnként egyidejű
leg akár 150 fő is tartózkodik az 
Esély Centrum területén. Termé
szetesen ez nem panasz, csak in¬
kább jelzésérték ahhoz, hogy 
mennyit is változtunk akár a ko¬
rábbi évekhez viszonyítva is. Je¬
lenleg a volt Báthory Laktanya tel¬
jes területét és összes építménye¬
it használhatjuk, illetve az általunk 
alapított START Vállalat - jelenleg 
Nonprofit Kft. - kapta meg Nyír
egyháza Város Önkormányzatától 
az üzemeltetés jogát. A küldöttek 
is láthatják, hogy ez a néhány hó¬
nap milyen változást jelentett a 
környezetünkben. 

Szavaznak a küldöttek 

Balogh Zoltánná elnök 

A világ is felfigyel! 
Komoly változás az is, hogy a 

munkahelyek, a START dolgozói, a 
képzőhelyek, a szakiskola és szak¬
középiskola, a bentlakásos lehe¬
tőségek Ököritófülpösön, Nyíregy¬
házán, de itt a Centrumban is 
mind-mind előrelátó intézkedé¬
sek, melyekre Európa vagy a vi¬
lág is felfigyel. 

Az egyik legújabb, Egyesüle¬
tünk által alapított intézmény a 
„Nefelejcs" Fogyatékos Személyek 
Nappali Ellátást Nyújtó Intézmé¬
nye, mely lehetőséget nyújt arra, 
hogy a START-nál történő foglal¬
koztatáson túlmenően biztosítsunk 
mindazok számára intézményes 
gondozási lehetőséget, akik a mun-

kaidőn kívüli időszakban szerve¬
zett felügyeletet igényelnek. Azt 
gondolom, hogy Egyesületünknek 
ezen a területen még számos le¬
hetősége, tennivalója adódik, hi¬
szen a hozzáértők közül többen is 
javasolják, hogy ezt a tevékenysé¬
get tovább kell bővíteni. 

Fiatalítás 
Ha feszesen is, de mégis ered¬

ményesen és beosztottan tudtunk 
2009-ben gazdálkodni. Erre törek
szünk 2010. során is azokkal a 
tennivalókkal, amit tulajdonkép¬
pen az Egyesületünket átívelő vagy 
átölelő választási sorozat jelent. 

Mindannyian tudják, hogy eb¬
ben az évben megkezdődött a he¬
lyi csoportok vezetőinek újravá¬
lasztása. Lehet, hogy nem látvá¬
nyos, de mégis legalább részben 
eredményes az a fajta megyei, de 
országos elképzelés is, mely moz¬
galmunk fiatalítását, a vezetőink 
felkészültségében történő előrelé¬
pést célozza meg. 

Kétszázezer mozgásfogyatékos 
Országos szinten a MEOSZ 

nyilvántartása szerint a mozgásfo¬
gyatékosok száma meghaladja a 
kétszázezer főt. Ennek mintegy 
5-8%-a, tehát több mint tízezer 
ember megyénkben él. Jogos el¬
várás és indok az Országos Egye
sület vezetésében is, Megyei Egye¬
sületünk vezetésében is, hogy 
mozgalmunkat, szervezeteinket 
egyre felkészültebb, de mégis kel¬
lő körültekintéssel és empátiával 
rendelkező személyek vezessék. 

A közel 30 éve alatt folyamato¬
san és gyökeresen megváltozott 
például a létünkhöz, működésünk¬
höz elengedhetetlen gazdasági 
háttér. Ma nincsenek jelentős 
nagy vállalatok, támogató szpon¬
zorok, lassan a kör leszűkült, és 
legfőbb bázisunk az általunk ala¬
pított gazdasági társaság, a 
START Nonprofit Kft. 

Sokat gondolkodunk országos 
vezetőinkkel a humánerőforrások 
feltárásában, hiszen a fiatal fogya¬
tékosok - hála az esélyegyenlő¬
ség jól érzékelhető jeleinek - egy¬
re jobban megtalálják elfoglaltsá¬
gukat, napi megélhetésüket, élet¬
céljaikat az élet egyéb területén. 

Fontos a kellő felkészültség 
Egyre nehezebb a fiatalítás. 

Egyesületünknél is jobban meg 
kell barátkozni azzal, hogy mun¬
kánkat olyan felkészült fiatalok se¬
gítsék, akik elfogadják helyzetün¬
ket és állapotunkat, tudnak és ké¬
pesek segíteni elképzeléseink 
megvalósításában. Ilyen a pályá¬
zatokon szerezhető források meg¬
teremtése, amelyeket elsősorban 
a Nemzeti Civil Alapprogram, a 
Szociális Minisztérium, illetve egyéb 
szervezetek írnak ki. A pályázatok 
megírása, illetve a kiíró szerveze¬
tekkel való kapcsolattartás, a 
megnyert pályázatok elszámolá¬
sa, az intézmény működtetése 
vagy akár saját környezetünk fenn¬
tartása a legfőbb célunk. 

Folytatás az 5. oldalon 

2011-ben is segítheti ^ 
a súlyosan mozgáskorlátozott emberek 
• érdekképviseletét, 
• életkörülményeinek javítását, 
• önálló életvitelét, 

ha Személyi Jövedelemadójának 1 % - á t 
a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesületének ajánlja fel. 
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Új utakon a rehabilitáció rendszere 
A Foglalkoztatási és Szoci

ális Hivatal (FSZH) Visszaté
rés „új utakon" - a rehabilitá¬
ció új rendszere Magyaror¬
szágon címmel Budapesten 
2009. június 11-12-én nemzet¬
közi konferenciát tartott, me¬
lyen 12 külföldi ország képvi¬
selői is részt vettek. 

A Szociális és Munkaügyi Mi¬
nisztériumot dr. Mészáros Miklós 
miniszteri biztos képviselte. A 
konferenciát Lengyel János fő¬
igazgató-helyettes vezette. A re¬
habilitációs foglalkoztatást végző 
munkaadók világszövetségét Hans 
Vrind, a Workability Europe elnö¬
ke képviselte. A külföldi és hazai 
előadók között Balogh Zoltán, a 
Védett Szervezetek Országos Szö
vetségének (VSZOSZ) elnöke a 
rehabilitációs foglalkoztatással 
szembeni elvárásokról és idősze¬
rű gyakorlati kérdésekről tartott 
előadást. 

A rendezvény keretében Pirisi 
Károly, az FSZH főigazgatója és 
Balogh Zoltán, a VSZOSZ elnöke 
a két szervezet közötti hosszú tá¬
vú szakmai együttműködésről írt 
alá megállapodást. 

A feszítő gondokról Nyíregyhá¬
zán is tanácskoztak 

A rehabilitációs foglalkoztatás 
feszítő gondjairól ez év februárjá¬
ban is tartottak Nyíregyházán or-

A nyíregyházi eszmecsere előadói 

szágos konferenciát a Start Reha¬
bilitációs Fog lal koztató és Intézmé¬
nyei Közhasznú Nonprofit Kft. szer¬
vezésében. 

A tanácskozáson 11 olyan cég 
vezetője vett részt az ország min¬
den szegletéből, ahol egyenként 
több mint ezer, és együtt több 
mint 18 ezer megváltozott munka
képességű és fogyatékkal élő dol¬
gozót foglalkoztatnak. Ez az or¬
szágban összesen alkalmazott sé¬
rült személyek közel 40 százaléka. 

A rehabilitációs foglalkoztatás 
jövőjéről, fejlesztési koncepciójá¬
nak és stratégiájának előkészíté¬
séről a tanácskozáson jelen lévő 
dr. Czomba Sándor országgyűlési 
képviselő, az Országgyűlés Fog¬
lalkoztatási és Munkaügyi Bizott¬
ságának tagja, Solt ész Miklós or¬
szággyűlési képviselő, az Ifjúsági 
és Családügyi Bizottság alelnöke 

is kifejtette véleményét, álláspont
ját a témával kapcsolatban. 

Visszaadni a becsületet! 
- A nyíregyházi konferenciára 

eljött cégek vezetőinek tapaszta¬
lata, véleménye és javaslata meg¬
határozó lehet a további célok ki
alakításában, a szükséges jog
szabály-módosítások előkészíté
sében - mondta bevezetőjében 
Balogh Zoltán, a házigazda Start 
Nonprofit Kft. vezérigazgatója az 
eszmecserét követő sajtótájékoz¬
tatón, majd így folytatta - A cég¬
vezetők elkészítettek önmagukról 
egy olyan üzenetet, hogy mit le¬
hetne tenni, Győrtől Pápáig, Deb
recentől Pécsig, hogy vissza le
hessen adni a fogyatékkal élő em
berek becsületét, amit komplexen 
vesztettek el az utóbbi időben. 

Folytatás a 3. oldalon 

Húszéves korba lépett a VSZOSZ 
A Védett Szervezetek Orszá

gos Szövetsége (VSZOSZ) 2009. 
december 3-án Budapesten, a 
Ben czur Hotel nagytermében 
tar totta megalakulásának 20 é -
ves jubileumi ünnepségét. 

- Az ünnepi eseményen részt 
vett dr. Herczog László szociális 
és munkaügyi miniszter, a szövet¬
ség tagjai, országos hatáskörű 
szervek, regionális munkaügyi köz¬
pontok és a fogyatékosügyi szer¬
vezetek képviselői - tájékoztatta 
lapunkat Csépke István, a VSZOSZ 
főtitkára, majd így folytatta: 

- A VSZOSZ-t 1989. november 
28-án Pécsen 22 munkaadó ala¬
pította azzal a céllal, hogy e spe¬
ciális munkaadók működését, pi¬
acon való megjelenését össze¬
hangolja, érdekeit a kormányzati 
és az országos hatáskörű szer¬
vek előtt képviselje. Balogh Zoltán átveszi a kitüntetést 

Emlékplakett 

Dr. Herczog László szociális és 
munkaügyi miniszter köszöntötte 
a megjelenteket, egyben megnyi¬
totta a jubileumi rendezvényt és a 
rehabilitációs fog lalkoztatók rep¬
rezentatív kiállítását. 

Visszaemlékezés, köszönet 
Balogh Zoltán, a VSZOSZ el¬

nöke (a nyíregyházi Start Rehabi-

litációs Foglalkoztató és Intézmé¬
nyei Közhasznú Nonprofit Kft. 
vezérigazgatója) ünnepi beszédé¬
ben méltatta a két évtizedes tevé¬
kenységet, megköszönte a mint¬
egy 60 szervezet, több mint 
25 000 munkavállalójának, a szö¬
vetség tagjainak eddigi munkáját. 
Dr. Herczog László miniszter úr¬
nak, Vécsi István úrnak, az Or¬
szággyűlés Foglalkoztatási Bizott¬
ság Rehabilitációs Albizottsága 
elnökének, a Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal képviseletében 
jelen lévő Lengyel János főigaz¬
gató-helyettesnek az együttműkö¬
dést, és kifejezte reményét, hogy 
a következő időszakban korrekt, 
érdemi párbeszéd valósulhat meg. 

Kitüntetések 
Dr. Herczog László miniszter 

kitüntetéseket adományozott: 
• Köves Gábornak, a szövetség 

alapítójának, első - jelenleg tisz-

teletbeli - elnökének a PRO 
Caritate díjat, 

• Balogh Zoltánnak, a szövetség 
elnökének Munkaügyért Díjat, 

• Farkasné dr. Lukácsi Zitának, 
a szövetség alelnökének Minisz¬
teri Oklevelet, 

• a Védett Szervezetek Orszá¬
gos Szövetsége kollektívájának a 
Szociális és Munkaügyi Miniszté¬
rium az „együttesen kifejtett ered¬
ményes tevékenységért" Minisz¬
teri Elismerő Oklevelet adott át. 

A kitüntetettek nevében Balogh 
Zoltán, a szövetség elnöke meg¬
köszönte az elismeréseket, majd 
dr. Herczog László miniszternek 
átadta a szövetség 20 éves jubile¬
umi emlékplakettjét. 

Az ünnepség végén közösen 
megtekintették a megváltozott 
mun kaképességű és fogyatékos 
személyek által készített termékek 
reprezentatív kiállítását. 



I BESZÁMOLÓ 

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének 2009. évi tevékenysége 
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 
a MEOSZ egyik legnagyobb tag
létszámmal működő egyesületei
hez tartozik. 

A regisztrált taglétszám közel 
12 000 fő. 2009. december 31-én 
6 725 fő aktív tag szerepelt tagnyil
vántartásunkban, melynek tükré
ben 10 176 475 Ft tagdíj befizetésé
ből származó bevételt könyvelhet¬
tünk el. 

A megye területén 16 területileg 
illetékes helyi csoport segíti a köz¬
ponti egyesület munkáját. A cso¬
portvezetőink felkutatják a megyé¬
ben élő sorstársakat, és az egyéni 
szükségleteknek megfelelően se¬
gítenek a problémáik kezelésében, 
megoldásában. 

A szociális jelzőrendszer része¬
ként kapcsolatteremtő, közvetítő 
szerepet vállalunk fel az ügyfeleink 
és a különböző intézmények között 
(települési önkormányzatok, egész¬
ségügyi és szociális intézmények, 
Társadalombiztosítási Igazgatóság, 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Ma
gyar Államkincstár stb.). Az „együtt 
gondolkodás", a közös érdekkép¬
viseleti tevékenység fontos a min¬
dennapi munkánk során, ezért fo¬
lyamatosan építjük a kapcsolatot a 
társegyesületekkel és a fogyaté¬
kosügyi szervezetekkel, valamint 
napi kapcsolatban állunk országos 
szervezetünkkel, a MEOSZ-szal. 

Ügyfélfogadási rend: 
Állandó telefonügyeletet 7.30¬

16.30 óráig, egész napos ügyfélfo
gadást szerdán tartottunk. Az ifjú¬
sági tábor szervezésének és lebo¬
nyolításának ideje alatt, valamint 
év végén, az ünnepekre való tekin¬
tettel az ügyintézés telefonon és 
levélben, illetve elektronikus formá
ban (fax, e-mail) történt. 

Felvilágosítást nyújtottunk a moz
gáskorlátozottsággal összefüggő tá¬
mogatásokkal, jogszabályokkal kap¬
csolatban, valamint a speciális la¬
kás-akadálymentesítési támoga¬
tás teljes körű ügyintézése, tovább¬
tanulásra, munkára való jelent¬
kezés egyesületünknél történt az 
„Álláskulcs" program keretében, 
re habilitációs menedzserek közre¬
működésével. 

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

Egyesületünk konkrét tevé¬
kenységei: 
- Egyesületünk a szociális szol

gáltatások területén az ISO 9001 
minőségirányítási szabvány kö¬
vetelményeinek megfelelően mű¬
ködő minőségirányítási rendszert 
működtet („Önálló Életvitelért" 
Támogató Szolgálat, „Nefelejcs" 
Fogyatékos Személyek Nappali 
Ellátást Nyújtó Intézménye). 

- Gyógyászati segédeszköz-köl¬
csönzés működtetése megyei 
szinten. 

- Közlekedési, gépjármű-szerzési 
és -átalakítási támogatással kap¬
csolatos javaslattétel, teljes körű 
ügyintézés, határozatra való elő
készítés Nyíregyháza Polgár
mesteri Hivatal részére. 2009. 
szeptember 1-től Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye egész terüle¬
tén végzünk tájékoztatást, infor¬
mációnyújtást, igényfelmérést, 
ügyintézést a gépjármű-szerzési 
támogatás igényléséhez kapcso

lódóan, a MEOSZ 1/2009. számú 
ügyintézési szabályzata alap¬
ján. Folyamatosan tartjuk a kap¬
csolatot a támogatást igénylő 
mozgássérültekkel, a polgármes
teri hivatalokkal. Javaslatot te¬
szünk a bizottság felé a szerzé¬
si támogatás elbírálásának 
megkönnyítése érdekében. 

- A Telefonnal a rászorultakért 
Alapítvánnyal való együttműkö¬
dés, javaslattétel, teljes körű 
ügyintézés, a kuratórium részé¬
re döntésre előkészítés. 

- A lakás-akadálymentesítési tá¬
mogatás igénylésével kapcsola¬
tos teljes körű ügyintézés, ja¬
vaslattétel a MEOSZ felé. 2010. 
évtől az ügyintézés elektronikus 
formában kerül bevezetésre. 

- Vox Humana egyesületi újság 
szerkesztése és évenkénti meg¬
jelentetése. 

- Klubok (SM, Reuma, Családi, If¬
júsági Klub), Sakk-szakkör mű¬
ködtetése. 

- Rendezvényszervezés (gyer¬
mek- és ifjúsági nap, úszóverse¬
nyek, sportnapok, bentlakásos 
ifjúsági tábor, karácsonyi ünnep¬
ség, művészeti hetek). 

- A Debreceni Egyetem Egész¬
ségügyi Kar szociális munka 
alap és mester szakos hallgatói¬
nak terepintézménye az Egyesü¬
let, részükre intenzív és egyna¬
pos terepgyakorlatot biztosítunk. 

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

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

2009. évben 22 intézménnyel 
kötöttünk együttműködési megál¬
lapodást a minél szakszerűbb aka¬
dálymentesítés megvalósítása ér¬
dekében. 

A teljes szolgáltatási rendsze¬
rünk eléréséhez és igénybevétel¬
éhez folyamatosan áll az ügyfele¬
ink rendelkezésére az ingyenesen 
hívható zöld szám (06-80/203-877). 
A hét minden napján rendelkezés
re állnak munkatársaink, akik teljes 
körű felvilágosítással szolgálnak. 

Egyesületünk 2009-ben is meg¬
jelentette Vox Humana címűlapját, 
melyet minden tagunk számára el¬
juttattunk. A tájékoztatás mellett 
célunk az, hogy tagjaink reális ké¬
pet kapjanak az egyesület életéről, 
munkájáról, továbbtanulási, munka¬
vállalási lehetőségekről. 

2009. december 31-ig a nyilván¬
tartásunkban szereplő főszám alatt 
489 iktatott ügyirat szerepel. La¬
kás-akadálymentesítési támogatást 
2009. évben 98 fő kapott, melynek 
összege 14 700 000 Ft. 

A Telefonnal a rászorultakért Ala¬
pítvány kuratóriuma 57 fő pályázatát 
támogatta, összesen 1 518 000 Ft 
összegben. 2009. évben 160+20 
(2008-as támogatásból visszaadott) 
szerzési és 3 átalakítási utalványt 
oszthatott ki a bizottság. 

Önálló Életvitelért Támogató 
Szolgálat 2009. évi tevékenysége 

Az „Önálló Életvitelért" Támoga
tó Szolgálat 2004. január 1-jével 
kezdte meg működését az egyesü¬
let keretein belül, integrált formá¬
ban, önálló szakmai egységként. 

A szakmai egység létszáma 6 
fő: 1 fő szolgálatvezető, 2 fő sze¬
mélyi segítő (nő/férfi), 3 fő gépko¬
csivezető. 

Három szolgáltatást biztosít az 
igénybe vevők számára: 

1. Személyi segítségnyújtást, 
2. Speciális személyszállítást, 
3. Információnyújtást. 

Személyi segítést 15 fő, egyéni/ 
alkalmi szállítást, rendszeres napi 

szállítást (munkába és a nappali 
intézménybe) 21 fő vett igénybe. 
2009. évben összesen 37 fő speci¬
ális személyszállítását és személyi 
segítését látta el a támogató szol¬
gálat, összesen 1879 óra teljesí
téssel. Információnyújtás esetében 
gyakoribb a telefonon történő se¬
gítségnyújtás, de több alkalommal 
személyesen is felkeresték a szol¬
gálatot az érdeklődők. 

A szolgálatvezető, 1 fő gépko¬
csivezető, 1 fő személyi segítő si¬
keresen elvégezte a jogszabályi 
előírásnak megfelelően a támoga¬
tószolgálat-vezető, a támogató 
szolgálat személyszállító és a tá¬
mogató szolgálat személyi segítő 
képzést Debrecenben. 1 fő szemé¬
lyi segítő és 1 fő gépkocsivezető 
támogató szolgálatos képzésre va¬
ló jelentkezése megtörtént. A kép¬
zést előreláthatóan a 2010. évben 
indítják újra. 

A „Nefelejcs" Fogyatékos Sze
mélyek Nappali Ellátást Nyújtó 
Intézménye 2009. évi tevékeny¬
sége: 

Az Intézmény 2008. január 2-án 
kezdte meg működését Nyíregy¬
házán 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, Nyírpazony, 
Nyírtelek, Nyírtura, Sényő). 

Az intézmény szolgáltatásai: 18. 
életévét betöltött fogyatékos sze¬
mélyek nappali ellátása, esély¬
egyenlőségének biztosítása, reha¬
bilitáció és foglalkoztatás elősegí¬
tése, tanácsadás az egészséges 
életmódról, preventív előadások 
szervezése, igény szerint étkezés 
biztosítása, speciális és gyógytor¬
na, fizikoterápia igénybe vétele, 
családok tehermentesítése. 

Az intézmény 48 fő fogyatékos¬
sággal élő számára biztosíthat 
nappali elhelyezést. 2009. január¬
tól kezdődően folyamatosan emel¬
kedett az ellátottak létszáma, a¬
mely június hónapban elérte a ma¬
ximális 48 főt. 2009. évi átlaglét¬
szám 43,55 fő volt. 2008. márciu¬
sától lehetőség van a fejlesztő-fel¬
készítő foglalkozások keretén belül 
munkavégzésre, melyet a START 
Nonprofit Kft. biztosít. 

Gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzése, javítása 

Tagtársaink meghatározott idő¬
tartamra térítésmentesen kölcsö¬
nözhető gyógyászati segédeszkö¬
zöket igényelhetnek egyesületünk¬
től. Ezzel a szolgáltatással is az 
önálló életvitelt kívánjuk elősegíte¬
ni. Az eszközök kölcsönzése igény¬
bejelentés alapján 1 hónap időtar¬
tamra szól, szükség esetén meg¬
hosszabbítható. 

Az elnökség tevékenysége: 
- Két küldöttközgyűlés közötti idő¬

ben irányítja az Egyesület tevé¬
kenységét, 

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

- Jelentések, beszámolók kül¬
döttközgyűlésre való előterjesz¬
tése, az Egyesület szabályzata¬
inak elfogadása, küldöttek szá¬
mának meghatározása, 

- Az elnökség munkáját éves 
munkaterv alapján végzi, 

- Programok szervezésének ko¬
ordinálása, 

- Vox Humana egyesületi újság 
előkészítése, szerkesztése, ta¬
gokhoz való eljuttatás koordiná¬
lása, 

- Küldöttközgyűlés előkészítése, 
összehívása, 

- A tagokkal való folyamatos kap¬
csolattartás, levelezés, ügyinté¬
zés koordinálása, 

- Az egyesület működésével ösz-
szefüggő jogszabályok és kül¬
döttközgyűlési határozatok vég¬
rehajtása, 

- Az „Önálló Életvitelért" Támoga
tó Szolgálat és a „Nefelejcs" Fo
gyatékos Személyek Nappali El¬
látást Nyújtó Intézmény működ¬
tetése, 

- Minőségirányítási rendszer ko¬
ordinálása folyamatosan, 

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

- A MEOSZ felé beszámolók elő¬
készítése, megtárgyalása, to¬
vábbítása, 

- A helyi csoportok, klubok éves 
munkatervének jóváhagyása. 

Elnökségi ülések megtartása: 
- 2009. február 9. 
- 2009. április 21. 
- 2009. május 11. 
- 2009. augusztus 5. 
- 2009. szeptember 28. 
- 2009. december 14. 

A területileg illetékes helyi cso¬
portok 2009. évi tevékenysége 

A csoportgyűléseket minden 
térségben megtartották. 

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

Az ügyfélfogadást minden cso¬
portvezető folyamatosan tartotta 
az általa kijelölt időpontokban. In¬
formációnyújtást végeztek a moz¬
gáskorlátozottakat és a fogyaté¬
kossággal 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 sportrendez¬
vények, úszóversenyek). 

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

A helyi csoportok további 
feladatai: 

A csoportok feladata, hogy mű¬
ködési területükön megvalósítsák 
az egyesület alapszabály szerinti 
céljait, kiemelten az alábbiak tar¬
toznak feladataik közé: 
- Kapcsolattartás a1£lepülési ön¬

kormányzattal, hatóságokkal és 
társadalmi szervezetekkel an¬
nak érdekében, hogy a mozgás¬
fogyatékos emberek érdekei ne 
kerüljenek hátrányba. 

- Működéséhez, programjai meg
szervezéséhez bevételeket gyűjt, 
pályázatokon vesz részt. 

- A mozgásfogyatékos emberek 
érdekében szociális, kulturális, 
sportszolgáltatásokat, rendez¬
vényeket szervez, közreműkö¬
dik más szervezetek ilyen célú 
tevékenységében. 

- Tájékoztatja az érintetteket mind¬
azon ismeretekről, amelyek a 
mozgásfogyatékos emberek szo¬
ciális biztonságát, rehabilitáció¬
ját, önálló életvitelét, emberi és 
állampolgári jogok érvényesülé¬
sét, életminőségük javítását szol¬
gálják. 

Egyesületi klubok 2009. évi te
vékenysége (SM Klub, Reuma 
Klub, Családi Klub, 
Ifjúsági Klub) 

SM Klub 
A klubfoglalkozásokat havi rend¬

szerességgel megtartották. A klub-

tagság érdeklődési körének meg¬
felelően orvosi előadásokat, közös 
kulturális és szabadidős progra¬
mokat szerveztek. A farsangi idő¬
szakban megtekintették a Móricz 
Zsigmond Színház My fair lady cí¬
mű előadását. Ismét megszerve¬
zésre került az Életmód és jógatá¬
bor Kecskeméten. Dr. Olvasztó 
Zoltán főorvos az SM betegek uro¬
lógiai problémáiról tartott nagyon 
értékes előadást. A klubtagok részt 
vettek az SM betegek világnapján 
Budapesten, melyet a Magyar Tu¬
dományos Akadémián szerveztek 
meg. Ott a neurológia kutatói tájé¬
koztatták a résztvevőket az SM 
legújabb kutatási eredményeiről, 
és személyes tanácsokat adtak az 
arra rászorulóknak. Az Országos 
SM Napot Gyulán tartották, ahol a 
neurológia rangos előadói mellett 
rehabilitációs szakemberek is tájé¬
koztatást nyújtottak a legújabb le¬
hetőségekről. A Városi Galériában 
megtekintették Munkácsy Mihály 
világhírű képeit. A hagyományokhoz 
hűen ismét megrendezték a Kará¬
csonyi ünnepségüket az orosi Her¬
man Ottó Általános Iskola diákjai¬
val, és megvendégelték őket. Az 
évedzáró Klubfoglalkozást a Sós¬
tói Aquarius Termál- és Élményfür¬
dőben tartották meg. 

A klub rendszeresen tartja a 
kapcsolatot a médiával, társszer¬
vezetekkel és a Reuma valamint a 
Családi Klub tagjaival. Folyamato¬
san keresik a pályázati lehetősé¬
geket a programjaik megvalósítá¬
sához. Az SM Klub speciális gyó¬
gyászati segédeszköz-kölcsönzési 
szolgáltatást külön is működtet. 

Reuma Klub 
2009. évben folyamatosan bő¬

vült a taglétszám. A foglalkozáso¬
kat havi rendszerességgel megtar¬
tották, melyen hónapról hónapra 
egyre aktívabban vettek részt a ta¬
gok. Januárban szünetelt a foglal¬
kozás. A következő hónapban egy 
gyógymasszőr volt a vendégük, 
akitől igényes előadást hallottak a 
masszázs jótékony hatásairól. 

Márciusban ismertették az őket 
érintő különböző jogszabályi válto¬
zásokat. 

Áprilisban Dr. Tóth Julianna reu-
matológus tartott színvonalas elő¬
adást a csontritkulásról. Ismertette a 
különféle gyógymódokat, mely a sú¬
lyosságtól függően vehető igénybe. 

Következő hónapban két védő¬
nő a Gondozási Központból egész¬
ségszűrést végzett tagjainkon. Volt 
vércukor-, vérnyomás- és koleszte¬
rinszint-mérés, valamint testük 
zsír- és víztartalmát is mérték. 

Szeptemberben egy sóterápiás 
kezelésre kaptak meghívást. A ke¬
zelés után kedvezményes bérlet¬
vásárlási lehetőségre kaptak aján¬
latot Vastagné Anitától, aki a vállal¬
kozást vezeti. 

A hónap végén a mátészalkai 
klubbal közösen kiránduláson vol¬
tak Erdélyben. 

Novemberben részt vettek az 
Esély Centrumban megrendezésre 
kerülő Művészeti Hetek rendezvé¬
nyének nyitó- és záró ünnepségén. 

Decemberben megtartották a 
mikulásünnepségüket, és teljes 
létszámmal képviselték a klubot az 
egyesületi fenyőünnepen. 

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

Családi Klub 
A Családi Klub 1996-tól műkö¬

dik. Dr. Vo Khank Toan pszicholó¬
gussal egy tanfolyamon is részt 
vettek, akivel azóta is tartják a kap¬
csolatot. A Családi Klub tagjai 
2009-ben öt alkalommal találkoz¬
tak. Február 24-én Bojda Valéria 
tartott előadást az egészséges 

életmódról, az egészséges táplál¬
kozásról. Május 26-án a Mentálhi¬
giénés Csoport vezetőjével beszél¬
gettek a gazdasági válságról és an¬
nak kezeléséről. Szeptember 19-
én a Nyírségi Református találko¬
zón vettek részt, melyet a Bujtosi 
Szabadidő Csarnokban rendeztek 
meg. Október 20-án Dr. Tóth Juli¬
anna rheumatológus szakorvos 
tartott előadást az osteoporozisról. 

November 17-én Dr. Zádori Zol¬
tán onkológiai főorvos számolt be 
a daganatok keletkezéséről és 
megelőzésének lehetőségeiről. 

Ifjúsági Csoport 
Az ifjúsági csoportnak 2007 

szeptemberétől új vezetősége van, 
így a 2009. évi programok megva¬
lósításánál már megmutatkozik az 
aktivitás. Jelenleg 25 fő 18-35 év 
közötti fiatal tartja rendszeresen a 
kapcsolatot a csoportvezetővel, vál¬
takozó létszámmal vesznek részt a 
foglalkozásokon. Az ifjúsági prog¬
ramok beépülnek az egyesület 
programjaiba. 

A klubok éves munkaterv alap¬
ján működnek, melyet a tagok be¬
vonásával a klubvezető készít el. 
Feladataik megoldása érdekében 
bevételeket gyűjthetnek. 

2009. évben megvalósult 
programok 

Sajnos nagy létszámban jelen¬
nek meg a hátrányos szociális 
helyzetű családok, akik a sok eset¬
ben gondozásra szoruló gyerme¬
keik ellátása mellett nem enged¬
hetnek meg plusz kiadásokat, mint 
például egy tábor költsége. 

Ezért célként fogalmaztuk meg, 
hogy 2009-ben is igyekszünk mi¬
nél több szponzor támogatását el¬
nyerni, hogy a családokon segít¬
hessünk. 

Az éves programsorozataink so¬
rán szeretnénk közösségformáló, 
sorstársi tanácsadó, szórakoztató, 
fejlesztő, kulturális, egészségvédő, 
-megőrző programokkal színeseb¬
bé tenni tagtársaink életét. 

Sajnos vannak olyan fiatal sors¬
társaink, akiknek ezeken a progra¬
mokon való részvételkor vannak elő¬
ször valódi nyaralási, sportolási, mű¬
vészettel kapcsolatos élményei, hi¬
szen többüknek eddigi életük során 
nem adatott meg betegségükből, 
anyagi helyzetükből adódóan, hogy 
ilyen programon részt vegyenek. 

Rendezvényeink alkalmával 
igyekszünk felkelteni a társadalom 
figyelmét a média segítségével, 
mellyel célunk az ismeretterjesz¬
tés, tudatformálás, valamint egyfaj¬
ta nyitás az „egészséges" és zár¬
kózott embertársaink felé. 

2009. január 30-án a Wesselé
nyi Miklós Sport Közalapítvány által 
meghirdetett „Szabadidős sport¬
tevékenység támogatása" című pá¬
lyázat úszóversenyét a Júlia Für¬
dőben rendeztük meg, melyen 40 
fő megyében élő fogyatékos fiatal 
vett részt. A versenyzők több ver¬
senyszámban mérték össze tudá¬
sukat, melyek izgalmas versenye¬
ket eredményeztek. A rendezvé¬
nyen a pályázatban előírtak szerint 
orvosi felügyeletet biztosítottunk, 
és az időeredményeket versenybí¬
rók mérték és hitelesítették. 

2009. február 20-án „Síppal, 
dobbal, nádi hegedűvel" elneve¬
zéssel jó hangulatú farsangi mulat¬
ságot rendezett az Egyesület és az 
Ifjúsági csoport az Esély Centrum¬
ban, csodálatos programsorozat¬
tal, jelmezversennyel és tombola¬
húzással. A műsorban fellépett a 
START Nonprofit Kft. Humánpoliti
kai Üzemének amatőr színjátszó 
csoportja, a „Nefelejcs" Fogyaté¬
kos Személyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézményének tagjai. Nagy 
sikert aratott a jelmezesek felvonu¬
lása. A programban közel 160 fő 
vett részt. (Folytatás a 13. oldalon) 



worn mmmxïm, ELETÜNKBŐL, VSZOSZ I 
Tapasztalatcse 

Balogh Zoltán VSZOSZ elnöke 
vezetésével öt tagú magyar dele
gáció 2010. június 3-tól 6-ig Fran
ciaországban tanulmányozta a re
habilitációs foglalkoztatást. Má
sodik nap a Francia Nemzetgyű
lés épületében fogadta őket 
Marie-Anne Montchamp parla
menti képviselő, Jacques René 
Chirac kormány fogyatékosügyi 
minisztere. 

Együttműködési szándékukat 
kézfogással erősítették meg. 

Folytatás az 1. oldalról 

Új utakon a rehabilitáció rendszere 
A tanácskozáson elhangzott 
tények 

Megfogalmazódott a konferen¬
cián: a fogyatékkal élők zavartalan 
foglalkoztatásához azonnali segít¬
ségre van szükség, amíg a jogsza¬
bály-módosítás megtörténik, s tud¬
ja meg a közvélemény, hogy nincs 
40-50 milliárdos támogatás a rend
szerben! Sőt mondhatni, hogy egy¬
általán nincs! 

A munkaadók hangsúlyozzák, 
hogy a rehabilitációs foglalkozta¬
tás az államtól átvállalt feladat, ami 
olyan közcélú tevékenység, mely¬
nek érdekében meg kell őrizni a 
politikai semlegességet, és minden 
tenni akaró társadalmi szereplőt 
ennek szolgálatára kell ösztönözni. 
Ezért a cégvezetők és a munka¬
adói képviseleti szerveik minden¬
kor - igény szerint - az érdeklődők 
reális informálását segítik. 

A jelenlegi helyzetelemzésük 
azt tükrözi, hogy - fokozatosan be
vezetett - e speciális munkahelyek 
akkreditációjáról, valamint a foglal¬
koztatás állami támogatásáról szó¬
ló jogszabályok 2006. évi alkalma¬
zása óta a foglalkoztatásnak ez a 
rendszere egyre kritikusabb hely¬
zetbe került. 

Évek óta egyre kisebb költség¬
vetési forrásból kell gazdálkodni, 
melyből már nem biztosítható a 
foglalkoztatás szinten tartása sem. 

Megszűnt munkahelyek 
A kormányzati politikában a fis¬

kális szemlélet a meghatározó, és 
a cégenkénti támogatásokat admi¬
nisztratív módon, jogtalanul és in¬
dokolatlanul olyan mértékben csök¬
kentették, hogy a cégek egy része 
tevékenységének beszüntetésére, 
a vállalkozások megszűntetésére 
kényszerült, vagy felszámolásukra 
került sor. Így az utóbbi években 
mintegy tízezer megváltozott mun¬
kaképességű dolgozó munkahelye 
szűnt meg, váltak munkanélkülivé. 

A tendencia 2010. évben folytató
dik. A cégeknek a bizonytalan gaz¬
dasági helyzetben a pénzintézetek 
nem, vagy alig nyújtanak hitelt. Ha 
igen, az állami támogatás egy ré¬
sze kamat formájában a banki 
szférába vándorol. 

A helyzet megváltoztatásához 
új - rövid, közép és hosszú távú -
koncepció kidolgozása szükséges, 
melyhez társadalmi, de elsősorban 
kormányzati szinten szemléletvál¬
tásra van szükség. A program kö¬
zéppontjába a sérült embert kell 
állítani és a rendszerszemléletű 
gondolkodásban a prevención, a 
gyógyításon, az egészségügyi, 
mentális és szociális rehabilitáción 
túl fokozottabb figyelmet és na¬
gyobb gondosságot kell fordítani 
az egészségkárosodott és fogya¬
tékkal élő emberek munkavállalási 
képességének és hajlandóságá¬
nak növelésére, munkába helyezé¬
sére és foglalkoztatására. 

A statisztikai számadatok bizo¬
nyítják, hogy a sérült emberek át¬
lagéletkora alacsonyabb egészsé¬
ges embertársaikénál és e rövi¬
debb életúton is sokkal gyakoribb 
(vagy rendszeres) az egészség¬
ügyi ellátásuk, gyógykezelésük, lé¬
nyegesen kedvezőtlenebb jövedel¬
mi viszonyok mellett, nehezebbek 
megélhetési körülményeik. Szük¬
ségük van a munkával szerzett jö¬
vedelemre. 

Közösségben élő emberekké 
válnak 

A társadalom számára legol¬
csóbb, leggazdaságosabb, az 
egyén számára a legjobb megol¬
dás - akár szegregált vagy integ¬
rált körülmények között való - fog¬
lalkoztatásuk. Ekkor értékteremtő, 
közösségben élő emberekké vál¬
nak, akik adófizető állampolgárok, 
és kevesebb szociális ellátásra tar¬
tanak igényt. Ebben az esetben a 
munkaadók és munkavállalók adók 

és járulékok formájában az állami 
támogatás több mint 60%-át előre 
befizetik az állami költségvetésbe. 
Ezt a Kormány nem emlegeti. 

Éppen ezért meg kell erősíteni a 
rehabilitációs foglalkoztatók hely¬
zetét, a védett piac megteremtésé¬
vel és közvetlen állami, önkormány¬
zati megrendelésekkel biztosítani 
gazdasági stabilitásukat annak ér¬
dekében, hogy a munkahelyeket 
megőrizve a foglalkoztatottak szá¬
mát növelve hazánkban emelked¬
jen a megváltozott munkaképessé¬
gű emberek foglalkoztatási szintje. 

Éppen a rövidebb életciklus mi¬
att indokolt újra gondolni a nyugdíj 
és nyugdíjszerű ellátás melletti ke¬
resetkorlátozás rendszerét, és a 
munkáltató olyan állami finanszíro¬
zását biztosítani, hogy megfelelő 
saját bevétel érdekében ne csak a 
kevésbé sérült emberek megtartá¬
sát tudják biztosítani, hanem hosz-
szú távon lehetőségük legyen a fo¬
gyatékos vagy halmozottan fogya¬
tékos személyek alkalmazására is. 

A cégvezetők vallják, hogy meg¬
felelő szintű állami támogatás és a 
védett piac biztosításával együtte¬
sen megteremthető az eddig elért 
eredmények megőrzése, fejleszté¬
se, ha az illetékes minisztériumok 
a rendelkezésre álló források fel¬
osztásánál érdemben figyelembe 
veszik és hasznosítják, a munka¬
adók és a munkaadói érdekképvi¬
seleti szervek javaslatát. 

Társadalmi bázis 
A megváltozott munkaképessé¬

gű és fogyatékos személyek szá¬
ma pontosan nem ismert, aránya -
az EU tagállamaiban lévő arányok¬
kal megegyezően - a lakónépes¬
ség 10-12 százaléka. Ez több mint 
egymillió ember és családtagjaival 
együtt e témával érintettek száma 
így 3-4 millió főre tehető, mely je¬
lentős társadalmi bázis. 

Tesztelték az ügyfélcentrumot 
Nyíregyháza Polgármesteri 

Hivatal újonnan elkészült Ügy
félszolgálati Centrumát tesz
telték kerekes székkel közleke
dő, mozgáskorlátozott, fogya¬
tékkal élő és látássérült gyere¬
kek, fiatalok, felnőttek. 

A tesztelő csoportot dr. Gál 
György aljegyző, az okmányiroda 
vezetője kalauzolta végig az új épü¬
letben, ahol már az adó- és szociá¬
lis iroda valamint az okmányiroda 
működik. 

A csoport tagjai kipróbálhatták 
a számukra kialakított alacsony 
ügyfélszolgálati pultokat, ami 
egyedülálló az országban, a ha¬
sonló intézményekben. A lénye¬
ge, hogy például a kerekesszékes 
ügyfélnek nem kell kiszállnia, a 
székben, tolókocsiban ülve ma¬
radva intézheti az ügyeit. Tesztel¬
ték a fotófülkéket is, ahol az ok¬
mányokhoz készítik el a fotókat. A 
korábbi gyakorlattól eltérően tá¬
gas helyiségek állnak rendelke¬
zésre, ahova a kerekes székkel 

Gál György fogadta a vendégeket 

könnyedén be lehet menni, meg¬
fordulni, de a látássérült emberek 
is könnyedén használhatják. A 
mosdóhelyiségek is a szabvá¬
nyoknak, előírásoknak megfelelő¬
en vannak kialakítva, akadály¬
mentesen használhatják a fogya¬
tékossággal élő emberek. 

Az információs helyiség, tájé¬
koztató táblák, hangosbemondók, 
sorszámjelző berendezések egy¬
aránt segítik az eligazodásban az 
egészséges és sérült embereket. 

A tesztelő körút végén a cso¬
port tagjai elégedetten nyugtáz¬
ták, hogy számukra is megfelelő 
körülmények között várják őket az 
ügyfélcentrumban. 

- Az új ügyfélszolgálati cent
rum belső helyiségeinek a kialakí
tásánál maximálisan figyelembe 
vettük, hogy a sérült emberek is 
kulturált, modern körülmények kö
zött intézhessék el ügyeiket - fűz¬
te hozzá Gál György. 

Fullajtár András 

Életmentő pont az Esély Centrumban 
A Mozgáskorlátozottak Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete szervezésében és 
a JESZ II. (Te vagy jelen, te 
tudsz segíteni) pályázati prog
ram támogatásával 22 fő lai¬
kus személy képzése történt 
meg, alapvető elsősegélynyúj¬
tás ismereteinek elsajátításá¬
val. Az egyesület Életmentő 
Pontot alakított ki az Esély 
Centrum A épületében egy fél¬
automata defibillátor elhelye¬
zésével. 

„Fontos, 
hogy minél 
többen meg
tanulják az 
életmentést." 

Mi indokolta: 
Erről tartott sajtótájékoztatót 

Balogh Zoltánné elnök és Lakatos 
Katalin Esély Centrum vezető, 
majd bemutatták a készüléket: 

A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye
sülete Nyíregyházán az Esély Cent¬
rum területén működik, ahol na¬
ponta 115 munkavállaló és külön¬
böző szolgáltatást igénybe vevő 
személy tartózkodik. A munkavál¬
lalók, mintegy 50 százaléka a 40 
feletti korosztályba tartozik, 40 
százalék a 18-40 év közöttiek 
aránya, 18 év alatt 10 százalék 
van jelen. 

A munkavállalói létszámból 
mintegy 100 fő meg változott mun
kaképességű, akiknek megközelí¬
tően 60 százaléka fogyatékos¬
sággal él. 

Magas a szív és érrendszeri, 
valamint a magas vérnyomás be¬
tegségben szenvedők aránya, 
amely betegségcsoportok ma¬
gukban hordozzák a hirtelen szív¬
halál rizikóját. A egyesület fenn¬
tartásában működik egy fogyaté¬
kos személyek nappali intézmé¬
nye, ahol minden nap 42 fő, 18. 
életévüket betöltött fogyatékos¬
sággal élő személy szociális ellá¬
tására és fejlesztésére kerül sor. 
Az Esély Centrumon belül műkö¬
dik egy egészségügyi kezelőcent¬
rum, ahol napi 40-50 fő fordul 
meg, különböző kezelések igény¬
bevétele céljából. 

Messze a kórház 
Az ÉFOÉSZ Fejlesztő Iskolájá

ban naponta 18 fő, súlyosan értel¬
mi- és halmozottan fogyatékos 
7-15 év közötti gyermeket fejlesz¬
tenek, gondoznak. 

Az Esély Centrum mintegy 
3000 négyzetméter alapterületen, 
a város szélén helyezkedik el, a 
megyei kórháztól mintegy 6 kilo¬
méterre. Sürgős hívás esetén for¬
galomtól függően 12-15 perc alatt 
ér ki a mentőautó. 

Azonnali segítség 
- Célunk felhívni a közvetlen 

környezetünk és a társadalom fi¬
gyelmét arra, hogy a kórházon kí-

Az életmentő készülék 

vül bekövetkező hirtelen szívhalál 
esetén az életmentés lehetősége 
annak a kezében van, aki jelen 
van és segít. Rendkívül fontosnak 
tartjuk, hogy minél többen elsajá¬
títsák, megtanulják, hogy az azon¬
nali segítségnyújtás életet menthet 
- fűzte hozzá Balogh Zoltánné. 

Startnál is van életmentő pont 
A készülék az Esély Centrum 

„A" épületében a főportán van el¬
helyezve, már az intézmény bejá¬
ratánál is tábla hívja fel a figyelmet 
az életmentő pont meglétére. 

Egy másik pályázat is nyert. En¬
nek köszönhetően a START Re¬
habilitációs Foglalkoztató és Intéz¬
ményei Közhasznú Nonprofit Kft.-
nél is működik egy másik életmen¬
tő pont, egy automata defibrillátor. 
Ezt az is indokolja, hogy nagy lét¬
számú egészségkárosodott em¬
ber dolgozik a Kft.-nél. 

Fel a harmadikig akadálymentesen 
Mintegy 17 évvel ezelőtt 

Surján László, akkori népjólé
ti miniszter tette le Nyíregyhá
zán a Start Szakiskola, Speci
ális Szaki skola és Kollégium 
alapkövét - emlékezett 2009. 
július közepén Balogh Zoltán, 
a Start Rehabilitációs Foglal
koztató és Intézményei Köz
hasznú Nonprofit Kft. vezér¬
igazgatója, amikor az intéz¬
ményben megvalósuló aka¬
dálymentesítési projekt záró 
rendezvényét tartották. 

A vezérigazgató elmondta: 
- Magyarországon is egyedül

álló az iskola, ahol a fogyatékkal 
élő fiatalok tucatnyi szakma közül 
válogathatnak. Éppen ezért tar¬
tottuk fontosnak, hogy az oktatási 
intézményben most megvalósuló: 
„Fel a harmadikig" - Akadálymen
tesítés támogatása - Egyenlő 
esélyű hozzáférés a közszolgálta
táshoz című projektet végrehajt¬
suk. Az épület-átalakítással cé¬
lunk volt: a látássérült, hallássé¬
rült, értelmi fogyatékos, autista, 
valamint az idős emberek, kisma¬
mák, babakocsit toló anyukák -
nem kizárva a jövőbeni valamely 
célcsoporthoz tartozó munkavál¬
lalókat sem - számára egy elér¬
hetőbb, használhatóbb környezet 
megteremtése. 

A programzáró résztvevői (Fotók: fa) 

Zavartalan közlekedés 

Uniós támogatással 
Benedek Béla fejlesztési me¬

nedzser ismertette a megvalósuló 
projekt részleteit. 

A projekt az Észak-alföldi Ope
ratív program keretében az Európai 
Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társ¬
finanszírozásával valósult meg. A 
projekt kiterjedt az oktatási intéz¬
mény épületére és az annak föld¬
szintjén kialakított Egészségügyi 
Centrumra. Ezentúl az épület funk¬
cióját tekintve orvosi rendelőből, 
kezelőkből, oktatási intézményből 
és bentlakásos rehabilitációs szo¬
ciális intézmény épületrészből áll. 

A Start Nonprofit Kft. által fenn¬
tartott és működtetett oktatási in¬
tézmény és az ehhez kapcsolódó 
kollégium, speciális szakképző in¬
tézményként működik. Olyan tan¬
köteles korú gyermekek tanulását 
biztosítja, akik a nyílt iskolarend¬
szerből betegségük, fogyatékos¬
ságuk miatt kiszorulni kényszerül¬
nek. 

Egyenlő eséllyel 
A pályázat ezen intézmények 

akadálymentesítésével biztosítja 
az egyenlő esélyű hozzáférést a 
közszolgáltatásokhoz. 

A projekt egy év alatt, 26 millió 
forint költséggel valósult meg. A 
támogatás mértéke 23 millió forint 
volt. 

Az elvégzett munkák 
Többek között: az épület körül 

akadálymentes parkolók, járdák, 
gyalogutak kialakítása. Rámpák, 
bejáratok, szélfogó akadálymen¬
tes kialakítása (elektromos auto¬
mata tolóajtók beépítésével). Bel¬
ső közlekedés megkönnyítése, fo¬
lyosók, és a személyfelvonó felújí¬
tása. Belső helyiségek, ügyfélfor¬
galmi területek kialakítása: járófe¬
lületek, falburkolatok, biztonsági 
rendszerek, betegforgalmi útvo¬
nalak, információs pult, akadály¬
mentes illemhely-mosdó, zuhany¬
zó helyiségek kialakítása. Mind¬
emellett olyan beszélő szoftverek, 
Med Works egészségügyi rend¬
szerszoftver és internetelérés ke¬
rült telepítésre, amely szorosan 
kapcsolódik az akadálymentesen 
használható közszolgáltatások és 
az épület komplex akadálymente¬
sítésének megteremtéséhez. A 
vak és gyengén látó emberek 
számára Braille-feliratos, kont¬
rasztos tájékoztató táblákat he¬
lyeztek ki, valamint speciális fény¬
jelzők, hangos tájékoztató beren¬
dezések, riasztók, vészjelző be¬
rendezések, burkolati vezető és 
védősávok, lépcsőélek jelzései, 
kapaszkodók, kontrasztos színe¬
zések, Braille megjelölések teszik 
biztonságossá az épületen belüli 
mozgást. 

Fullajtár András 



I ELETÜNKBŐL 

Az erdélyi kiránduláson 

Aktívak voltak a reuma klubosok 
Beszámoló a REUMA KLUB 2009. évi munkájáról 

Az év végi ünnepségek után ja
nuárban szünetelt a foglalkozás. A 
következő hónapban egy gyógy-
masszőr volt a vendégünk, akitől 
igényes előadást hallottunk a masz-
százs jótékony hatásairól. Meg¬
ismertetett bennünket a különbö¬
ző módokkal és jelentős kedvez¬
ményt ajánlott fel tagjainknak, akik 
igénybe veszik szolgáltatását. 

Márciusban ismertettem a kü¬
lönböző jogszabályi változásokat, 
melyek a különböző juttatások 
kapcsán érintenek bennünket. Pá¬
lyázati lapokat adtam azok részé¬
re, akik üdülési csekket szerettek 
volna igényelni. Ismertettem tagja
inkkal, milyen változások vannak a 
gyógyászati segédeszközök felír-
hatóságában és a közgyógyellátási 
igazolvány terén. Elmondtam to
vábbá azt is, hogy az Egyesület 
kedvezményesen biztosít számunk¬
ra különféle segédeszközt, de kí¬
vülállóknak kölcsönzési lehetőség 
is van. 

Áprilisban Dr. Tóth Julianna 
reumatológus tartott színvonalas 
előadást. Témája a csontritkulás 
volt, mely korunk népbetegségévé 
vált. Ismertette a különféle gyógy¬
módokat, mely a súlyosságtól füg¬
gően vehető igénybe. 

Ahogy beköszöntött a jó idő, kis 
csapatunkat vendégül láttam egy 
szabadtéri főzésre a telkünkön. Re¬
mek volt az ebéd, melyet férjem 
készített, és egy jókedvű vidám 
délutánt töltöttünk együtt a sza¬
badban, melyet sokáig emlegettek 
társaim. 

Köszönettel tartozom az Egye¬
sület vezetőjének, Adélkának, aki 
rendelkezésünkre bocsátotta a tá¬
mogató szolgálat egyik járművét, 
ami biztosította tagjainknak az 
utazást. 

Következő hónapban két védő¬
nő a Gondozási Központból egész¬
ségszűrést végzett tagjainkon. 
Volt vércukor-, vérnyomás-, ko¬
leszterinmérés, valamint testünk 
zsír- és víztartalmát is ellenőriztük. 
Örvendetes, hogy szép számmal 
jelentek meg a foglalkozásunkon, 
ami bizonyítja, van igény az ilyen 
jellegű rendezvényekre. 

Szeptemberben egy sóterápiás 
kezelésre kaptunk meghívást. 
Csodálatos volt az egy óra, amit 
eltölthettünk a nedves, sós szobá-

ban. Miközben vidáman beszél¬
gettünk, észrevétlen múlt az idő, 
és közben kitisztultak légzőszer¬
veink. Kedvezményes bérletvásár¬
lási lehetőségre kaptunk ajánlatot 
Vastagné Anitától, aki a vállalko¬
zást vezette. 

A hónap végén a mátészalkai 
klubbal közösen kiránduláson vol¬
tunk Erdélyben. A hat nap csodá¬
latosan telt, szebbnél szebb helye¬
ken voltunk. Élményekben gazda¬
gon tértünk haza, amit a követke¬
ző foglalkozásunkon megosztot¬
tunk azokkal, akik nem jöhettek 
velünk. Több száz fényképet ké¬
szített Fejesné Magdika férje, amit 
cd-n mindenki megkapott aján¬
dékba. 

Novemberben megbeszélést tar¬
tottunk a mikulásünnepséggel kap¬
csolatban. Ki ki vállalta, mivel járul 
hozzá a szerény kis összejövetel¬
hez. Részt vettünk az Esély Cent¬
rumban megrendezésre kerülő 
Művészeti Hetek rendezvényének 
megnyitó és záró ünnepségén. 
Megcsodáltuk a fogyatékos em¬
berek által készített fafaragásokat, 
kézimunkákat, festményeket. 

Decemberben megtartottuk a 
mikulásünnepségünket, Fejesné 
Magdika mindenkinek saját kezű¬
leg készített ajándékokkal kedves
kedett. Teljes létszámmal képvisel¬
tük klubunkat az egyesületi fenyő¬
ünnepen. 

Pozitív eredményként értéke¬
lem, hogy sikerült néhány aktív ta¬
got toboroznunk, és remélem, ez 
a jövőben csak bővülni fog. Igyek¬
szünk a következő évben is érde¬
kes előadásokat szervezni, ami 
becsalogatja az embereket a fog-

lalkozásokra. Szeretnénk kirándu¬
lást is szervezni a nyárra, amelyen 
nem kellene más klubbal társulni. 

Köszönet az Egyesületnek 
Köszönettel tartozunk az Egye¬

sületnek, hogy a havi foglalkozá¬
sok idejére biztosítják a Támogató 
Szolgálat gépkocsiját azon tagja¬
ink számára, akik más módon 
nem tudnak eljutni az Esély Cent¬
rumba. 

A REUMA KLUB 
2010. évi munkaterve 
- Téli szünet 
- Farsangi rendezvény 
- A fitoterápia szerepe az egész¬

ség megőrzésében - előadás, 
termékbemutató 

- Húsvéti készülődés - kreatív 
délután 

- Gerincproblémák és szervi kö¬
vetkezményei - filmvetítés 

- A változókori problémákról -
nőgyógyász előadása 

- Kemencében készült ételek 
kóstolója telkünkön 

- A szájhigiénia fontosságáról -
fogorvos előadása 

- Kötetlen beszélgetés dr. Tóth Ju¬
lianna reumatológussal 

- Előadás a gyógyvízekről, fürdő¬
látogatás 

- Kirándulás 
- Karácsonyi összejövetel 

A program változhat! 

Fullajtár Andrásné 
Reuma Klub vezető 

Beszámoló a Családi Klub munkájáról 
A Családi Klub 1996-tól, 

mintegy 14 é v e működik A z el¬
múlt i d ő k b e n rragyobb r é s z t 
sorstársainkkal beszélgettünk. 
Főként helyi c s o p o r t v e z e t ő k e t 
h í v t u n k m e g , akik e l m o n d t á k 
é l e t t ö r t é n e t ü k e t , b e s z á m o l t a k 
mindennapjaikról és arról, ho¬

gy a n s e g í t i k s o r s t á r s a i k é l e t é t 
problémáik m e g o l d á s á L I d ő n ¬

ként városunk egy-egy jelen¬
t ő s s z e m é l y i s é g é t i s m e g h í v -

tiik DL Vokhanh T o a n p s z ich o ¬

l ó g u s s a l 10 h ó n a p o s t a n f o ly a ¬ 

m o n v e t t ü n k r é s z t . 

A C s a l á d i K l u b b a a t a g o k c s a ¬

ládtagjaikat - gyermekeiket, uno¬
káik a t - i s e l h o z h a t j á k A kl ubt ag ¬ 

o k n a gy r é s z e kö zépkonú é s ö r e g ¬ 

k o r ú , e z é r t v á r j u k f i a t a l o k j e l e n t ¬ 

k e z é s é t i s . 

A z e lmúl t é v b e n 2009 -b e n 5 
a l k a l o m m a l j ö t t ü n k ö s s z e . 

F e b r u á r 2 4 - é n Bojda V a l é r i a  

t a r t o t t e l ő a d á s t a z e g é s z s é g e s  

é l e t m ó d r ó l é s t á p l á l k o z á s r ó l . 

M á j u s 2 6 - á n a M e n t á l h i g i é n é s  

K ö z p o n t v e z e t ő p s z i c h o l ó g u s á v a l  

b e s z é l g e t t ü n k a g a z d a s á g i v á l ¬ 

s á g é s k e z e l é s e t é m a k ö r b e n . 

S z e p t e m b e r 1 9 - é n a Nyí r s égi 
R e f o r m á t u s T a l á l k o z ó n v e t t ü n k  

r é s z t a B u j t o s i S z a b a d i d ő C s a r ¬ 

n o k b a n . 

Közös munka családias hangulatban 

Október 20-án Dr. Tóth Julian
na reum atológus s Z a k 0 r vos ta r ¬

tott e i ő a d á s t a z 0 S t e 0 p 0 r 0 Z i s r ó l . 

N 0 v e m b e r 17 - é n Dn Z á d 0 r i 
Z 0 l t á n 0 n k 0 l ó g i a i f ő 0 r v 0 s s Z á - 

m 0 l t b e a d a g a n a t 0 k k e l e t k e z é s é ¬ 

r ől é s m e g e l ő Z é s i l e h e t ő S é g e i r ő l . 

A C s a l á d i Klub a h ó n a p har¬
m a d ik k e d d j é n , d u . 14 ó rától ta rt¬

j a ö s s z e j ö v e t e l e i t a Z E s ély C e n t ¬ 

r u m k l u b t e r m é b e n . 

2010 -b e n főké n t e g é s Z s é g ü g y i 
e l ő a d á s 0 k a t s Z e r e t n é n k s Z e r v e Z -

nL F e b r u á r , m á r c i u s , áp r i l i s , m á ¬ 

j u s h ó n a p 0 k b a n l e s Z ö s s Z e j ö v e ¬

tel, m a j d n y á r i s Z ü n e t e t t a r t u n k . 

S Z e p t e m b e r , 0 k t ó b e r , n 0 v e m b e r  

h ó n a p 0 k r a i s s Z e r v e Z ü n k e l ő a d á -

sokat, melyek témája és az elő¬
a d ó s z e m é l y e a z a k t u á l i s h ó n a ¬ 

p o k b a n r e a l i z á l ó d i k . 

A z ö s s z e j ö v e t e l e k e t a K e l e t ¬ 

M a g y a r o r s z á g b a n m i n d e n a l k a ¬ 

l o m m a l m e g j e l e n t e t j ü k . 

A z ö s s z e j ö v e t e l ek et k ö l t s é g v e ¬

tés nélkül tartjuk, az Egyesület 
a d j a a h e l y i s é g e t , é s a z e l ő a d ó k  

s z í v e s s é g b ő l j ö n n e k , a m i é r t k ö ¬ 

s z ö n e t é s h á l a n e k i k . 

M i n d e n é r d e k l ő d ő t s z e r e t e t t e l  

v á r u n k , é s a k i m é g n e m t a g u n k ,  

a z a z z á v á l h a t . 

Kéningemé dr. VincZe Gzella 
k l u b v e z e t ő 

Az SM Klub 2009. évi beszámolója 
Klubunk a korábbi évekhez ha¬

sonlóan a tagság kívánságának 
megfelelően, a közösen elkészí¬
tett munkaterv alapján dolgozott. 
Klubfoglalkozásainkat havi rend¬
szerességgel tartottuk. 

A munkaprogram elkészítését a 
szokásos rehabilitációs eszközök 
leltára és kölcsönzése, a 2009. évi 
jogszabályi változások ismerteté¬
se és a pályázatok elkészítése 
követte. 

A farsang hangulatában klu¬
bunk tagjai dacolva a tél depresz-
szióra hajlamosító hatásával, a 
Móricz Zsigmond Színház MY 
FAIR LADY című musicalét tekin¬
tették meg. Ez az érzelmes-szó¬
rakoztató mese az egyszerű vi¬
rágáruslány és az őt hercegnővé 
varázsoló bogaras nyelvészpro¬
fesszor romantikus, kedves hu¬
moros története. 

Jó volt kimozdulni lakásunkból, 
együtt lenni betegtársainkkal, át¬
szellemülni a főszereplő, Kuthy 
Patrícia színművésznő szerepével, 
rövid időre feledni betegségünket. 

Ismételten megszervezésre ke¬
rült az Életmód- és jógatábor 
Kecskeméten. 

Elfogadta meghívásunkat és 
megtisztelte klubunkat dr. Olvasz¬
tó Zoltán főorvos, aki az SM be¬
tegek urológiai problémáiról tar¬
tott nagyon érdekes előadást. 

Részt vettünk az SM betegek 
világnapján Budapesten, melyet 
a Magyar Tudományos Akadémi¬
án szerveztek meg. Ott a neuro¬
lógia kutatói tájékoztattak ben¬
nünket az SM legújabb kutatási 
eredményeiről és személyes ta¬
nácsokkal is ellátták a rászoruló 
betegeket. 

Az évadzáró Klubfoglalkozást 
a Sóstói Aquarius Termál- és Él¬
ményfürdőben tartottuk meg, 
ahol mindenki kellemesen töltötte 
el a délutánt. 

Az Országos SM Nap Gyulán 
került megrendezésre. Itt a neu¬
rológia rangos előadói mellett re¬
habilitációs szakemberek is tájé¬
koztattak minket a legújabb lehe¬
tőségekről. 

Klubunkból 5 fő vett részt az 
erdélyi körúton, ők élményekkel 
meggazdagodva tértek haza. 

A Városi Galériában személye
sen is megtekinthettük Munkácsy 
Mihály világhírű képeit. Szemta¬
núi lehettünk az Ásító inas fáradt¬
ságának, a Mosónők szorgalmas 
munkájának. A magyar képzőmű¬
vészet legismertebb képviselőjé¬
nek alkotásai nem mindennapi él¬
ményt nyújtottak. Sokunk számá¬
ra különleges alkalom volt ez a 
kiállítás. Kár, hogy az akadály¬
mentesítést nem sikerült megol¬
dani a szervezőknek, így csak 

azok a tagok vehettek részt, akik 
a lépcsők viszontagságait fel 
merték vállalni. 

A hagyományokhoz hűen is¬
mét megrendezésre került a Ka¬
rácsonyi ünnepség az orosi Her¬
man Ottó Általános Iskola kis di¬
ákjaival, akik szívet, lelket melen¬
gető előadásukkal önbizalmat su¬
gároztak számunkra. Megerősí¬
tettek bennünket abban, hogy a 
mi életünk is érték. Klubunk kö¬
szönetképpen vendégül látta a 
kisiskolásokat. Köszönjük nekik 
és pedagógusaiknak a csodálatos 
ünnepi műsort és a szívélyes fo¬
gadtatást. 

Keressék az iskolákkal 
a kapcsolatot! 

Javaslom minden egyesület¬
nek, klubnak, keressék az isko¬
lákkal a kapcsolatot, hisz a gye¬
rekek a legfogékonyabbak a más¬
ság elfogadására, és rajtunk mú¬
lik, hogy a jövő generációja mi¬
lyen szellemben nő fel. 

Mozgalmi életünk mellett nem 
kis feladatot ad a klub háttértevé¬
kenysége, mely folyamatos kap¬
csolatot igényel az SM Betegek 
Országos Egyesületével, a Ma¬
gyar Sclerosis Multiplexes Bete¬
gek Alapítványával, megyei egye¬
sületekkel, támogató partnerek¬
kel és a helyi médiával. 

A SCLEROSIS MULTIPLEX KLUB 
2010. évi foglalkozási és munkaprogramja 
J a n u á r : 

Az új év köszöntése, a 2009-ben 
végzett munka értékelése és a 
2010. évi munkaprogram meg-
b e s z é l é s a 2 0 ^ é v i j og s z a ¬

bályi változások ismertetése. 

Február: 
Rehabilitációs és tornaeszközök 
f e l m é r é s e / l e l t á r o z á s a / k ö l c s ö n ¬

zése. Pályázatok elkészítése. 

Március: 
Közös színházlátogatás. 

Á p r i l i s : 

Orvosi előadást szervezünk a 
klubtagok által kért témában. 

Május: 
A 20 éves SM Klub méltó 
megünneplése. SM Világnap 

Budapesten, a Petőfi csarnok¬
ban. 

Június: 
Évadzáró klubfoglalkozás, a 
Sóstói Aquarius Termál- és Él¬
ményfürdőben. 

J ú l i u s - A u g u s z t u s : 

Nyári szünet. 

Szeptember: 
SM Nap, Életmód- és jógatábor 
megszervezése Kecskemétre. 

O k t ó b e r : 

Beszámoló az országos SM 
Nap eseményeiről. 

N o v e m b e r : 

Az eltelt időszakban végzett 
munka értékelése. 

D e c e m b e r : 

A hagyományokhoz híven a 
fenyőünnep megszervezése. 

Célkitűzéseink: 

• A b e t eg ekk e l a ki a l ak u lt k ap ¬

csolat ápolása, új betegek be¬
vonása a klubéletbe. 

• A médiákon keresztül a beteg¬
ség széles körben történő 
megismertetése. 

^ W e b t á r h e l y k a r b a n t a r t á s a 
• Orvospatrónusunkkal élő kap¬

csolattartás. 
• Pályázatok készítése. 

VadáSZné SZabó Aranka 

SM klubvezető 

Mozgásjavító Általános Iskola, 
Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon 

A Mozgásjavító Általános 
Iskola, Szakközépiskola, Egy¬
séges Gyógypedagógia Mód¬
szertani Intézmény és Diák¬
otthon célul tűzi ki, hogy a 
legsúlyosabb mozgáskorláto¬
zott fiataloknak teremtsen a 
tanulásra második esélyt a 
közoktatás területén. 

Az intézmény rekonstrukci¬
ójának következményeképpen 
új, akadálymentesen épített 
környezetben, az általános is¬
kolát követően középiskolai 
tanulmányokra, majd azt kö¬
vetően integrált körülmények 
között a TISZK-ek keretében 
szakképzésre is lehetősége 
nyílik az itt tanuló mozgáskor¬
látozott fiatalok számára. 

Az intézmény azoknak a 
mozgáskorlátozott tanulóknak 
is esélyt nyújt a középfokú ok¬
tatásra, akik mozgáskorláto¬
zottságuk súlyossága miatt 
jelenleg csak magántanuló¬
ként tudják a tankötelezettsé¬
güket teljesíteni. 

A szakközépiskola 4 évfo¬
lyamos, melyet nyelvi előké¬
szítő évfolyam (9. NyEK évfo

lyam) előz meg. A 9. NyEK 
évfolyamon az angol nyelvi 
képzés mellett a mozgásfej¬
lesztés, valamint az informati¬
ka a kiemelt fejlesztési terület. 
A 12. és 13. évfolyamon az 
érettségire való felkészítés 
kerül előtérbe, az emelt szintű 
érettségit választók esetében 
ez még hangsúlyozottabb, 
amihez a fakultációk szerve¬
zésével emelt óraszámot biz¬
tosít az intézmény. 

A középiskolai nevelés-ok¬
tatás célja, hogy a végzős ta¬
nulók az integrációt jelentő 
társadalmi közegben folytat¬
hassák szakmai (TISZK), illet¬
ve felsőfokú tanulmányaikat, 
vagy képesek legyenek a nyílt 
vagy védett munkaerőpiacon 
érvényesülni. 



START, KÖZGYŰLÉS I 
Széles körű feladatokat oldanak meg 

Tevékenységünk középpontjában annak a munkaképes korú személynek kell állnia, aki egész
ségügyi vagy mentális okok miatt munkaviszonyát alapvetően más munkaadónál tartósan nem 
képes fenntartani - mondta Balogh Zoltán, a Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei 
Közhasznú Nonprofit Kft. vezérigazgatója, amikor a Startnál végbement gazdasági formaválto
zásról tájékoztatott. 

A Nonprofit Kft. jogutódja a 
START Rehabilitációs Vállalat
nak és az azt követő név- és gaz
dálkodási formaváltozáson több
ször átment gazdasági szerveze
teknek és társaságnak, amely 
1988. február elsején lett alapít
va. A Nonprofit Kft. működésé
nek kezdete: 2009. július 2. -
folytatta a vezérigazgató. 

Célunk: „közhasznú 
tevékenység 
folytatása" 

Foglakoztatás, rehabilitáció 
A cég, illetve az alapító egye¬

sület tulajdonában álló gazdálko¬
dó szervezetek és intézmények 
együttesen az alábbi fő feladato¬
kat lássák el: 

- Foglalkoztatási rehabilitáció, 
elsősorban a könnyűipar külön¬
féle területein. 

- Képzés, felkészítés, oktatás 
a tanköteles korú fiatalok számá¬
ra elhelyezkedésük pozíciójának 
javítása érdekében. (Szakkép
zés, szakoktatás.) 

- Felnőtt képzés, átképzés, 
bentlakások és nappali otthon 
működtetése, illetve a működte¬
tés segítése, a foglalkoztatás 
megvalósítása. 

- Szolgáltatások biztosítása, 
azok segítése mindazok érdeke¬
iben, akik állapotuk miatt keve¬
sebbre képesek nálunknál. 

Mindezeket szükség és igény 
szerinti ún. egészséges munka¬
vállaló segíti (segítheti). (Alkal¬
mazásuk csak szükség szerint -
de nem fő cél.) Mindezt nemzeti, 
EU-s, illetve világpiaci körülmé¬
nyek között, annak összes hatá¬
sát figyelembe véve tesszük. Eh¬
hez szükség szerinti cégműköd¬
tetéseket, alapításokat veszünk 
igénybe, illetve működtetünk. Ez¬
zel magvalósítjuk a nyílt munka¬
erőpiacot. 

A Kft. szükség szerint végezi 
tevékenységét - adminisztráci¬
ós, pénzügyi, számviteli, jogi, 
igazgatási terület - , ám az irányí¬
táshoz, jogszabály szerinti mű¬
ködtetéshez, az állami források 
hasznosításához a jogkövető 

Folytatás az 1. oldalról 

magatartás betartása elenged¬
hetetlenül szükségszerű. 

Jól elhatárolható részek: 
Termelés: alapvetően és fő¬

leg könnyűipari, részben papír, 
vagy, és élelmiszeripari (bőr, tex¬
til). Funkcionálisan ágazati rend¬
szerben termelnek, koordinálást, 
egyeztetést az illetékes főosztály 
lát el. 

Szolgáltatások: főleg a cég 
munkavállalóinak jellegéből adó¬
dó segítő szolgáltatások teszik 
egyedivé tevékenységünket. 

Oktatás, képzés, intézmények 
működtetése, segítése főleg azok 
számára, akik ennek hiányában 
képtelenek önálló életvitelüket 
meg oldani. 

Védett területek azoknak, akik 
a nyílt munkaerőpiacon tartósan 
nem képesek dolgozni. 

Az alapító szándék szerinti cél 
volt: munkalehetőséget biztosíta¬
ni a képzési és foglalkoztatási re¬
habilitáció bevonásával mind¬
azok számára, akik testi vagy szel¬
lemi képességük részleges vagy 
teljes hiánya miatt a nyílt munka¬
erőpiacon nem, vagy csak nagy 
nehézség árán tudnak elhelyez¬
kedni. A megmaradt munkaké¬
pesség hasznosítása mindaddig 
feladatunk, amíg a kliens a fel¬
adat végzésére alkalmas, de a 
munkaképességét nem nyerte 
vissza olyan szintre, hogy már 
nem szükséges a cél nyújtotta 
jogszabályi védelem. 

Meg is szűnhet a munkaviszony! 
Ebből következik, hogy a tár

saság célja: közhasznú tevé¬
kenység folytatása, a fogyaték¬
kal vagy egészségkárosodással 
élő, valamint az egyéb okból 
megváltozott munkaképességű 
személyek egészségi állapotá¬
nak, illetve fogyatékosságának 
megfelelő munkahelyi környezet¬
ben történő foglalkoztatása, az 
ezen munkavállalók képességei¬
vel elérhető legmagasabb szintű 
foglalkoztatás megvalósításának, 
valamint ezen személyek egész¬
ségi állapota javításának és reha¬
bilitációjának az elősegítése. 

Amennyiben a munkavállaló 
nem rendelkezik hasznosítható 
munkaképességgel, vagy azt nem 
kívánja képességének megfele¬
lően hasznosítani, úgy a munka¬
viszony megszűntethető, meg¬
szűnik - hangsúlyozta. 

A Nonprofit Kft. gazdasági 
önállósága, a tevékenységi köré¬
be tartozó széles körű feladatok 
ellátása megkívánja az egyes 
szervezeti egységekre és mun¬
kakörökre vonatkozó szabályok 
pontos elhatárolását, a dolgozók 
jogainak és kötelezettségeinek 
meghatározását. E célokat szol¬
gálja a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, amelynek rendelke¬
zései a Nonprofit Kft. valamennyi 
szervezeti egységére, vezetőjére 
és dolgozójára kötelezőek, azok 
be nem tartása jogi következmé¬
nyeket von maga után - fűzte 
hozzá Balogh Zoltán. 

A Nonprofit Kft. jogállása 
Elnevezése: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. 
Postacíme: 4400 Nyíregyháza, Pf. 173. 
Típusa: Korlátolt felelősségű társaság 

Alapító: 
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, 
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. 
A tulajdonos alapító azok foglalkoztatását várja el cégétől, akik megmaradt munkaképességük haszno
sítását egyéb módon nem képesek hatékonyan és folyamatosan biztosítani. Elvárja, hogy tagjai kellő fi¬
gyelemben részesüljenek a cég működtetése, a munkaviszony létesítése során. 

Üzemek, boltok, vendéglátó egységek 
Kereskedelmi egységek (boltok): 
4400 Nyíregyháza, Simai u. 40. 
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 53. 
4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 81. 
4762 Tyukod, Árpád u. 60. 
4355 Nagyecsed, Hunyadi u. 11. 
4971 Rozsály, Kossuth u. 39/a 
4974 Zajta, Petőfi u. 2. 
4934 Beregdaróc, Szabadság u. 58. 
4535 Nyíribrony, Fő u. 49. 

Vendéglátó egységek: 

A Nonprofit Kft. telephelyei: üzemek, telephe
lyek, irodák, székhely, pontos cím. 

Észak-alföldi Régióban, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 
A START Nonprofit Kft. székhelye: 
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. 
Nyírségi Nyomda: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 15. 
Simai úti telep: 4400 Nyíregyháza, Simai u. 40. 
Cipőgyár: 4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 3. 
Ortopéd Cipészet: 4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 3. 
Textilkonfekcionálási (varrodai) Üzem: 
4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 3. 
Csengeri Üzem: Csenger, Kossuth u. 26. 
Nyírbátori Üzem: 4300 Nyírbátor, Iskola u. 1-3. 
Rohodi Üzem: 4563 Rohod, Jókai u. 16. 
Vásárosnaményi Üzem: 
4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 32. 
Ajaki Üzem: 4524 Ajak, Rákóczi u. 64. 
Gemzsei Üzem: 4567 Gemzse, Kossuth u. 95-97. 
Tiszavasvári úti üzem: 
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. 
Ököritófülpös Rehabilitációs Intézmény: 
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 26. 
Ököritófülpösi Üzem: 4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 53. 
Nyírteleki Üzem: 4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 81. 
Érpataki Üzem: 4245 Érpatak, Zsindelyes tanya 1. 

Észak-magyarországi régióban, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 
Ricsei Üzem: 3974 Ricse, Kossuth u. 42. 
Abaújszántói Üzem: 3881 Abaújszántó, Jászay tér 22. 
Sátoraljaújhelyi Üzem: 3980 Sátoraljaújhely, Ady E. u. 2. 
Kazincbarcikai Üzem: 
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 12. 
Szendrőládi Üzem: 3751 Szendrőlád, Gárdonyi u. 1/a 

Hajdú-Bihar megye: 
Hajdúnánási Üzem: 4080 Hajdúnánás, Arany J. u. 45. 

Dél-alföldi Régióban, Békés megye 
Gyulai Üzem: 5700 Gyula, Nürnbergi u. 4-6. 

Központi Étterem és Bujtosi Bujdosó Étterem, 
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 34. 
VOLÁN Üzemi Konyha, 
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. 
Zrínyi Ilona Gimnázium Konyha, 
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-33. 
Kölcsey Ferenc Gimnázium Konyha, 
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. 
Sipkay Barna Kereskedelmi Szakközépiskola, 
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32. 
Móra Ferenc Általános Iskola Konyha, 
4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8. 
Krúdy Gyula Gimnázium Konyha, 
4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64. 
Inczédy György Szakközépiskola Konyha, 
4400 Nyíregyháza, Árok u. 3. 
Bem József Általános Iskola Konyha, 
4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 10. 
Apáczai Csere János 2. sz. Gyakorló Általános 
Iskola Konyha, 4400 Nyíregyháza, Erdősor 7. 
Szabó Lőrinc Általános Iskola Konyha, 
4400 Nyíregyháza, Igrice u. 6. 
Eötvös József 1. sz. Gyakorló Általános Iskola, 
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. 
Benczúr Gyula 1. sz. Általános Iskola Konyha, 
4400 Nyíregyháza, Kert köz 14/a 
Otthon Étterem, 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 9. 
Nyíregyházi Főiskola Konyha, 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
ZÉHÁ büfé, Túlélő kávézó, HÁCÉ büfé, 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Ír PUB Söröző, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
EMGÉ büfé, 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 9-11. 
Nyírségi Nyomda Büfé, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 15. 
Volán Büfé, 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. 
Cipőgyári Büfé, 4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 3. 
Esély Centrum Büfé, 
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. 
Bírósági Büfé, 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2. 
Rehabilitációs Intézmény, 
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 26. 

Eredményesen gazdálkodtak - Tisztújító küldöttközgyűlés az egyesületnél 
Egyre jobban el kell fogadnunk 

azt, hogy szemben a mondjuk 20¬
30 évvel ez előtti társadalmi fel¬
adatvégzéssel, az érintettek meg¬
fogalmazzák a helyi és társadalmi 
elvárásaikat, és ennek megvalósí¬
tásában az egyre bővülő számú 
profi szakemberek nyújtsanak se¬
gítséget. Ennek fényében végzi 
Elnökségünk is nemcsak napi, 
hanem közép és hosszú távú ten¬
nivalóit is. Jól látható, hogy a ve¬
zetésben is folyamatosan fiatalí¬
tunk. 

Jövőre 30 évesek 
Változások előtt kell, hogy áll¬

junk, helyi mozgalmunk a jövő év¬
ben 30 éves lesz. Természetes do¬
log, hogy a 30 év alatt nagyon sok 
mindenben előre haladtunk, szá¬
mos dolgot megoldottunk - ezeket 
az elkövetkezendő hónapokban 
számba vesszük és meghatároz¬
zuk az új célkitűzéseket is. 

„A támoga
tások nagy
sága két év
tizede nem 
változott. 

Növelni kell a támogatások 
nagyságrendjét! 

Fontosnak látjuk a LÁT átalakí¬
tását, a gépjármű-szerzési támo¬
gatások jelenlegi rendszerének 
megváltoztatását, azzal együtt is, 
hogy ebben az évben majdnem 
rekord számú szerzési támogatás 
jut megyénknek. Előzetes tájékoz¬
tatások alapján 524 gépjármű¬
szerzési és 7 átalakítási támoga-

tást jelent, de erősítenünk kell az 
Országos Szövetségünket abban, 
hogy a támogatások nagyság¬
rendjét jelentősen meg kell változ¬
tatni, a rászorultságot alanyi jogon 
és nem keresetkorlátozással kell 
megállapítani, a jelenlegi elavult 
el osz tási rendszer megváltoztatá¬
sa szükséges. 

Ápolni a kapcsolatrendszert 
Valószínűsíthetően sem ne¬

kem, sem az általam irányított ve¬
zetésnek nem lehet teljes körű fel¬
adata az, hogy minden javaslatot 
a küldöttek vagy a tagság nélkül 
tudjunk feltárni és továbbítani az 
állami vagy politikai vezetés irá¬
nyába. Ehhez elengedhetetlen, 
hogy mindenki meg tudja fogal¬
mazni elvárásait, a tagság elvárá¬
sait, és a mi dolgunk, hogy abban 
a változó világban, amit 2010. is 
hoz - gondolok itt a közelmúltban 
lezajlott Országgyűlési választá-

sokra, majd a helyi Önkormányza¬
ti választásokra ősszel - , kapcso¬
latrendszerünkön lobbi lehetősé¬
günk kihasználásával tudjuk ered¬
ményre vinni a legszükségesebb 
gondjaink megoldását - fűzte hoz¬
zá Balogh Zoltánné elnök. 

Főtitkári dicséret 
A küldöttgyűlésen jelen lévő 

Szakály József, a MEOSZ főtitká¬
ra elismeréssel beszélt az egye¬
sület tevékenységéről, példaként 
említette az itt folyó munkát: 

- Továbbra is problémát jelent, 
hogy a lakás-átalakítási támogatás 
és gépjármű-vásárlási támogatás 
25 éve ugyanannyi, nem változott. 
Reméljük az új kormány ebben a 
kérdésben előre fog lépni - hang¬
súlyozta az országos vezető. 

Megőrizni a munkahelyeket! 
Balogh Zoltán, a Start Rehabili¬

tációs Foglalkoztató és Intézmé-

nyei Közhasznú Nonprofit Kft. ve¬
zérigazgatója elmondta: az elmúlt 
év végén mintegy 3 ezer ember 
dolgozott a Startnál. Nagy ered¬
ménynek tartjuk, hogy ezt a lét¬
számot meg tudtuk őrizni, pedig 
volt rá eset, hogy órákon múlt, 
hogy a dolgozók munkaviszonya 
megmaradt. Így most kijelenhe¬
tem, hogy ebben az évben is ez¬
zel a létszámmal végezzünk a fel¬
adatokat. Viszont azt nem lehet 
tudni, hogy 2011. január 2-án is 
foglalkoztatni tudjuk-e ezt a dolgo¬
zói létszámot, de reménykedünk, 
hogy az új kormány, ha nem is nö¬
veli a munkahelyek számát, de 
legalább a mostanit megőrzi. Ke¬
rülnünk kell azokat a munkaválla¬
lókat, akik csupán a jövedelemért 
vállal munkát. Több lábon kell áll¬
nunk, hogy a 3 ezer foglalkoztatott 
meglegyen, nem biztos, hogy egy 
helyen kell mindenkinek dolgozni. 
Jelenleg négy megyében vagyunk 

jelen, további átszervezésekkel 
őrizzük meg azt, ami van. Tudo¬
másul vesszük, hogy kormányzati 
döntésektől, politikától függünk, 
de továbbra sem célunk, hogy 
egészséges embereket foglalkoz¬
tassunk - mutatott rá a vezérigaz¬
gató. 

Lakatos Katalin, az Esély Cent¬
rum vezetője arról számolt be, 
hogy a legnagyobb szolgáltatásuk 
a rendezvényszervezés, nyitni kell 
a külső megrendelők felé. Az el¬
múlt évben az összes Esély Cent¬
rumos rendezvényen több mint 3 
ezer ember vett részt. Ez azt iga¬
zolja, hogy egyre jobban a köztu¬
datba kerülünk, a széles körű szol
gáltatásainkkal. Szeretnénk elérni, 
hogy a napi rendezvényeinken 
nyüzsögjenek az emberek - tette 
hozzá az intézmény vezetője. 

fa 



I MUNKATERV 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének 2010. 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, gépjárműszerzési tá¬
mogatás, Telefonnal a rászorul¬
takért Alapítvány pályázati le
hetősége stb.). 

- Pályázatok elszámolása, új pá
lyázatok 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. 

- Gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzése. 

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

- Úszásoktatás fiatalok számára. 
- Rendezvények, szabadidős prog¬

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

ségügyi Főiskolai Kar szociális 
munkás és mester szakos hall¬
gatói részére nagygyakorlat és 
terepgyakorlat biztosítása. 

- A jogszabályváltozások figye¬
lemmel kísérése. 

- Szakmai konferenciákon, to¬
vábbképzéseken 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. 

- Tisztségviselők választásának 
előkészítése, lebonyolítása, he¬
lyi csoportgyűlések megtartása 
folyamatosan májusig. 
• Csoportvezetők, helyettesek 
• Jelölő Bizottság tagjai 
• Szavazatszedő és -számláló 

Bizottság tagjai 
• Felügyelő Bizottság tagjai 
• Pótválasztás: Elnökségi tag 

- A MEOSZ 1/2009. számú Ügy¬
intézési Szabályzata: A 
164/1995. (XII.28.) Kormány¬
rendeletben foglalt kötelezett¬
ség alapján tagegyesületi tevé¬
kenység végzése a gépjármű¬
szerzési támogatás ügyintézé¬
se és elbírálása során: 
• Megyei koordinátor és he¬

lyettesének megválasztása, 
tájékoztatást és környezetta¬
nulmányt végző munkatár¬
sak kijelölése. 

• A megyei koordinátor által 
koordinációs értekezlet meg¬
tartása. 

• Gépjárműszerzési támoga¬
tást elbíráló megyei bizott¬
ságban való részvétel. 

• Támogatási igények felmé¬
rése, tájékoztatás, ügyinté¬
zés, javaslattétel a megyei bi¬
zottság felé. 

• A MEOSZ által szervezett 
képzésen és felmérő vizs¬
gán történő részvétel. 

• Jelentések leadása folyama¬
tosan. 

Január: 
- Az Egyesület 2009. évi pénz¬

ügyi zárása, beszámolók elő¬
készítése. 

- Az Egyesület programjainak 
megtárgyalása, időpontok egyez-

tetése és a 2010. évi Munkaterv 
előkészítése. 

- Pályázatok elszámolása. 
- Nyíregyháza közigazgatási te¬

rületén élő mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvez¬
mények igénylésének össze¬
gyűjtése, továbbítása a polgár¬
mesteri hivatal felé április 30-ig 
folyamatosan. 

- Vox Humana újság előkészíté¬
se, adatgyűjtés. Újságcikkek be¬
kérése. 

- Helyi csoportvezetők, klubve¬
zetők részéről 2009. évi beszá¬
moló és ügyfélfogadási jelenléti 
ívek valamint 2010. évi munka¬
terv bekérése. 

- 2010. január 26.: 
Kibővített Elnökségi ülés meg¬
tartása 
• Az Egyesület programjainak 

megtárgyalása, 2010. évi 
munkaterv elkészítése 

• 2009. évi költségvetés meg¬
tárgyalása (Egyesület, „Önál
ló Életvitelért" Támogató Szol¬
gálat, „Nefelejcs" Fogyatékos 
Személyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézménye), 

• 2010. évi küldöttek létszámá¬
nak megállapítása, 

• Tájékoztatás az Esély Cent¬
rum munkájáról, 

• Vox Humana újság előkészí¬
tése, tájékoztató, 

• Egyebek: 
Tájékoztató az aktuális ér
dekvédelmi munkákról: 
1. 164/1995. (XII.28.) Kor¬
mányrendelet alapján gépjár¬
mű-szerzési támogatás ügy¬
intézése - MEOSZ 1/2009. 
számú ügyintézési szabályzat 
- megyei koordinátor és he¬
lyettesének megválasztása, 
a tevékenységben résztvevő, 
környezettanulmányt végző 
személyek kijelölése. 
2. Lakás Akadálymentesítési 
Támogatás - elektronikus 
LÁT ügyintézés, módosítások 
a LÁT Szabályzatban. 
3. Telefonnal a Rászorulta¬
kért Alapítvány 2010. évi pá¬
lyázati felhívása 
4. Kérdések-válaszok 

Február: 
- 2010. február 25.: Csoportgyű¬

lés megtartása Kisvárda és Zá¬
hony térségében. Csoportveze¬
tő és küldöttek választása. 

- Rendezvények lebonyolításá¬
hoz adománykérő levelek kikül¬
dése. 

- Vox Humana újság összeállítá¬
sa, nyomdai munkák előkészí¬
tése. 

- MEOSZ felé a 2009. évi jelen¬
tés előkészítése. 

- 2010. február 26. 13 óra - FAR¬
SANG megrendezése az Egye¬
sület tagjai, munkatársai, a 
„Nefelejcs" Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézmény ellátottai és a 
START Nonprofit Kft. munka¬
társai részére az Esély Cent¬
rumban. 

Március: 
- 2010. március 8.: Elnökségi 

ülés megtartása 
• Jelölések előkészítése a he¬

lyi csoportvezetők, csoport¬
vezető helyettesek, felügye¬
lő bizottsági tagok, jelölőbi¬
zottsági tagok, szavazatsze¬
dő és -számláló bizottsági 
tagok megválasztásához. 

• Beszámoló az „Önálló Életvi¬
telért" Támogató Szolgálat 
és a „Nefelejcs" Fogyatékos 
Személyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézménye 2009. évi 
tevékenységéről. 

- 2010. március 8.: csoportgyűlés 
megtartása Újfehértó és térsé¬
gében. Csoportvezető és kül¬
döttek választása. 

- Pályázatok figyelése, benyújtá¬
sa folyamatosan. 

- Helyi csoportgyűlések megtar¬
tása folyamatosan. 

- Vox Humana újság terjesz¬
tése. 

Április: 
- 2010. április 12.: csoportgyűlés 

megtartása Kölcse és Fehér¬
gyarmat térségében. Csoport¬
vezető és küldöttek választása. 

- 2010. április 15.: csoportgyűlés 
megtartása Gávavencsellő és 
Ibrány térségében. Csoportve¬
zető, csoportvezető-helyettes 
és küldöttek választása. 

- 2010. április 16.: csoportgyűlés 
megtartása Csenger és Máté¬
szalka térségében. Csoportve¬
zető és küldöttek választása. 

- 2010. április 19.: csoportgyűlés 
megtartása Tiszadob és Tisza¬
vasvári térségében. Csoportve¬
zető és küldöttek választása. 

- 2010. április 24.: a „Nefelejcs" 
Fogyatékos Személyek Nappa¬
li Ellátást Nyújtó Intézményé¬
nek ellátottai részt vesznek a 
Gyulaházán megrendezésre 
kerülő Integrált Sportnapon. 

- 2010. április 26.: csoportgyűlés 
megtartása Nyírbátor és Vá-
sárosnamény térségében. Cso¬
portvezető, csoportvezető-he¬
lyettes és küldöttek választása. 

- Gyermek- és Ifjúsági Nap elő¬
készítése. 

- 2010. április 26.: Elnökségi ülés 
megtartása 
• Egyesületi küldöttközgyűlés 

előkészítése. 
• 2009. évi közhasznú jelen¬

tés, 2010. évi költségvetés 
elkészítése (Egyesület, 
Önálló Életvitelért Támogató 
Szolgálat, Nefelejcs Fogya¬
tékos Személyek Nappali El¬
látást Nyújtó Intézménye), 
megtárgyalása és a küldött¬
közgyűlés elé terjesztése. 
Beszámoló megküldése a 
küldöttek részére. 

• 2010. évi munkaterv elkészí¬
tése, megtárgyalása és elő¬
terjesztése a küldöttközgyű¬
lés felé. 

- 2010. április 29.: csoportgyűlés 
megtartása Tiszaeszlár és Ra-
kamaz térségében. Csoportve¬
zető és küldöttek választása. 

Május: 
- 2010. május 3.: csoportgyűlés 

megtartása Nyíregyháza és 
térségében, valamint a térsé¬
gen kívüli településeken élő ta¬
gok részére (Székely, Bakta-
lórántháza és Balkány térsé¬
ge). Klubvezetők és küldöttek 
választása. 

- 2010. május 11.: az Egyesület a 
JESZ II. pályázat keretein belül 
félautomata defibrillátor elhe¬
lyezésével Életmentő Pontot 
hozott létre az Esély Centrum¬
ban. Sajtótájékoztató és az esz¬
köz használatával, működésé¬
vel kapcsolatos általános tájé¬
koztató megtartása. Oktatás a 
defibrillátor használatáról 2010. 
május 7-én és május 14-én. 

- 2010. május 14.: 20 éves az 
Egyesület keretein belül műkö¬
dő Sclerosis Multiplex Klub 
(SM). Ebből az alkalomból SM 
Nap megrendezése az Esély 
Centrumban. 

- 2010. május 15.: MEOSZ Kül
döttközgyűlésen való részvétel, 
(Mozgásjavító Általános Iskola 
és Középiskola Budapest, Me¬
xikói út 60.) 

- 2010. május 20.: VII. Fogyaték¬
kal Élők Művészeti Fesztiválja 
Nyíregyháza. A feszt iválon 
részt vesznek a „Nefelejcs" Fo¬
gyatékos Személyek Nappali 
Ellátást Nyújtó Intézménye el¬
látottai a „Ludas Matyi" elő¬
adással. 

- 2010. május 29. (szombat) 
Egyesületünk küldöttközgyű¬
lésének megtartása az Esély 
Centrumban 

- 2010. május 29. (szombat): 
Gyermek, Ifjúsági, Családi és 
Regionális Esélyegyenlőségi 
Nap megrendezése vetélke¬
dőkkel, ugrálóvárral, kulturális, 
szabadidős és sportprogra¬
mokkal, szekcióülésekkel a 
MEOSZ, az Egyesület tagjai és 

a START Nonprofit Kft. munka¬
társai részére. 
Helyszín: Nyíregyháza - Esély 
Centrum 

Június: 
- 2010. június 5.: „Moravecz Fe¬

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

- 2009. június 28.: Elnökségi 
ülés megtartása 
• Szabadidős programokkal 

egybekötött nyári gyermek¬
felügyelet előkészítése. 

• Az „Önálló Életvitelért" Tá¬
mogató Szolgálat és a „Ne¬
felejcs" Fogyatékos Szemé¬
lyek Nappali Ellátást Nyújtó 
Intézményének 2010. I. fél¬
évi beszámolója. 

• Júl ius-augusztusi progra¬
mok megtárgyalása. 

Július: 
- „ESÉLY A NEBULÓKÉRT" sza¬

badidős programokkal egybe¬
kötött nyári gyermekfelügyelet 
előkészítése a START Nonprofit 
Kft. dolgozóinak gyermekei ré¬
szére. Szervező az Egyesület 
és a START Nonprofit Kft. 

- 2010. július Nyírségi Nemzet¬
közi Torna: sakkversenyen való 
részvétel, melynek helyszíne 
az Inczédy György Szakközép¬
iskola és Szakiskola Nyíregy¬
háza. 

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

Augusztus: 
- 2010. augusztus 9.: Elnökségi 

ülés megtartása 
• Nyári sport- és szabadidős 

tábor előkészítése 
• Fogyatékosok megyei sport¬

találkozóján való részvétel 
előkészítése 

- 2010. augusztus 9-13.: Nyári if¬
júsági, sport- és szabadidős 
bentlakásos tábor megszervezé¬
se a megyében élő szociálisan 
hátrányos helyzetű mozgáskor¬
látozott fiatalok számára. 
Az egyhetes tábor ideje alatt 
közösségformálásra, ismerke¬
désre, sportolásra, képesség¬
fejlesztő foglakozásokon való 
részvételre van lehetőségük a 
fiataloknak. A tábor ideje alatt 
kirándulásokat, városnézést, 
mú zeumlátogatást szervezünk, 
utolsó nap tábortűzzel búcsú¬
zunk egymástól. Önálló életvi¬
teli tanácsokat, kerekasztal be¬
szélgetést, csocsóbajnokságot 
rendezünk, és lehetőséget biz¬
tosítunk az Esély Centrum terüle¬
tén lévő egészségügyi, gyógy¬
torna, kondigépek használatára. 
Célcsoport: 15-35 éves me¬
gyében élő fiatalok. 
Helyszín: Nyíregyháza - Esély 
Centrum 

- 2010. augusztus 29.: 
Fogyatékosok Megyei Sportta¬
lálkozója 
Szervező: Nyírsuli Kht. 
Egyesületünk minden évben 
aktívan szervezi tagjai részvé¬
telét a sporttalálkozóra. 
A sport minden életkorban az 
egészséges életmód fontos ré¬
sze, és betegségmegelőző ha¬
tása mellett egyre több beteg¬
ség gyógyításában és utókeze¬
lésében is értékes eszköz. 
Fontos szerepet játszik a fizikai 
és mentális egészség megőr¬
zésében, az egészségtudatos 
magatartás kialakításában. Élet¬
vezetési technikák és módsze¬
rek közvetítője, a nevelésnek 
olyan eszköze, mely játékos 
formában vértezi fel megoldási 
készletekkel az ifjúságot, illetve 
lehetőséget nyújt az egyén ön
megvalósítására. Lényeges sze
repet tölthet be a családi és tár¬
sadalmi kötelékek erősítésé¬
ben, miközben kultúrált sza¬
badidő-eltöltési, szórakozási 

lehetőséget biztosít, pihenést, 
örömforrást és élvezetet nyújtó 
hasznos időtöltés, továbbá 
gyakorlati eszköze lehet a hát
rányos helyzetű csoportok fel
zárkóztatásának. 
Helyszín: Nyíregyháza - Városi 
Stadion 

Szeptember: 
- NYÍRSÉGI ŐSZ rendezvényso¬

rozaton való részvétel 
- 2010. szeptember 20.: Elnök

ségi ülés megtartása 
• Ki mit tud? előkészítése, 
• Az Egyesület eddig megva¬

lósult programjainak értéke¬
lése. 

- 2010. szeptember 24.: Dísz- és 
kisállat- szépségverseny 
Egyesületi tagok és a START 
Nonprofit Kft. dolgozóinak ked¬
vencei részére. A rendezvény 
nevezés alapján díjazással ke¬
rül lebonyolításra. 
Helyszín: Nyíregyháza - Esély 
Centrum 

- 2010. szeptember 24.: 
Ki mit tud? - Egyéni és csopor¬
tos színpadi produkciók, kép¬
zőművészeti alkotások verse¬
nye az Egyesület tagjai és a 
START Nonprofit Kft. munka¬
társai részére. 

Október: 
• Aktualitások. 
• 2010. október 25: Elnökségi 

ülés megtartása. 
• Karácsonyi ünnepség előké¬

szítése. 

November: 
- Karácsonyi rendezvény lebo¬

nyolításához adománygyűjtés. 
- Karácsonyi ünnepség szerve¬

zése, előkészítése. 

December: 
- 2010. december 6.: Elnökségi 

ülés megtartása 
• 2011. évi munkaterv előké¬

szítése. 
• 2011. évi költségvetés-terve¬

zet előkészítése 
• Az „Önálló Életvitelért" Tá

mogató Szolgálat és a „Ne
felejcs" Fogyatékos Szemé¬
lyek Nappali Ellátást Nyújtó 
Intézménye 2010. évi beszá¬
molója. 

• Karácsonyi ünnepség meg¬
rendezésével kapcsolatos 
megbeszélés. 

- Helyi csoportok, klubok éves 
beszámolója. Ügyfélfogadási je¬
lenléti ívek leadása. 

- 2010. december 17.: Karácso¬
nyi ünnepség megrendezése 
Nyíregyházán az Esély Cent¬
rum Konferencia termében. 
Az ünnepségen a Nyíregyháza 
és környékén élő mozgássérült 
felnőtt és gyermek tagjaink 
vesznek részt. A karácsony 
mindenki számára a szeretet, a 
békesség, az összetartozás 
ünnepe, vannak azonban, akik 
egyedül, meghitt pillanatok nél¬
kül kénytelenek eltölteni a Szent
estét. Tagtársaink túlnyomó több¬
sége súlyosan mozgáskorláto¬
zott és igen rossz szociális kö¬
rülmények között éli minden¬
napjait. Rendezvényünkkel cé¬
lunk enyhíteni a hétköznapok 
egyhangúságát, magányosságát, 
az elesettség és kirekesztett¬
ség érzését. Szép, kellemes 
emlékekkel teli perceket kívá¬
nunk nyújtani az ünnepségen 
megjelenőknek, és kulturális 
műsorral szeretnénk élményei¬
ket 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 

Hogyan kérhető 
az egyesületi 
tagfelvétel? 

Sokszor fordulnak hozzánk 
olyan mozgássérült sorstár¬
sak, akik egyesületünk tagjai 
kívánnak lenni, szeretnének 
bekapcsolódni, megismerni a 
megyei egyesület, a helyi cso¬
portok és klubok munkáját, 
találkozni hasonló sorsú tag¬
társakkal, bekapcsolódni a 
szabadidős és kulturális prog¬
ramokba, esetleg munkát vál¬
lalni vagy támogatást igényel
ni, de nem tudják milyen felté
telekkel kérhető a tagfelvétel. 

Fontos tudnivaló a tagfelvé
tellel kapcsolatosan: 

Alapszabályunk értelmében 
tagja lehet egyesületünknek az a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé
ben élő állampolgár, aki mozgás¬
szervi diagnózisa alapján moz¬
gáskorlátozottságát az alábbi ok¬
mányok valamelyikével igazolni 
tudja, vagy azok meglétéről nyi¬
latkozik: 

• Közlekedési támogatásra jo¬
gosult, vagy jogosultságát jöve¬
delmi helyzete alapján nem álla¬
pították meg, de az egészség¬
ügyi feltételével rendelkezik (leg
alább 7 pontot elérő I. fokú orvo
si szakvélemény); 

• Fogyatékossági támogatás¬
ban 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 tekintet¬
tel magasabb összegű családi 
pótlékra jogosult (kiskorú sze¬
mély esetén hozzátartozója szá¬
mára folyósítják); 

• Olyan kórházi zárójelentés¬
sel vagy szakorvosi lelettel ren¬
delkezik, amelyből egyértelművé 
válik a súlyos mozgáskorlátozott¬
sága, (pl. végtag amputáció, izom¬
sorvadás, végtagbénulás stb.), 
és a segédeszköz-használat (pl. 
kerekes szék, háromlábú támbot, 
járógép, járókeret, ortézis stb.) 
A tagfelvételi kérelemhez az ok¬
mányról fénymásolatot kérünk 
csatolni! 

A tagsági viszony létesítése 
önkéntes, mellyel a kérelmező 
vállalja az éves rendszeres tagdíj 
befizetését. (Jelenleg az éves 
tagdíj felnőtteknek: 1800 Ft, 
gyermekeknek - 18 évig - 1000 Ft, 
melyet minden év június 30-ig 
kell befizetni.) 

A nyilvántartásba vételhez 
pontosan, olvashatóan ki kell töl¬
teni egy „Tagnyilvántartó lap"-
ot. Csatolni kell a mozgáskorláto¬
zottságot igazoló okmányok, va¬
lamint a tagdíj befizetését igazo¬
ló 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 tá¬
mogatások igénybevételének le¬
hetőségét (pl. lakás akadálymen¬
tesítési támogatás, gépjármű¬
szerzési támogatás, Telefonnal a 
rászorultakért Alapítvány támo¬
gatása). 

Minden egyes támogatási for¬
ma igénylésére külön szabály 
vonatkozik. 

Tagfelvétellel kapcsolatban 
bővebb információ kérhető az 
Egyesület központi irodájá¬
ban vagy a helyi csoportveze¬
tőknél ügyfélfogadási napo¬
kon személyesen, valamint te¬
lefonon. 
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Egészségügyi szolgáltatások 
Egészségügyi Centrum, a komplex rehabilitációs ellátásban 

A Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú 
Nonprofit Kft. keretein belül működő Egészségügyi Centrum (I-II.) 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktató Kórház ki
helyezett részlege, mely jelenleg két telephelyen, akadálymentes 
környezetben látja el egészségügyi szolgáltatói tevékenységét. 

Gyógyító gyógytorna 

Az I. Egészségügyi Centrum 
- Nyíregyháza, Bujtos u. 32. - a 
Start Nonprofit Kft. központi egy
ségében található, mely 1999-től 
működik. A részleg különböző 
fizioterápiás (gyógytorna, gyógy-
maszszázs, fizikoterápia) kezelé
sekkel egészségügyi kuratív és 
rehabilitációs tevékenységet foly¬
tat, melynek szakmai felügyeletét 
mozgásszervi szakorvos látja el. 

A már működő egészségügyi 
szolgáltató centrum mintájára -
egyéb szolgáltatásokkal kiegé¬
szítve - kezdte meg működését a 
II. Egészségügyi Centrum -
Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. 

A szolgáltató részlegek szakte¬
rületei kiterjednek a reumatológi
ai, ortopédiai, neurológiai kór
képek utáni állapotok rehabili
tációjára. Az egészségügyi pénz¬
tár által finanszírozott keretek kö¬
zött lehetőség nyílik a fizioterápia 
körébe tartozó kezelések felvé¬
telére, valamint mozgásszervi -
reumatológiai, ortopédiai - szak
rendelésen való részvételre is. 

Az ellátandó betegek körét el¬
sősorban Nyíregyháza és kör¬
nyéke lakossága teszi ki, vala-

mint a Start Kft. saját munka
vállalói (a közel 3000 munkavál
laló mintegy 80%-a megváltozott 
munkaképességű vagy fogyaté¬
kossággal élő személy) részére is 
biztosítja az egészségügyi szol¬
gáltatások igénybevételének 
lehetőségét (Egészségbarát Mun¬
kahely cím). 

Mindkét részlegen egyaránt 
várjuk az OEP által finanszírozott 
kezelésekhez érvényes beutaló¬
val rendelkezőket, valamint a 
nyílt piaci szolgáltatást igény¬
lőket. 

Minden ellátást csak időponti 
előjegyzés alapján lehet igénybe 
venni. 

Az orvosi vizsgálatokhoz a 
háziorvos adhatja a beutalót, a 
közfinanszírozott kezelések szin¬
tén érvényes beutaló alapján tör¬
ténnek. 

Információt mindkét részlegen 
a betegirányítók adnak, melyet te¬
lefonon a legegyszerűbb elérni. 
• Nyíregyháza, Bujtos utca 32. 

42/411-433/2020-as mellék 
• Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. 

42/454-093/155-ös mellék 

Mindkét szám reggel 7 órától 19 
óráig hívható. 

Az egészségügyi rehabilitá¬
ció a gyógykezelést és az utó¬
kezelést foglalja magába. Olyan 
esetekben kerül rá sor, amikor az 
egészség károsodását valamilyen 
„esemény", megbetegedés vagy 
baleset előzi meg. 

Célját a károsodás jellege és 
mértéke határozza meg. Egyes 
esetekben a cél, csupán az önel¬
látás képességének helyreállí¬
tása lehet, más esetekben azon¬
ban a munka világába történő 
visszavezetés első szakaszát kép¬
viseli, vagyis a foglalkoztatási reha¬
bilitációt előzi meg. 

Fogalom-meghatározások: 
Fizioterápia: természeti ener¬

giákkal, természetes módszerekkel 
való gyógykezelést jelent, szemben 
a gyógyszeres kezelés nyújtotta ké¬
miai, nem természetes kezelési 
móddal. 

Fizikoterápia: a fizioterápia ré¬
sze, fizikai energiákkal való gyógy¬
kezelést jelent. 

Gyógymasszázs: az emberi 
test lágyszöveteinek kézzel törté¬
nő kezelése, melynek célja ellazu
lás (relaxáció) előidézése, a fájda¬
lom megszüntetése, vagy a kerin¬
gés fokozásával az egészségi ál¬
lapot javítása. 

Gyógytorna: olyan mozgás¬
anyagot felvonultató torna, mely 
személyre szabottan a megfelelő 
izmokat erősíti, nyújtja, az ízületek 
mozgástartományát szélesíti, an¬
nak érdekében, hogy egy adott 
probléma megszűnjön, vagy tü¬
netmentes legyen. 

Nyílt piaci szolgáltatások: 
megvásárolható egészségügyi 
szolgáltatások. 

Ortopédia: az orvoslásnak a 
tartó és mozgató apparátus be¬
tegségeinek megelőzésével, gyó¬
gyításával és kutatásával foglalko¬
zó ága. 

Rehabilitáció: olyan szerve¬
zett segítség, melyre egészségük¬
ben, testi-, szellemi épségükben 
tartósan vagy véglegesen károso¬
dott emberek rászorulnak a társa¬
dalomba, a közösségbe történő 
visszailleszkedésük érdekében. 
Orvosi, szociális, pedagógiai és 
foglalkozási intézkedések koordi¬
nált, személyre szabott összessé¬
ge, célja, hogy az egyén megelé¬
gedett, boldog és lehetőség szerint 
teljes értékű polgára maradhasson 
a társadalomnak. (WHO 1980.) 

Reumatológia: a mozgásszer¬
vek fájdalommal járó megbetege¬
déseivel foglalkozó tudomány. 

Varga Györgyné 
Egészségügyi Centrum 

részlegvezető 

Utazási költségtérítés 
A kötelező egészségbiztosí¬

tás ellátásairól szóló törvény 
szerint a fogyatékos gyermek 
korai fejlesztését és gondozá¬
sát, fejlesztő felkészítését nyúj¬
tó intézmény igénybevételével 
kapcsolatban felmerült utazá¬
si költségekhez támogatás jár. 

Az utazási költségtérítés mér¬
téke megegyezik az adott távon 
menetrend szerint közlekedő köz¬
forgalmú közlekedési eszközök 
igénybevételére megszabott - a 
helyközi járatokon érvényes, a 
biztosított által igénybe vehető, a 
személyszállítási utazási kedvez¬
ményekről szóló jogszabályban 
meghatározott - kedvezmény ösz-
szegével csökkentett legolcsóbb 
díjtételű menetjegy árával. A hely-

és pótjegyek árához nem jár uta¬
zási költségtérítés. 

Azt a biztosítottat, aki a beuta¬
lásra jogosult orvos döntése alap¬
ján betegsége, egészségi állapo¬
ta miatt tömegközlekedési eszkö¬
zön utazni nem képes - melynek 
tényét és indokát a beutalásra jo¬
gosult orvos az utazási utalvá¬
nyon feltünteti - , utazási költség¬
térítésként kilométerenként 21 fo¬
rint illeti meg. 

Amennyiben a biztosított egész¬
ségi állapota miatt kísérő szüksé¬
ges, a fenti összeg együttesen ille¬
ti meg a biztosítottat és kísérőjét. 

Az útvonal hosszának megha¬
tározásánál az adott viszonylat¬
ban legrövidebb távon közlekedő 

tömegközlekedési eszköz útvona¬
lát kell figyelembe venni. 

A korai fejlesztést és gondo
zást, a fejlesztő felkészítést nyújtó 
intézmény igénybevételével kap¬
csolatban felmerült utazási költ¬
ség megtérítéséhez utazási utal¬
vány kiállítására a Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság vezetője 
jogosult. Az említett szolgáltatá¬
sok igénybevételét a szolgáltatást 
nyújtó intézmény vezetője az erre 
a célra rendszeresített nyomtatvá¬
nyon igazolja. 

Az utazási költség megtéríté¬
sét a lepecsételt, felhasznált utal¬
ványok alapján az OEP illetve a 
regionális egészségbiztosítási 
pénztárak végzik. 

„Önálló életvitelért" Támogató Szolgálat 
Szolgáltatásainkat valamennyi 

fogyatékossági csoportba tartozó 
személy (mozgássérült, látássé¬
rült, hallássérült, értelmi fogyaté¬
kos, autista, halmozottan fogyaté¬
kos) igénybe veheti Nyíregyháza 
város közigazgatási területén belül. 

A Támogató Szolgálat elsődle¬
ges, minden tevékenységet meg¬
határozó feladata a prevenció, az 
önálló életvezetés támogatása, 
igazodva a szolgáltatást igénybe¬
vevő életkorához, fogyatékossá¬
ga típusához, mértékéhez, élet¬
helyzetéhez és képességeihez. 

Szolgáltatásaink: 
Személyi segítségnyújtás: 
• személyi higiéné biztosítása, 
• egészségügyi tanácsadás és 

felügyelet, 
• vérnyomás- és vércukormérés, 
• gyógyszerek felíratása, kivál¬

tása, adagolása orvosi előírás 
szerint, 

• betegkísérés háziorvoshoz, fo¬
gászati kezelésre, egészség¬
ügyi szakrendelésre, 

• segítségnyújtás bevásárlás¬
ban, egyéb hivatalos ügyek in¬
tézésében. 

A személyi segítségnyújtás 
minél optimálisabb működtetése 
érdekében sorstársaink egyedi 
igényeit, illetve a nemi intimitást 
szem előtt tartva igény szerint 
férfi, valamint női személyi segí¬
tővel állunk sorstársaink rendel¬
kezésére. 
Személyi segítségnyújtás 
térítési díjai: 
Munkanapokon: 
Szociális rászorultság alapján jo¬
gosultak: 300 Ft/óra 
Szociális rászorultság alapján 
nem jogosultak: 500 Ft/óra 
Munkaszüneti napokon: 
650 Ft/óra 

Információnyújtás 
• a fogyatékossággal élőket érin¬

tő jogszabályokról, speciális 
rendelkezésekről, 

• a fogyatékossággal élő embe¬
rek érdekvédelmi és szolgálta¬
tó szervezeteiről, 

• önkormányzati és egyéb hiva¬
talos ügyekben. 

Speciális személyszállítás: 
Gépjárművünk 8 fő speciális 

(ezen belül 2 fő kerekesszékes) 
szállítását biztosítja. 4+3 pontos 

A mindig szolgálatra kész kisbusz 

biztonsági övvel, elektromos 
emelőszerkezettel, igény szerint 
személyi segítővel valósítjuk meg 
a fogyatékossággal élők aka¬
dálymentes és biztonságos szál¬
lítását. Fekvőbeteg biztonságos 
szállításhoz rendelkezünk az ah¬
hoz szükséges tárgyi és szemé¬
lyi feltételekkel. 

ben nem akadálymentes az épü
let. 

• Egészségügyi intézményekbe 
(szűrővizsgálatok, kontroll-vizs-
gálatok, laborvizsgálatok, reha¬
bilitációs-fizikoterápiás kezelé¬
sek), 

• gyógycipő-művégtag méret¬
felvételre történő szállítás, 

• hivatalokba történő szállítás, 
• munkahelyre, oktatási intéz¬

ményekbe történő szállítás, 
• közösségi, kulturális, családi ren¬

dezvényekre történő szállítás, 
• Egészségügyi centrumban 

történő kezelésekre (szolári¬
um, masszázsfotel, részmasz-
százs testtájanként, talpmasz-
százs, frissítő masszázs, thai 
masszázs, cellulitisz-masszázs, 
arcmasszázs, víz alatti sugár¬
masszázs, reakcióterápia, nyi¬
rok drenázs (öedemás keze¬
lés), iszapkezelés, fényterá¬
pia, vákuumterápia, rövid-hul¬
lám kezelés, magnetoterápia, 
csoportos gerinctorna, fitnesz-
gépek - chi gép) szállítás, 

• egyéb szállítási igények. 

A lift és rámpa nélküli lakóhá¬
zak, közintézmények esetén, a 
lépcsőn való biztonságos le- és 
feljutás biztosítása érdekében 
lépcsőnjáró szerkezettel nyúj¬
tunk segítséget sorstársaink szá¬
mára. Szállítási megrendelés 
esetén lehetőség szerint előre 
szíveskedjenek jelezni, amennyi-

A speciális személyszállítás 
térítési díjai: 
Nyíregyháza város közigazgatási 
területén belül, szociálisan rászo¬
rultak számára: 30 Ft/km. 
Nyíregyháza város közigazgatási 
területén kívül, szociálisan rászo¬
rultak számára: 60 Ft/km. 

A szolgáltatás térítési díjai az 
áfát tartalmazzák. 

Szociálisan rászorulónak mi¬
nősül az, aki fogyatékossági tá¬
mogatásban, vakok személyi já¬
radékában, emelt összegű csalá¬
di pótlékban részesül. 

A tájékoztatás módja az egye¬
sület székhelyén a hét minden 
munkanapján személyesen hétfő¬
től csütörtökig: 7.30-16.30, pén
teken: 7.30-13.00. 

4400 Nyíregyháza, 
Tiszavasvári út 41. Pf. 173. 
Esély centrum „A" épület 

Tel.: (42) 504-835, (42) 410-522, 
Fax: (42) 410-277 

Zöld szám: (80) 203-877, 
Mobil: 06-20/9308-713 

Számlaszám: 
OTP Nyíregyháza 

11744003-20023797 
Adószám: 19392758-1-15 

E-mail: szszbegy@meoszinfo.hu 

Fenntartó: 
Balogh Zoltánné elnök 

Tel.: 20/326-0485 

Támogató Szolgálat vezető: 
Sitkuné Técsy Éva 

Tel.: 20/930-8713 

Gyógyászati segédeszközök ártámogatása 
2009. augusztus 16-tól jelen¬

tős változásokra került sor a 
gyógyászat i segédeszközök 
(GYSE) ártámogatási rendsze¬
rében. 

Az új támogatási paraméterek 
azokra a gyógyászati segédesz¬
közökre érvényesek, amelyek a 
beteg számára 2009. augusztus 
16-ával kezdődően kerültek ki¬
adásra (egyedi méretvétel alapján 
készülő eszközök esetében meg¬
rendelésre), függetlenül attól, hogy 
a beteg vényét augusztus 16. előtt 
vagy után állították ki. 

Az, hogy adott gyógyászati se¬
gédeszköz milyen támogatási fel¬
tételekkel rendelhető a betegek 
számára, öt főbb tényező függvé¬
nye (támogatási kulcs, kihordási 
idő, felírható mennyiség, indiká¬
ció, felírási jogosultság). 

A 2009. augusztus 16-tól hatá¬
lyos változások a fenti öt támoga¬
tási paraméter mindegyikét érin¬
tették. 

A támogatási kulcsokat érintő 
legfontosabb változások az 
alábbiak: 
• A korábbi 100%-os támogatási 

kulcs megszűnt. Az így támo¬
gatott eszközök augusztus 1-től 
jellemzően 98%-os támogatást 
kaptak, kisebb részüket 90%-

os kulccsal támogatják. A 98%-
os támogatás kiegészült egy 
olyan szabállyal, mely szerint 
az egy vényen 98%-os kulccsal 
rendelt eszközök után fizetendő 
térítési díj nem haladhatja meg 
az 5 000 forintot. 

• A 95%-os és a 85%-os támoga¬
tási kulcsokat 90%-os és 80%-
os kulcsok váltották fel. Ez azt 
is jelenti, hogy a korábban 85%-
on támogatott eszközök fősza¬
bályként vagy 90%-os vagy 
80%-os támogatást kapnak. 

• A 70%-os és 50%-os támoga¬
tási kulcsok továbbra is meg¬
maradtak. 

Mopedek és motorkerékpárok: 
A mopedek és motorkerékpár¬

ok támogatási kulcsa egységesen 
80% lett, a kihordási idő a techno¬
lógiai élettartamot tükröző 8 évre 
csökkent. Az indikáció ésszerűsö-
dött oly módon, hogy ezen nagy 
értékű eszközök használatára 
azok jogosultak, akik oktatásban 
való részvételük, munkahelyre va¬
ló eljutásuk, aktív életvitelük érde¬
kében, illetve kiskorú gyermek ne¬
velésével összefüggésben rend¬
szeresen kültéren közlekednek, 
és állapotuk alapján képesek az 
eszköz kormányzására. Az eszkö¬
zöket két szakorvosból álló reha-

bilitációs team rendelheti. Nem le¬
hetséges a mopedek és aktív, va¬
lamint utcai elektromos kerekes 
székek párhuzamos (kihordási 
időn belüli) rendelése. A mopedek 
és motorkerékpárok rendelését a 
területileg illetékes regionális egész¬
ségbiztosítási pénztár szakértő fő¬
orvosa szakmailag ellenjegyzi. 

Kerekesszékek: 
A kerekesszékek támogatási 

rendszere ésszerűsödött. A leg¬
több eszköz támogatási kulcsa 
80% lett, a joystick-irányítású elek¬
tromos kerekes székek támogatá¬
sa viszont 90%-ra nőtt. A mecha¬
nikus kerekes székek - és tartozé¬
kaik - kihordási ideje 5 évről 6 év¬
re nőtt, miközben az elektromos 
kerekes székeké 10 évről 8 évre 
csökkent. Ezek a változtatások a 
valós technológiai élettartamot ké¬
pezik le. Pontosításra kerültek az 
indikációk, és megszűnt az azo¬
nos rendeltetésű eszközök párhu¬
zamos felírhatósága. Bizonyos 
eszközöket két szakorvosból álló 
rehabilitációs team rendelhet. A 
nagy értékű eszközök rendelését 
a területileg illetékes regionális 
egészségbiztosítási pénztár szak¬
értő főorvosa szakmailag ellen-
jegyzi. 

mailto:szszbegy@meoszinfo.hu


I TISZTÚJÍTÁS, ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP, TÁMOGATÁS 

Regionális Esélyegyenlőségi Nap a Centrumban 
Mintegy félezren vettek részt - felnőttek, fiatalok, gyerekek, 

többségükben fogyatékkal élők - május végén az Esély Centrum
ban megrendezett Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesületének Regionális Esélyegyenlőségi Napján. 

Ünnepélyes megnyitó - köszöntőt mond Csabai Lászlóné 

A kitűnően megszervezett sza
badidős, sport- és kulturális ese
ményen megjelenteket Balogh 
Zoltánné köszöntötte, majd az 
egésznapos vigasságot Csabai 
Lászlóné, Nyíregyháza polgár
mestere és Szakály József, az 
Országos szövetség (MEOSZ) 
főtitkára nyitotta meg. 

A résztvevőknek gazdag volt a 
programkínálat, hiszen a rendez¬
vényen egyben a Gyermek- és If

júsági Napot, valamint a Start 
Családi napot is megtartották. 

A sportversenyeken nagy si¬
kere volt többek között a kerekes
székes ügyességi versenynek, 
ahol egészséges emberek is ki¬
próbálhatták és átérezhették azt, 
hogy mit jelent állandóan azzal 
közlekedni, mozogni. A kultúrmű¬
sorban nagy sikert aratott a „Ne
felejcs" Nappali Intézmény szín¬
játszó csoportja és a Start Szak-

iskola és Speciális Szakiskola ru¬
hakészítő csapatának divatbe¬
mutatója. Az országos versenye¬
ken díjat nyert ruhakölteményeket 
mutatták be. Végül mindenki nyer¬
tesen és jókedvvel térhetett haza 
a kellemesen eltöltött nap után. 

A nagy „izgalmakat" a rendőr¬
ségi kutyás bemutató, a tűzoltók 
és a lovas rendőrök tartogatták a 
résztvevőknek. 

A Regionális Esélyegyenlősé
gi Napon megrendezett sport
versenyek eredményei: 

Pingpong verseny 
I. helyezett Roskó László 
II. helyezett Némethné Barczi Andrea 
III. helyezett Magyar László 
Különdíj Németh Flórián (4 éves) 
- bronz érem a legfiatalabb ver¬
senyző részére 

Lengő teke 
I. helyezett Magyar Csanád 
II. helyezett Abán Hajnalka 
III. helyezett Juhász Bence 

Kosárra dobás 
I. helyezett Mezei Marcell 
II. helyezett Mészáros László 
III. helyezett Lakatos Krisztián 

Boccia verseny 
I. helyezett Varjú Csaba 
II. helyezett Szabó Dániel 
III. helyezett Varga Katalin 

Babzsákdobás 
I. helyezett Pók Miklós 
II. helyezett Horváth Boldizsár 
III. helyezett Szilágyi Zsolt 

Kerekesszékes 
ügyességi verseny 

Felnőtt férfi kategória 
I. helyezett Demeter Ferenc 
II. helyezett Erdős Emil 
III. helyezett Horváth Boldizsár 

Gyermek női kategória: 
I. helyezett Kiss Virág 
II. helyezett Linzenbold Cintia 
III. helyezett Hugyecsek Krisztina 

Gyermek férfi kategória: 
I. helyezett Kiss Márton 
II. helyezett Szűcs Gábor 
III. helyezett Kiss Mátyás, Szűcs 
József. 

fa 

Képösszeállítás az esélyegyenlőségi nap sport-, kulturális és szabadidős eseményeiből. (Fotók: Fullajtár András) 

Tisztújítás az Egyesületnél 
Az Egyesület Alapszabálya 

alapján minden tisztségviselő 
mandátuma 6 éves ciklusra szól. 
Ebben az évben a következő 
tisztségviselők kerültek megvá¬
lasztásra. 

A csoportgyűléseken a Jelölőbi¬
zottság előterjesztése alapján a 
tagság tisztújítással megválasztotta 
a csoportvezetőket, helyetteseket, 
továbbá a klubvezetőket és helyet¬
tesét az alábbiak szerint. 

Csenger és térsége: Csernyi 
Bertalanné csoportvezető. Fehér
gyarmat és térsége: Varga Béláné 
csoportvezető. Gávavencsellő és 
térsége: Mártonné Várdai Erzsébet 
csoportvezető. Ibrány és térsége: 
Kiss Józsefné csoportvezető, Ko¬
vács László csoportvezető-helyet¬
tes. Kisvárda és térsége: Csire 
Andrea csoportvezető. Kölcse és 
térsége: Gellén Pál csoportvezető. 
Mátészalka és térsége: Katona 
Ferencné csoportvezető. Nyírbátor 
és térsége: Barna Ferencné cso¬
portvezető. Demeter Ferencné cso¬
portvezető-helyettes. Nyíregyháza 
és térsége: A központi egyesület és a 
klubvezetők képviselik. Ra ka maz és 
térsége: Krómer Mihályné csoport¬
vezető. Tiszaeszlár és térsége: 
Bakó Tamás csoportvezető. Tisza¬
dob és térsége: Szilágyi Józsefné 
csoportvezető. Tiszavasvári és 

térsége: Lakatosné Kondor Beatrix 
csoportvezető. Újfehértó és térsé¬
ge: Bige Lászlóné csoportvezető. 
Vásárosnamény és térsége: Mik-
lovich Károly csoportvezető, Balogh 
Andrea Csilla csoportvezető-helyet¬
tes. Záhony és térsége: Hudák 
Lászlóné csoportvezető. Családi 
Klub: Kéningerné dr. Vincze Gizella 
klubvezető. Reuma Klub: Fullajtár 
Andrásné klubvezető, Fejes Istvánné 
klubvezető-helyettes. Sclerosis 
Multiplex Klub: Vadászné Szabó 
Aranka klubvezető 

A Jelölőbizottság széles körű tá¬
jékoztatása után és a vélemények 
alapján kialakította az álláspontját. A 
küldöttközgyűlésen a szavazati jog¬
gal rendelkező küldöttek az alábbi 
tisztségviselőket választották meg. 

Elnökségi tag pótválasztás: 
Lakatos Katalin elnökségi tag. Tiszt
újítás - Felügyelő Bizottság: Ful¬
lajtár Andrásné elnök, Tóth László 
tag, Hanyicska Józsefné tag. Jelö¬
lőbizottság: Mártonné Várdai Er¬
zsébet elnök, Bige László tag, 
Kurucz Józsefné tag. Szavazatsze¬
dő és -számláló Bizottság: Kato¬
na Ferencné elnök, Csernyi Berta-
lanné tag, Szilágyi Józsefné tag. 

A megválasztott tisztségviselők 
mandátuma 2016-ig szól. Az elnök
ség tisztújítása 2011-ben lesz. 

Mártonné Várdai Erzsébet 

Felhívás a gépjárműszerzési 
támogatást igénylőknek! 

Változás történt az Egyesület 
által végzett gépjárműszerzési és 
-átalakítási támogatás előzetes 
felmérésének rendjében! 

Felhívjuk szíves figyelmüket ar¬
ra, hogy a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövet¬
sége ügyintézési szabályzata alap¬
ján környezettanulmányt vég¬
zünk a gépjárműszerzési támo¬
gatásra igényjogosultak köré-

ben a könnyebb elbírálás érdeké¬
ben. 

Kérjük azokat a mozgáskorlá¬
tozott személyeket, akik ezzel a 
lehetőséggel élni kívánnak, vagy 
tájékozódni szeretnének, keres¬
sék helyi csoportvezetőinket 
és egyesületük központi irodá¬
ját a bővebb felvilágosítás ér¬
dekében. 

Az Egyesület Elnöksége 

Magasabb családi pótlék 
Ki jogosult magasabb összegű 
családi pótlékra? 
• a szülő a még nem tanköteles vagy 

a tankötelezettsége megszűné¬
séig a tanköteles, vagy az álta¬
lános iskolai, középiskolai, szak¬
iskolai tanulmányokat folytató, 
saját háztartásában nevelt tar¬
tósan beteg illetve súlyosan fo¬
gyatékos gyermekre tekintettel, 

• saját jogán a 18. életévét betöl¬
tött, tartósan beteg, illetve sú¬
lyosan fogyatékos személy, fel¬
téve, ha utána 18. életévének 
betöltéséig magasabb összegű 
családi pótlékot folyósítottak. 

Tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos személy: 
a. ) az a 18 évesnél fiatalabb gyer

mek, aki az 5/2003. (II. 09.) 
ESzCsM rendeletben megha¬
tározott betegsége, illetve fo¬
gyatékossága miatt állandó 
vagy fokozott felügyeletre, gon¬
dozásra szorul, 

b. ) az a 18 évesnél idősebb sze
mély, aki 18. életévének a be¬
töltése előtt munkaképességét 
legalább 67%-ban elvesztette, 
illetve legalább 50%-os mérté¬
kű egészségkárosodást szen¬
vedett, és ez az állapot egy éve 
tart, vagy előreláthatólag leg¬
alább egy évig fennáll. 

Magasabb összegű családi 
pótlék összege: 
- tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos gyermeket nevelő 
család esetén 23 300 Ft, 

- tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos gyermeket nevelő 
egyedülálló esetén 25 900 Ft, 

- a saját jogán igénylő, 18. élet¬
évét betöltött tartósan beteg, il¬
letve súlyosan fogyatékos sze¬
mély esetén 20 300 Ft. 

Igényelbíráló folyósító szerv: 
A családi pótlék iránti kérelmet 

írásban kell előterjeszteni a lakó¬
hely, illetve tartózkodási hely sze¬
rint illetékes Magyar Államkincstár 
Regionális Igazgatóságánál. 

A magasabb összegű családi 
pótlék igényléséhez igazolást kell 
csatolni a tartós betegség, illetve 
a súlyos fogyatékosság fennállá¬
sáról, amely igazolást gyermekkli¬
nika, gyermekszakkórház, kórházi 
gyermekosztály, szakambulancia, 
szakrendelő vagy szakgondozó 
intézmény szakorvosa adja ki. 

Az ellátás a kérelem benyújtásá¬
nak időpontjától jár, amennyiben a 
jogosultsági feltételek fennállnak. 

Az ellátást utólag, a tárgyhót 
követő hónap 10. napjáig, fizetési 
számlára utalás esetén 3. napjáig 
folyósítják. 

A tartósan beteg, illetve súlyo¬
san fogyatékos gyermek után vagy 
személy részére járó magasabb 
összegű családi pótlék annak a 
hónapnak a végéig jár, ameddig a 
betegség, illetve súlyos fogyaté¬
kosság fennállását igazolták. 

Ha a tartósan beteg, illetve sú¬
lyosan fogyatékos gyermek után -
állapotának javulása miatt - a ma¬
gasabb összegű családi pótlék 
már nem jár, a magasabb összegű 
ellátásra való jogosultság meg¬
szűnését követő hónaptól a csalá¬
di pótlékot az új, alacsonyabb ösz-
szeggel kell folyósítani. 

Amennyiben a 18. életévét be¬
töltött személynek rendszeres jö¬
vedelme (tehát legalább három 
egymást követő hónapban kelet¬
kezett) van, úgy a családi pótlék 
folyósítását a negyedik hónaptól 
mindaddig szüneteltetni kell, amíg 
rendszeres jövedelemmel rendel¬
kezik. 



SZOLGÁLTATÁS, TÁMOGATÁS I 
Pályázati lehetőség T-Home 
ügyfelek részére 

A Telefonnal a rászorulta
kért Alapítvány a T-Home tele
fonvonallal rendelkező súlyo
san mozgássérült tagtársaink 
részére évről-évre lehetőséget 
biztosít telefonbeszélgetési díj 
támogatásához pályázat be
nyújtására. 

Sajnos az Alapítvány egyre 
kevesebb anyagi forrással ren
delkezik, így az országosan be
nyújtható pá lyázatok száma 
csökkenést mutat. 

2010. évben Egyesületünk 
közel 10 000 fős tagságából 40 fő 
súlyosan mozgássérült sors¬
társunk pályázatát továbbíthatja a 
Kuratórium felé. 

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

Pályázati feltételek 

A pályázat benyújtásához 
szükséges papírok: 
• Pályázati adatlap, melyet az 

Egyesület aláírással és pe
cséttel 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 mozgássé¬
rült. 

Jövedelemhatárok: 
• Családban élő pályázó esetén: 

maximum 68 000 Ft/fő/hó 
• Egyedülálló esetén: 

maximum 85 000 Ft/fő/hó 

A fogyatékossági támoga¬
tás 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 mozgás¬
fogyatékosság súlyossága 
és a segédeszköz használa¬
ta. Például: 18 év alatti súlyo¬
san mozgássérült gyermek 
és a 70 éven felüli pályázó 
esetében, aki kerekes szék¬
kel, járókerettel, esetleg speci¬
ális babakocsival, járógéppel 
stb. közlekedik. 

Jövedelemigazolás, mely 
minden együtt élő családtag¬
tól szükséges: 
• Munkáltatói igazolás, nyugdíj¬

szelvény, munkanélküli jára¬
dék stb. 

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

• Gyermekektől 16 éves kor fe
lett iskolalátogatási igazolás. 

Pályázni lehet 

Beszélgetési díj hozzájárulá¬
sához csatolni kell: 
• utolsó három havi telefon

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

• Kontroll kártyás előfizetés¬
nél csatolni kell: 
T-Home előfizetői szerződést 
és névre szóló áfás számlát 
a kártya vásárlásáról. 

Az igénylők nagy számára 
tekintettel az Alapítvány felé 
pályázatot benyújtani csak 
kétévente lehet. 

Pályázati adatlap beszerezhető 
• a Megyei Egyesület központi 

irodájában, vagy 
• a helyi csoportvezetőknél. 

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

Felhívjuk sorstársaink figyel¬
mét arra, hogy hiányos vagy hi
ányosan kitöltött pályázatokat 
nem továbbíthatunk a Kurató¬
rium felé. 

A pályázattal kapcsolatosan 
bővebb információ kérhető az 
Egyesület központi telefon
számain, illetve személyesen 
szerdai napokon (Nyíregyháza, 
Tiszavasvári út 41. Esély Cent
rum), vagy helyi csoportvezető
inknél telefonon, illetve ügyfél
fogadási napokon. 

KIMUTATÁS a Telefonnal a rászorultakért 
Alapítvány 2009. évre nyújtott támogatásáról 

A Magyar Telekom Nyrt. Telefonnal a rászorultakért Alapítványá
nak Kuratóriuma 2009. évben ismét pályázati lehetőséget biztosított 
súlyosan mozgáskorlátozott tagtársaink számára telefonbeszélgetés 
költségének támogatására. 

A Kuratórium a pályázókat az alábbiak szerint támogatta: 
- 2008. évről áthúzódó elbírálás 16 fő 

Támogatásban részesült 13 fő 364 800 Ft 
Támogatásban nem részesült 3 fő 

- 2009. évben pályázatot nyújtott be 47 fő 
Támogatásban részesült 44 fő 1 153 200 Ft 
Támogatásban nem részesült 3 fő 

2009. évben elbírált pályázat mindösszesen 63 db 
Támogatásban részesült mindösszesen 57 fő 1 518 000 Ft 
Támogatásban nem részesült 6 fő 

Támogatás térségenkénti bontásban 
Térség Támogatásban Támogatás 
megnevezése részesült összesen 
Csenger és térsége 1 fő 33 600 Ft 
Fehérgyarmat és térsége 5 fő 121 200 Ft 
Gávavencsellő és térsége 1 fő 12 000 Ft 
Ibrány és térsége 2 fő 58 800 Ft 
Kisvárda-Záhony és térsége 11 fő 291 600 Ft 
Kölcse és térsége 1 fő 24 000 Ft 
Mátészalka és térsége 9 fő 232 800 Ft 
Nyírbátor és térsége 5 fő 159 600 Ft 
Nyíregyháza és térsége 7 fő 168 000 Ft 
Rakamaz és térsége 2 fő 61 200 Ft 
Tiszadob és térsége ---- ----
Tiszaeszlár és térsége 1 fő 28 800 Ft 
Tiszavasvári és térsége 1 fő 24 000 Ft 
Újfehértó és térsége 
Vásárosnamény és térsége 6 fő 156 000 Ft 
Térségen kívüli települések 5 fő 146 400 Ft 
Mindösszesen 57 fő 1 518 000 Ft 

Támogatás városok, 
községek szerint 
Ajak 3 fő 48 000 Ft 
Anarcs 1 fő 33 600 Ft 
Balkány 1 fő 36 000 Ft 
Beregdaróc 1 fő 24 000 Ft 
Csenger 1 fő 33 600 Ft 
Dombrád 2 fő 63 600 Ft 
Fehérgyarmat 1 fő 24 000 Ft 
Gávavencsellő 1 fő 12 000 Ft 
Gelénes 1 fő 30 000 Ft 
Gemzse 1 fő 24 000 Ft 
Gulács 1 fő 30 000 Ft 
Jánkmajtis 2 fő 61 200 Ft 
Kék 1 fő 33 600 Ft 
Komoró 1 fő 34 800 Ft 
Kótaj 2 fő 57 600 Ft 
Mátészalka 3 fő 90 000 Ft 
Nagyar 1 fő 12 000 Ft 
Nagydobos 1 fő 28 800 Ft 
Nagyecsed 1 fő 24 000 Ft 
Nagyhalász 2 fő 58 800 Ft 
Nyírbátor 2 fő 63 600 Ft 
Nyíregyháza 7 fő 168 000 Ft 
Nyírjákó 1 fő 34 800 Ft 
Nyírkáta 1 fő 19 200 Ft 
Nyírkércs 1 fő 18 000 Ft 
Nyírlugos 3 fő 96 000 Ft 
Nyírmada 1 fő 24 000 Ft 
Ópályi 2 fő 46 800 Ft 
Petneháza 1 fő 24 000 Ft 
Rakamaz 2 fő 61 200 Ft 
Rápolt 1 fő 24 000 Ft 
Tiszaeszlár 1 fő 28 800 Ft 
Tiszavasvári 1 fő 24 000 Ft 
Tivadar 1 fő 24 000 Ft 
Túristvándi 1 fő 24 000 Ft 
Tuzsér 1 fő 30 000 Ft 
Vámosoroszi 1 fő 24 000 Ft 
Záhony 1 fő 24 000 Ft 

Gyógyászati segédeszköz 
kölcsönzési lehetőség 

Egyesületünktől tagjaink meg¬
határozott 1 hónap időtartamra 
gyógyászati segédeszközt köl¬
csönözhetnek. Ez a szolgáltatá¬
sunk áthidaló megoldásként 
szolgál arra az időszakra, amíg a 
szakorvos a szükséges gyógy¬
ászati segédeszközt felírja. 

A megnövekedett igényekre te¬
kintettel bizonyos eszközök köl¬
csönzéséhez (pl. hidraulikus ágy, 
kádlift stb.) előzetes előjegyzés 
szükséges. 

Amennyiben a kikölcsönzött 
gyógyászati segédeszköz Egye¬
sületünk központjába történő visz-
szajuttatása nem oldható meg, 
akkor kérnénk, hogy azt a lakó¬
helyhez legközelebb lévő helyi 
csoportvezetőnek adja át. 

Kölcsönözhető gyógyászati se
gédeszközök: 
- kerekes szék gyermekek és 

felnőttek 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, 
bevásárló kocsi. 

Súlyos esetekben: 
- hidraulikus ágy, 
- kádlift, 
- légmatrac. 

Szükség esetén használt al¬
katrészeket biztosítunk sorstára¬
ink számára szobai kerekesszé¬
kekhez. 

Kölcsönzéssel, a használt 
alkatrészekkel kapcsolatosan 
érdeklődni lehet az Egyesület 
központi telefonszámain. 
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2009. évi pályázatok 
Pályázat címe Pályázat kiírója Pályázat célja Pályázat forrása Nyert összeg 

Működési pályázat 
NCA Nemzeti Civil 

Alapprogram 

Egyesület 2009. 
évi működésének 

támogatása 
hazai 3 000 000 

Fogyatékosággal 
élők országos 

sportkavalkádja 
MEOSZ Nyári tábor hazai 200 000 

Ifjúságé a jövő MEOSZ 
Fogyatékossággal 
élő fiatalok fejlesz¬

tő tréningjei 
hazai 200 000 

Karácsonyi ren¬
dezvények 

támogatása 

Nyíregyházi 
Önkormányzat 

Karácsonyi ünnep
ség megrendezése hazai 80 000 

Gyógyászati segédeszközök gyártása 
a Start Nonprofit Kft.-nél 

A Start Rehabilitációs Fog
lalkoztató és Intézményei Köz
hasznú Nonprofit Kft.-n 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. 

Ortopéd- és gyógycipő-
gyártás 

Ortopéd cipészeti üzemünkben 
orvosi vényre felírt ortopéd, illet¬
ve gyógycipőket készítünk: 
- rövidült végtagra, 
- művégtagra 

(úgynevezett párja cipő), 
- csonkolt lábra, 
- deformált lábra. 

A gyógycipők és ortopéd ci
pők egyedileg, méretre ké
szülnek. Közgyógyellátási iga
zolvánnyal rendelkezők részé
re térítésmentes, egyéb eset
ben térítésköteles 50-90% kö¬
zötti támogatással. 

Gyógycipő 

A megfelelő lábbelik kiválasz¬
tását prospektusok segítik, il¬
letve egyedi kéréseket is figye¬
lembe veszünk. 

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

Protézis gyártás 
Fő termékünk az egyedi méret 

alapján készült comb-, illetve al-
száramputáltak különböző típusú 
protézisekkel való ellátása. 

Ortopéd szakorvos által felírt 
vény alapján dolgozunk, melyet 
az Egészségbiztosítási Pénztár 
közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők részére 100%-ban 
támogat, egyéb esetekben a tá¬
mogatás mértéke 98%. 

Gyógycipő- és protéziskészítő 
műhely: 
Cipőgyár 
4400 Nyíregyháza, Repülőtér 3. 
Központi telefonszám: 
06-42/596-535 

Gyógycipő gyártás: 137 mellék 
Protézis gyártás: 138 mellék 

Gyógycipő valamint protézis 
méretfelvétel és átadás: 
Esély Centrum 
4400 Nyíregyháza, 
Tiszavasvári út 41. 
Kedden 14-16 óráig 

Az Esély Centrumban keddi 
napokon 14-16 óráig ortopéd 
szakrendelés működik. 

A gyártás jól felszerelt ortopéd 
cipészeti és műszerész műhe-

Művégtag 

lyünkben történik. ISO 9001: 2001-
es minőségbiztosítási rend¬
szerrel rendelkezünk. 

Udvarias kiszolgálással, rö
vid határidőre vállaljuk termé
keink elkészítését. 

Kérünk minden érdeklődőt, 
hogy előzetesen tájékozódjon 
és a gyártással kapcsolatosan 
kérjen további információt a 
06-42/596-535/137-es és 138-as 
melléken. 

Palicz Mihályné 
ortopéd cipész 

művezető 

Málnási János 
ortopéd műszerész mester 

üzemvezető 



I ELETÜNKBŐL, JOGSZABÁLYOK 

Ki jogosult rokkantsági nyugdíjra? Lakás Akadálymentesítési Támogatás 
Az, akinek egészségkárosodása 
• 79 százalékot meghaladó mér

tékű, vagy 
• 50-79 százalékos mértékű, ez

zel összefüggésben a jelenlegi 
vagy az egészségkárosodását 
megelőző munkakörében, illet
ve a képzettségének megfele¬
lő más munkakörben való fog¬
lalkoztatásra rehabilitáció nél¬
kül nem alkalmas, azonban a 
rehabilitációs szakértői szerv 
szakhatósági állásfoglalása 
alapján rehabilitációja nem ja¬
vasolt, és 

• az életkorára előírt szolgálati 
idővel rendelkezik, és 

• kereső tevékenységet nem 
folytat, vagy keresete, jövedel¬
me legalább 30 százalékkal 
alacsonyabb az egészségká¬
rosodást megelőző négy nap¬
tári hónapra vonatkozó kere¬
sete, jövedelme havi átlagánál, 
(akinek az egészségkárosodá¬
sa a szolgálati idejét megelő¬
zően keletkezett, annak az 
igénybejelentés időpontját 
megelőző négy naptári hónap¬
ra vonatkozó keresetét kell 
vizsgálni) és 

• táppénzben, baleseti táppénz¬
ben nem részesül. 

Kinek nem jár rokkantsági 
nyugdíj? 

Nem kaphat rokkantsági nyug¬
díjat az, aki öregségi, előrehozott 
öregségi, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban részesül, továbbá az 
sem, aki egészségkárosodását 
szándékosan okozta. 

Nem állapítható meg rokkant¬
sági nyugdíj annak sem, aki az 
igénybejelentés időpontjában a 
reá irányadó öregségi nyugdíjkor¬
határt betöltötte, kivéve, ha öreg¬
ségi nyugdíjra korkedvezmény cí¬
mén jogosult, vagy rokkantsági 
nyugdíjra jogosultsága feléledt. 

Mely szerv véleményezi a rok
kantságot/egészségkárosodást? 

Az egészségkárosodás mérté¬
két, a rehabilitálhatóságot az Or
szágos Rehabilitációs és Szociá
lis Szakértői Intézet (a továbbiak
ban: ORSZI) állapítja meg. 

Mit jelent az, hogy valaki 
I., II. vagy III. csoportba 
tartozó rokkant? 

A III. rokkantsági csoportba 
tartozik az, akinek egészségká¬
rosodása 50-79 százalékos mér¬
tékű, és nem rehabilitálható. 

A II. rokkantsági csoportba tar¬
tozik az, akinek egészségkároso¬
dása 79 százalékot meghaladó 
mértékű, de mások gondozására 
nem szorul. 

Az I. rokkantsági csoportba az 
tartozik, akinek egészségkárosodá¬
sa 79 százalékot meghaladó mérté¬
kű, és mások gondozására szorul. 

Milyen tényezők befolyásolják 
a rokkantsági nyugdíj összegét? 

A rokkantsági nyugdíj összege 
a nyugdíj alapjául szolgáló átlag¬
keresettől és a szolgálati idő alap¬
ján meghatározott mértéktől függ. 

A mérték alakulását befolyá¬
solja a megrokkanás időpontjá¬
ban betöltött életkor és a kérel¬
mező egészségkárosodásának 
mértéke, vagyis az, hogy hánya¬
dik csoportba tartozó rokkant. 

Az állapotváltozást kinek kell 
bejelentenie, és milyen esetben 
változik a nyugdíj összege? 

Az egészségi állapotában be¬
következő változást a nyugdíjas¬
nak kell bejelentenie a lakóhely 
szerint illetékes regionális nyug¬
díjbiztosítási igazgatóságnál. 

Amennyiben az ORSZI olyan 
mértékű állapotváltozást (javulást 
vagy rosszabbodást) állapít meg, 
amely alapján a nyugdíjas más 
rokkantsági csoportba kerül, a 
nyugdíj összegét is módosítani 
kell. A módosítás alapja: a rok¬
kantsági nyugdíjast az állapotvál¬
tozás időpontjában megillető 
nyugdíj összege. 

Átmeneti rendelkezések sze¬
rint annak az egészségkároso¬
dást szenvedett személynek, aki 
2011. december 31-éig a rá irány
adó nyugdíjkorhatárt 5 éven be
lül eléri, és a rehabilitációs jára¬
dékra megállapított jogosultsági 
feltételeknek megfelel, 
• 2007. december 31-ét követő

en benyújtott igénybejelentés 
esetén, valamint 

• 2007. december 31-én rok¬
kantsági nyugdíjban részesülő 
személy esedékes felülvizsgá¬
lata során 
kérelmére rokkantsági nyugdí¬

jat kell megállapítani. 

Mikor szűnik meg a kereső¬
tevékenység folytatása miatt 
a rokkantsági nyugdíjra 
jogosultság? 

Abban az esetben szűnik meg 
a rokkantsági nyugdíjra jogosult¬
ság, ha a nyugdíjas hat egymást 
követő hónapra vonatkozó brut¬
tó keresetének havi átlaga meg¬
haladja a rokkantsági nyugdíj 
összegének kétszeresét, illet¬
ve a mindenkori kötelező leg¬
kisebb munkabér (minimálbér) 
összegét. (Ez a változás 2009. 
július 1-től hatályos!) 

A vizsgálat során hat egymást 
követő hónap alatt elért kerese¬
tet, jövedelmet kell figyelembe 
venni. A rokkantsági nyugdíjra 
való jogosultság tehát nem szű¬
nik meg, ha a keresőtevékenység 
egymást követően hat hónapon 
át nem áll fenn. 

Ha a rokkantsági nyugdíjban 
részesülő személy egyéni vállal¬
kozói tevékenységet folytat, és a 
nyugdíja keresőtevékenység mi¬
atti megszüntetésének feltételei 
bekövetkeznek, köteles azt tíz 
munkanapon belül - a nyugdíjfo¬
lyósítás törzsszámára hivatkozás¬
sal - bejelenteni a nyugdíjfolyósító 
szerv nek. 

A nyugdíjasra irányadó öreg¬
ségi nyugdíjkorhatár betöltése 
hónapjának első napjától a rok¬
kantsági nyugdíjat a rokkantság 
megszűnésére vagy a nyugdíjas¬
ként elért kereset összegére te-

kintettel megszüntetni nem le¬
het. 

Mikor éled fel a rokkantsági 
nyugdíjjogosultság? 

A rokkantsági nyugdíjra jogo¬
sultság a szolgálati idő tartamától 
függetlenül feléled, ha a jogosult¬
ság egyéb feltételei (orvosi, jogi) 
a nyugdíj megszüntetését követő 
öt éven belül a rokkantsági nyug¬
díj megállapítására a feléledés 
időpontjában alkalmazandó sza¬
bályok alapján ismét fennállnak. 
Feléledés esetén a jogosultat a 
nyugdíj megszüntetését követő 
emelések, kiegészítések is meg¬
illetik. Természetesen a rokkant¬
sági csoport változása a nyugdíj 
mértékét módosíthatja. 

Amennyiben az igénylő a jogo¬
sultság egyéb feltételeinek ismé¬
telt bekövetkezésekor az öregsé¬
gi nyugdíjra jogosító életkort még 
nem töltötte be, feléledés helyett 
kérheti rokkantsági nyugdíjának 
új igényként történő elbírálását. 

Hol terjeszthető elő a 
rokkantsági nyugdíj iránti 
kérelem? 

A rokkantsági nyugdíjjogosult¬
ság elismerése, illetve rokkantsá¬
gi nyugdíj megállapítása iránti 
igényt az erre a célra rendszere¬
sített ONYF 3515-270/D jelű igény
bejelentő lapon, vagy a K26 szá
mú űrlapon, valamint az ONYF 
3515-278 jelű (N16 számú) NYI
LATKOZAT kitöltésével a kérel¬
mező a lakóhelye szerint illetékes 
regionális nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervnél nyújthatja 
be, szemé lyesen vagy postai 
úton. 

Mellékelni szükséges 

Az igénybejelentéskor a kérel¬
mezőnek csatolnia kell 
• az egészségi állapotára, gyógy¬

kezelésére, rehabilitációjára vo¬
natkozó összefoglaló adatokat 
tartalmazó, a házi orvostól, ke¬
zelőorvostól beszerezhető vé¬
leményt („Beutaló"), 

• az egészségügyi ellátásról szó¬
ló zárójelentés(eket)t, ha ko¬
rábban ilyen ellátás(ok)ban ré¬
szesült, 

• amennyiben az igény előterjesz¬
tésekor foglalkoztatott, a fog¬
lalkozás-egészségügyi alapszol¬
gáltatás orvosának (üzemor¬
vosnak) tájékoztatóját a mun¬
kaköri feladatairól, a munka¬
végzés körülményeiről, kocká¬
zati viszonyairól, arról, hogy 
egészségi állapota alapján je¬
lenlegi munkakörében tovább¬
foglalkoztatható-e. 

A nyugdíjigény elektronikus 
úton is előterjeszthető. 

Jogszabályok: 
1997. évi LXXXI. törvény 
168/1997. (X. 6.) Korm. 
rendelet 
2009. évi LVI. törvény 

A Lakás Akadálymentesítési 
Támogatás (LÁT) igénylésének 
feltételeit továbbra is a 12/2001. 
(I. 31.) Kormányrendelet szabá¬
lyozza. 

A támogatás meglévő lakás 
speciális akadálymentesítése ese¬
tén 150 000 Ft, új lakás építése 
esetén 250 000 Ft, igényléséhez 
önerő feltétlenül szükséges. 

A támogatást továbbra is első¬
sorban súlyosan mozgásfogya¬
tékos vagy olyan súlyosan moz¬
gáskorlátozott személy igényelhe¬
ti, aki fogyatékossági támoga¬
tásban részesül, vagy az orvosi 
bizottság részére a bevizsgálás 
során az akadálymentesítési tá¬
mogatásra való jogosultságát 
megállapította. Befogadható a 
kérelem abban az esetben, ha a 
rendelet előírásai szerint a ké¬
relmező súlyos mozgásszervi di¬
agnózisa és segédeszköz haszná
lata alapján rendelkezik I. fokú or¬
vosi szakvéleménnyel, közle¬
kedési/gépjárműszerzési támo¬
gatási határozattal, továbbá olyan 
ortopédiai, reumatológiai vagy re¬
habilitációs zárójelentéssel, amely 
súlyos mozgáskorlátozottságát 
igazolja. Például bénulása, izom¬
sorvadása, amputációja, Heine-
Medin, Parkinson-kór betegsége 
van, és helyváltoztatását segéd¬
eszközzel, esetleg EL-GO moped 
segítségével oldja meg. Az okmá¬
nyoknak minden esetben végleges 
állapotot kell tükrözniük. 

A támogatás felújításra, tata¬
rozásra nem használható fel. 

A súlyos mozgásszervi beteg¬
ség és a segédeszköz-használat 
figyelembe vételével csak speci¬
ális akadálymentesítési mun¬
kákra igényelhető. Például: egy 
egészséges személy agyvérzés 
következtében lebénul, 3 lábú já¬
róbottal vagy kerekesszékkel köz¬
lekedik, akkor a lakásba lépcsőn 
történő bejutás, a magas küszö¬
bök, a fürdőszoba keskeny ajtaja, 
a kád használata számára nem te¬
szi lehetővé az akadálymentes 
közlekedést, tisztálkodást, ezért 
feltétlenül fontos azok átépítése. 
Lépcsők helyett 5-8%-os lejtésű 
rámpa kialakítása korláttal, a la¬
kás küszöbmentesítése, a fürdő¬
szoba ajtajának cseréje széle¬
sebbre, kád kibontása és speciális 
zuhanysarok kialakítása stb. Ha 
nincs fürdőszoba, vagy a mozgás¬
sérült szobájába a vezetékes gáz 
bekötéséhez is kérnek támogatást, 
akkor a víz- és gázcsonknak az 
ingatlanra történő bekötését 
önerőből kell megvalósítani. 

Elvégzett munkára támoga¬
tást utólag igényelni nem lehet. 
A támogatást előre kell igényelni, 
és az ügyintézés lefolytatását, a 
támogatás jóváhagyását, az OTP 
szerződés megkötését követően 
lehet elvégezni a speciális átalakí¬
tásokat. 

Fontos tudni azt is, hogy az  
igénylés és ügyintézés során né 
hány pontban kiegészítés történt: 
- Tervezői-kivitelezői nyilatkozat. 
- Új meghatalmazás. 
- Családtagok, közeli hozzátar

tozók egységesen 150 000 
Ft-ot igényelhetnek. Közeli hoz¬
zátartozónak minősül: a házas¬
társ, az egyeneságbeli rokon, 
az örökbefogadott, a mostoha-
és neveltgyermek, az örökbefo¬
gadó-, a mostoha- és a nevelő¬
szülő, valamint a testvér; hoz¬
zátartozó továbbá: az élettárs, 
az egyeneságbeli rokon házas¬
társa, a jegyes, a házastárs egye¬
neságbeli rokona és testvére, 
valamint a testvér házastársa. 

- Abban az esetben, ha a tulajdoni 
lapon a zártkerti ingatlan adatai 
alatt szerepel „a jelölt művelési 
ágból kivett lakóház, udvar" ki¬
fejezés, akkor a tulajdoni lap 
befogadható. Továbbra sem le¬
het nyaralóra, üdülőre, hétvégi 
házra, melléképületre, gazda¬
sági épületre támogatást kérni. 

- Az OTP 90 napról, 120 napra 
módosította a tulajdoni lapok 
érvényességi idejét. 

- Új építésű ingatlan esetén - ha 
a kérelmező már előzőleg támo¬
gatásban részesült - nem kér¬
hető a különbözet. 
Egy személy élete során csak 
egyszer veheti igénybe az álla¬
mi támogatást. Ugyanez vonat¬
kozik azokra is, akik másik in¬
gatlanba költöznek. 

- Nem indítható el a kérelem vég¬
rehajtás vagy árverés alatt álló 
ingatlan esetében. 

Kérjük minden támogatást igény¬
lő sorstársunkat, hogy az ügyinté¬
zés során kiadott nyomtatványo¬
kat pontosan, olvashatóan, min¬
den kérdésre válaszolva töltsék 
ki. Ahol szükséges, a tanúk és a 
kérelmező is írja alá. 

A megfelelő kommunikáció ér¬
dekében megköszönnénk, ha a 

kérelmező saját vagy hozzátar¬
tozója telefonos elérhetőségét 
is megadná. 

A támogatás igénylésével kap¬
csolatosan további tájékoztatás 
kérhető telefonon vagy személye¬
sen egyesületünk központjá¬
ban vagy helyi csoportvezető¬
inknél ügyfélfogadási napokon. 

Kimutatás 
a 2009. évi támogatásokról 

Egyesületünk 2009. évben to¬
vább folytatta a súlyosan mozgás¬
korlátozott személyek állami tá¬
mogatásának ügyintézését. A 
2008. évről áthúzódó és 2009. év
ben új igényként jelentkezve 2009. 
évben 299 fő állami támogatási 
kérelemének ügyintézését vé¬
geztük, melyből 31 fő kérelmének 
megszüntetésére került sor (pél¬
dául: elvégezték a munkálatokat, 
nem kérik a támogatást, a moz¬
gássérült elhalálozott stb.). Jelen
leg a folyamatban lévő ügyek szá
ma 176. Levélben tájékoztatást a 
támogatás igénylésének feltételei¬
ről 63 fő kért. 

Áthúzódó elbírálásként 15 fő 
kérelmének jóváhagyását 2009. 
januárban vettük nyilvántartásba. 
2009. évben 89 fő súlyos mozgás¬
sérült sorstársunk anyagát továb¬
bítottuk javaslatunkkal a Mozgás¬
korlátozottak Egyesületeinek Or¬
szágos Szövetsége (MEOSZ) felé. 

84 fő kérelmének elbírálása 
tárgyévben megtörtént. A felter¬
jesztett állami támogatások közül 
1 fő kérelmét elutasították. 5 fő 
kérelme folyamatban van, elbírá¬
lásuk 2010. évben várható. 

Egyesületünk közreműködésé¬
vel 2009. évben 98 fő súlyosan 
mozgássérült tagtársunk össze¬
sen 14 700 000 Ft vissza nem 
térítendő állami támogatásban 
részesült, melyet lakásuk speciá¬
lis akadálymentesítésére, a min¬
dennapi önálló életvitel megvaló¬
sítására használhattak fel. 

LÁT támogatás helyi csoportok szerint 
Térség Támogatásban Támogatás 
megnevezése részesült összege 
Csenger és térsége 1 fő 150 000 Ft 
Fehérgyarmat és térsége 6 fő 900 000 Ft 
Gávavencsellő és térsége 8 fő 1 200 000 Ft 
Ibrány és térsége 4 fő 600 000 Ft 
Kisvárda-Záhony térsége 11 fő 1 650 000 Ft 
Kölcse és térsége 2 fő 300 000 Ft 
Mátészalka és térsége 17 fő 2 550 000 Ft 
Nyírbátor és térsége 7 fő 1 050 000 Ft 
Nyíregyháza és térsége 11 fő 1 650 000 Ft 
Rakamaz és térsége 1 fő 150 000 Ft 
Tiszadob és térsége 1 fő 150 000 Ft 
Tiszaeszlár és térsége 1 fő 150 000 Ft 
Tiszavasvári és térsége 2 fő 300 000 Ft 
Újfehértó és térsége 3fő 450 000 Ft 
Vásárosnamény és térsége 8 fő 1 200 000 Ft 
Térségen kívüli települések 15 fő 2 250 000 Ft 
Támogatás mindösszesen 98 fő 14 700 000 Ft 

Az álláskeresők támogatása, 
keresetpótló juttatás 
Álláskeresők járadéka (ÁJ) 
I. szakasz (folyósítási idő fele, 
max. 91 nap) 1991. évi. IV. tv. 
26. § (5) bek. 

Minimum a járulékalap 60%-a, 
legalább a jogosultság kezdő nap
ján hatályos minimális bér 60%-a: 
44 100 Ft/hó (1 470 Ft/nap) 

Maximum a járulékalap 60%-a, 
legalább a jogosultság kezdő 
napján hatályos minimális bér 

120%-a: 88 200 Ft/hó (2 940 Ft/ 
nap) 

Álláskeresők járadéka (ÁJ) 
II. szakasz hátralévő idő, max. 179 
nap. A jogosultság kezdő napján 
hatályos minimális bér 60%-a: 
44 100 Ft/hó (1 470 Ft/nap) 

Álláskeresők segélye (ÁS) 
1991. évi. IV. tv. 30. § 
a minimális bér 40%-a: 29 400 Ft 
(980 Ft/nap) 

Keresetpótló juttatás 1991. 
évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján 
60-100% között mérlegelési 
jogkörben állapítható meg 
44 100-73 500 Ft/hó (1 470¬
2 450 Ft/nap) 

Csak a munkaügyi kirendeltség 
által ajánlott vagy elfogadott in¬
tenzív - heti 20 órás - képzés¬
ben való résztvétel esetén jár! 
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Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei 

A közlekedési kedvezménye
ket a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek vehetik igénybe. A 
közlekedési kedvezményekre va¬
ló jogosultság szempontjából 
súlyos mozgáskorlátozott sze¬
mélynek tekinthető, aki moz¬
gásszervi betegsége következ¬
tében tömegközlekedési esz¬
közt önerőből nem képes igény
be venni, de életvitelszerűen 
nem ágyhoz kötött, és a járás, 
terhelhetőség, valamint tömeg¬
közlekedési jármű használata 
alapján közlekedőképességé¬
nek minősítése során pontjai¬
nak száma 7 vagy annál több. 

A kedvezmények fajtáig 
1. személygépkocsi-szerzési tá

mogatás, 
2. személygépkocsi-átalakítási tá¬

mogatás, 
3. közlekedési támogatás, 
4. parkolási igazolvány. 

1) Személygépkocsi-szerzési 
támogatás 

A szerzési támogatás a belföldi 
kereskedelmi forgalomban történő, 
3 millió forintot meg nem haladó 
fogyasztói árú, legfeljebb 1610 cm3 

lökettérfogatú benzinüzemű, illetve 
legfeljebb 2000 cm3 lökettérfogatú 
dízelüzemű személygépkocsi, vagy 
a megyei (fővárosi) rehabilitációs 
főorvos javaslata alapján a segéd¬
motoros kerékpárnak minősülő, 
három- vagy négykerekű jármű, il¬
letőleg a járműnek nem minősülő, 
sík úton önerejéből 6 km/óra se¬
bességnél gyorsabban haladni 
nem képes, gépi meghajtású kere¬
kes szék vásárlása esetén a vétel¬
árhoz, valamint a Foglalkoztatási 
és Szociális Hivatal előzetes enge¬
délyével a külföldről behozandó, a 
fentieknek megfelelő személygép¬
kocsi, illetőleg segédmotoros rok¬
kantkocsi vagy kerekes szék ma¬
gyarországi forgalomba helyezésé¬
vel kapcsolatos költségének meg¬
térítéséhez nyújtott hozzájárulás. 

A támogatás mértéke a vétel¬
ár, illetve a forgalomba helyezésé¬
vel kapcsolatos költségének 60%-
a, legfeljebb azonban 300 000 fo¬
rint. A gépkocsi szerzési támo¬
gatás megállapítását az a súlyos 
mozgáskorlátozott személy kérhe¬
ti, aki érvényes vezetői engedéllyel 
rendelkezik, vagy gépjárművezetői 
alkalmasságát a szakértői bizott¬
ság megállapította, vagy ha veze¬
tői engedéllyel nem rendelkezik, 
de személygépkocsival történő 
szállítását érvényes vezetői enge¬
déllyel rendelkező szülője, házas¬
társa vagy vele legalább egy éve 
közös háztartásban élő élettársa 
írásbeli nyilatkozatban vállalja. To¬
vábbá az a személy is kérheti, aki 
a vele közös háztartásban élő, 3. 
életévét betöltött súlyos mozgás¬
korlátozott kiskorú gyermeke sze¬
mélygépkocsival történő szállítá¬
sát írásbeli nyilatkozatban vállalja, 
feltéve, ha a szállítás a gyermek ta¬
nulói jogviszonya, gyógykezelése, 
rendszeres intézményi ellátása mi¬
att indokolt. 

Az alábbi feltételek együttes 
fennállása esetén a Megyei Köz¬
igazgatási Hivatal vezetője szerzé¬
si támogatásra való jogosultságot 
állapíthat meg annak a súlyos 
mozgáskorlátozott személynek is, 
- aki a szakértői bizottság véle

ménye szerint gépjármű vezeté¬
sére alkalmatlan, 

- akinek a gépjármű használata 
munkaviszonya vagy tanulói 
jogviszonya fenntartása miatt 
indokolt, 

- akinek szállítását érvényes ve¬
zetői engedéllyel rendelkező, 
vele legalább egy éve közös 

háztartásban élő nagykorú gyer¬
meke, testvére írásbeli nyilatko¬
zatban vállalja. 

2) Személygépkocsi-átalakítási 
támogatás 

Az átalakítási támogatás a gyá¬
rilag automata sebességváltóval 
felszerelt személygépkocsi vásár¬
lásához, gépkocsi segédberende¬
zéssel történő felszereléséhez, át¬
alakításához nyújtott támogatás, 
továbbá a személygépkocsi olyan 
átalakításához nyújtott támogatás, 
amely lehetővé teszi a súlyos moz¬
gáskorlátozott személy személy¬
gépkocsival történő szállítását, vagy 
a személygépkocsinak a súlyos 
mozgáskorlátozott személy bizton¬
ságos szállítását szolgáló eszköz¬
zel való ellátásához nyújtott támo¬
gatás. 

Az átalakítási támogatás 
mértéke az átalakítás költsége, de 
legfeljebb 30 000 forint. 

Az átalakítási támogatásra jo¬
gosult az a súlyos mozgáskorláto¬
zott személy, aki érvényes vezetői 
engedéllyel rendelkezik, továbbá 
az az érvényes vezetői engedéllyel 
rendelkező személy, aki a vele kö¬
zös háztartásban élő súlyos moz¬
gáskorlátozott házastársa vagy 
gyermeke személygépkocsival tör¬
ténő szállítását vállalja. 

3) Közlekedési támogatás 

A közlekedési támogatás a sú¬
lyos mozgáskorlátozott személy 
közlekedési többletköltségeihez 
való hozzájárulás. Alapösszege: 
7 000 Ft/év. A közlekedési tá¬
mogatás mértéke: 

Életkor Tanul, dolgozik, 
támogatás 

Inaktív 
támogatás 

1-62 év 24 500 Ft/év 7 000 Ft/év 
62- év 7 000 Ft/év 7 000 Ft/év 

Életkor 

Tanul, dolgozik 
és kiskorú el
tartásáról is 
gondoskodik 
támogatás 

Inaktív támo¬
gatás, ha kis¬
korú eltartásá¬
ról is gondos¬

kodik 

1-62 év 28 000 Ft/év 10 500 Ft/év 
62- év 10 500 Ft/év 10 500 Ft/év 

Fontos tudni: 
A közlekedési kedvezmények 

iránti, illetve a szerzési támogatás 
érvényességének meghosszabbí¬
tására irányuló kérelmet a lakóhely 
vagy tartózkodási hely szerinti ille¬
tékes települési önkormányzat 
jegyzőjéhez kell benyújtani a tárgy¬
év április 30-ig, a közlekedési tá¬
mogatás iránti igény a fenti határ¬
időt követően is benyújtható, 
amennyiben a súlyos mozgáskor¬
látozottság ténye a tárgyévben kö¬
vetkezik be. Átalakítási támogatás 
a tárgyévben bármikor benyújtha¬
tó. A közlekedési kedvezmények 
megállapításának jövedelmi hatá¬
ra: az igénylő családjában az egy 
főre jutó, a tárgyévet megelőző év 
havi átlagos nettó jövedelme a 
tárgyév január 1. napján érvényes 
öregségi nyugdíj legkisebb össze¬
gének kettő és félszeresét nem ha¬
ladhatja meg. 

Szerzési, illetve átalakítási tá¬
mogatás ugyanazon személyre te¬
kintettel hét évenként egy ízben 
adható. 

A szerzési támogatással meg¬
vásárolt vagy külföldről behozott 
gépkocsit a vásárlás, illetve a 
vámkezelés időpontjától számított 
3 éven belül csak a Megyei Köz¬
igazgatási Hivatal előzetes hozzá¬
járulásával lehet elidegeníteni, az 
elidegenítési tilalmat a járműnyil¬
vántartásba az állam javára be¬
jegyzik. 

A jogosult a szerzési támoga¬
tással történő vásárláskor a keres¬
kedelmi értékesítésről szóló szám-

lát vagy az adásvételi szerződést, 
illetve külföldről behozott gépkocsi 
esetén a vámokmányt a vásárlás, 
illetve a behozatal időpontjától szá
mított 5 napon belül köteles bemu¬
tatni az utalványt kiállító hivatal¬
nak, amely a bemutatott számlán, 
szerződésen, illetőleg a vámokmá¬
nyon záradékban igazolja a bemu¬
tatás tényét. A szerzési támogatás¬
ban részesült személy a jármű for¬
galomba helyezésére vagy átírásá¬
ra irányuló eljárás során köteles 
nyilatkozni arról, hogy a járművet a 
szerzési támogatás felhasználásá¬
val vásárolta. Kérnie kell a törzs¬
könyv kiállításának felfüggesztését 
a hivatal határozatának megérke¬
zéséig. Ha a fenti bejelentési köte¬
lezettségnek nem tesz eleget, vagy 
ha a gépkocsi átírását elmulasztja, 
a szerzési támogatást vissza kell fi¬
zetnie. A közlekedőképesség mi¬
nősítését a háziorvos, illetve beuta¬
lása alapján a szakorvos végzi. 
Nem jogosult a közlekedési támo¬
gatásra az a személy, aki fogyaté¬
kossági támogatásban részesül. 

4) Parkolási igazolvány: 

Parkolási igazolványra jogosult 
az, aki 
- súlyos mozgáskorlátozott, 
- látási, értelmi, mozgásszervi fo¬

gyatékos, illetve autista, 
- 2001. július 1-jét megelőzően 

vaknak, vagy 
- a magasabb összegű családi 

pótlékra jogosító betegségekről 
és fogyatékosságokról szóló 
rendelet szerint vaknak vagy 
gyengénlátónak, mozgásszervi 
fogyatékosnak, értelmi fogyaté¬
kosnak vagy autistának minő¬
sül, és a minősítést szakvéle¬
ménnyel igazolja. 

Az igazolvány birtokosa (illetve az 
őt szállító jármű vezetője) a 
KRESZ-ben meghatározottak alap
ján az alábbiakra jogosult: 
- egyes behajtást tiltó jelzőtáblá¬

nál a tilalom ellenére behajthat, 
ha úticélja a jelzőtáblával meg¬
jelölt úton van, vagy csak ezen 
az úton közelíthető meg, 

- a járdán a járművével akkor is 
megállhat, ha a megállást jelző¬
tábla vagy útburkolati jel nem 
engedi meg, 

- járművével olyan helyen is vára¬
kozhat, ahol azt várakozást jel¬
ző tábla tiltja, 

- ellenőrző óra vagy jegykiadó 
automata működtetése nélkül is 
várakozhat, korlátozott várako¬
zási övezetben és várakozási 
övezetben. (A kijelölt rakodó¬
helyre vonatkozó rendelkezés 
azonban a mozgáskorlátozottat 
szállító járműre is vonatkozik.) 

Fontos tudni: 
Az igényt formanyomtatványon, 

a lakóhely szerint illetékes ok¬
mányirodánál kell benyújtani. A 
formanyomtatványhoz ugyanitt le¬
het hozzájutni. A kérelemhez csa¬
tolni kell a jogosultsághoz szüksé¬
ges orvosi szakvéleményt, vala¬
mint egy darab igazolványképet. 

Orvosi szakvélemény: 
- A súlyos mozgáskorlátozott sze¬

mélynek a háziorvos által kiállí¬
tott szakvéleményt kell benyúj¬
tani, mely szerint közlekedő-ké¬
pességének vizsgálata során 
pontjainak száma 7 vagy annál 
több. 

- A látási, értelmi, mozgásszervi 
fogyatékos, illetve autista sze¬
mélynek az ORSZI orvosi bi¬
zottságának szakvéleményét 
kell benyújtani a súlyos fogyaté¬
kosság minősítéséről. 

- A 2001. július 1-jét megelőzően 
vaknak minősített személynek a 
területi vezető szemész által ki-

állított, a vakok személyi járadé¬
kát kérelmező nyilvántartási la¬
pot kell benyújtani. 

- A magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegségekről 
és fogyatékosságokról szóló 
rendelet szerint vaknak, gyen¬
génlátónak, mozgásszervi, értel¬
mi fogyatékosnak vagy autistának 
minősülőnek (törvényes képvi¬
selőjének) a szakorvos által kiál¬
lított Igazolást kell benyújtani a 
tartósan beteg, illetőleg súlyo¬
san fogyatékos gyermekről. 

Az igazolvány érvényességé 
nek időtartama a kiállítás napjától 
számított 3 év. Amennyiben a már 
említett orvosi szakvélemény köte¬
lező felülvizsgálatot ír elő, az iga¬
zolvány érvényességének időtar¬
tama megegyezik a szakvélemény 
érvényességének időtartamával. A 
jogosultság további fennállása 
esetén az igazolvány érvényessé¬
ge újabb 3 éves időtartamra, illetve 
a szakvélemény érvényességének 
megfelelő időtartamra meghosz-
szabbítható. A jogosult részére 5 
éves időtartamra állítják ki az iga¬
zolványt, ha a kérelemhez mellé¬
kelt szakvélemény szerint a jogo¬
sult állapota végleges. Az érvé¬
nyességi idő leteltével az igazol¬
vány érvényességét további 5 év¬
vel újabb szakvélemény bemutatá¬
sa nélkül meghosszabbíthatják. 

Fontos tudni továbbá: 
A igazolványt a jármű szélvédő¬

je mögött úgy kell elhelyezni, hogy 
előlapja az érvényesség és a jogo¬
sultság ellenőrzése céljából látha¬
tó legyen. 
- Az igazolványt az ellenőrzésre 

jogosult személy felszólítására 
ellenőrzés céljából át kell adni. 

- Az igazolványban foglaltak adat¬
tartalmát, érvényességét, jog¬
szerű használatát a rendőrség 
és a közterület-felügyelő ellen¬
őrizheti. 

- A jogosultat szállító jármű veze¬
tője az igazolvány által biztosí¬
tott kedvezményekkel csak a jo¬
gosult szállítása esetén élhet. 

- Az igazolvány nem adható át az 
arra jogosulatlan személynek. 

- A kedvezményeke az Unió or
szágaiban is igénybe lehet venni. 

Érvénytelen az igazolvány ak 
kor, ha a jogosult meghalt, érvé¬
nyességi ideje lejárt, a jogosult 
személyére és jogosultságára vo¬
natkozó adatok megállapítására 
alkalmatlan, meghamisították, az 
Okmányiroda az Igazolvány visz-
szavonását a nyilvántartásba beje¬
gyezte. 

Jogszabályi hivatkozás: 
164/1995. Kormányrendelet 

Gépjárműadó fizetése alóli 
mentesség 

Mentes az adó alól a súlyos 
mozgáskorlátozott személy, a sú¬
lyos mozgáskorlátozott kiskorú, a 
cselekvőképességet korlátozó (ki¬
záró) gondnokság alatt álló súlyos 
mozgáskorlátozott nagykorú sze¬
mélyt rendszeresen szállító, vele 
közös háztartásban élő szülő -
ideértve a nevelő-, mostoha- vagy 
örökbefogadó szülőt is - a tulajdo
nában lévő egy darab, 100 kW tel¬
jesítményt el nem érő személy¬
gépkocsi után, ide nem értve a 
személytaxiként üzemelő sze¬
mélygépkocsit. Ha a mentességre 
jogosult adóalany adóalanyisága 
és adókötelezettsége az adóév¬
ben több személygépkocsi után is 
fennáll, akkor a mentesség kizáró¬
lag egy, a legkisebb teljesítményű 
személygépkocsi után jár. 

Adósságkezelési 
szolgáltatás 

A szociálisan rászorult sze
mélyek részére nyújtott, lakha
tást segítő ellátás. 

A települési önkormányzat adós
ságkezelési szolgáltatásban része¬
sítheti azt a családot vagy sze¬
mélyt, akinek 
- az adóssága meghaladja az öt¬

venezer forintot, és akinek az 
alább felsorolt adósságok vala¬
melyikénél fennálló tartozása leg
alább hat havi, vagy 

- a közüzemi díjtartozás miatt a szol
gáltatást kikapcsolták, továbbá 

- a háztartásában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg 
az önkormányzat rendeletében 
meghatározott összeghatárt, va¬
lamint 

- aki a településen elismert mini¬
mális lakásnagyságot és minő¬
séget meg nem haladó lakásban 
lakik, feltéve, hogy vállalja az 
adósság és a települési önkor¬
mányzat által megállapított adós¬
ságcsökkentési támogatás kü¬
lönbözetének megfizetését, to¬
vábbá az adósságkezelési ta¬
nácsadáson való részvételt. 

Mi minősül adósságnak? 
- közüzemi díjtartozás (vezetékes 

gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, 
víz- és csatorna-használati, sze¬
métszállítási, több lakást tartal¬
mazó lakóépületeknél, háztöm¬
böknél központi fűtési díjtartozás), 

- közösköltség-hátralék, 
- lakbérhátralék, 
- a hitelintézettel kötött lakáscélú 

kölcsönszerződésből, illetve ab¬
ból átváltott szabad felhasználá¬
sú kölcsönszerződésből fennál¬
ló hátralék. 

Hogyan szabályozhatja az ön¬
kormányzat az egy főre jutó jö¬
vedelemhatárt? 

Az önkormányzat rendelete a jo¬
gosultság feltételeként az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 150%-áná (2010. jan. 1-től 
42 750 Ft), egyedül élő esetén annak 
200%-ánál (2010. jan. 1-től 57 000 Ft), 
alacsonyabb jövedelmet jogosultsági 
feltételként nem írhat elő. 

Milyen időtartamig tart az adós¬
ságkezelés? 

Az adósságkezelés időtartama 
legfeljebb 18 hónap, amely indokolt 
esetben egy alkalommal hat hóna¬
pig meghosszabbítható. 

Mi történik abban az esetben, 
ha a hitelintézettel kötött lakás¬
célú kölcsönszerződésből fenn¬
álló hátralék a fenti időtartam 
alatt nem kezelhető? 

Ha a hitelintézettel kötött köl¬
csönszerződésből fennálló adós¬
ság a fenti időtartam alatt nem ke¬
zelhető, az adósságkezelési szol¬
gáltatás időtartama legalább hu¬
szonnégy, de legfeljebb hatvan hó¬
nap, amennyiben 
- az adósság összege meghalad¬

ja a kettőszázezer forintot, 
- a tartozás meghaladja a hitellel 

terhelt ingatlan forgalmi értéké¬
nek 50%-át, és 

- az adós hozzájárul az adósság¬
kezelés időtartamára a támoga¬
tás összegét biztosító jelzálog¬
jognak, valamint elidegenítési és 
terhelési tilalomnak ingatlanára 
történő bejegyzéséhez, illetőleg 
feljegyzéséhez. 

A jelzálog bejegyzésének és az 
elidegenítési és terhelési tilalom té¬
nye feljegyzésének kezdeménye¬
zéséről az adósságkezelési szol¬
gáltatásra való jogosultságot meg¬
állapító határozat rendelkezik. A 
határozat egy példányát megküldik 
az ingatlan fekvése szerint illetékes 
földhivatalhoz. A földhivatal a jelzá
logot és az elidegenítési és terhelé¬
si tilalmat az önkormányzat javára 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegy¬
zi, illetőleg feljegyzi. 

Mekkora lehet az adósságcsök¬
kentési támogatás mértéke? 

Az adósságcsökkentési támo¬
gatás mértéke nem haladhatja meg 

az adósságkezelés körébe bevont 
adósság 75%-át, és összege leg¬
feljebb háromszázezer forint, a hi¬
telintézettel kötött lakáscélú köl¬
csönszerződésből eredő adósság 
esetében legfeljebb hatszázezer 
forint lehet. A támogatás - a hitelin¬
tézettel kötött lakáscélú kölcsön¬
szerződésből eredő adósság kivé¬
telével - egy összegben vagy havi 
részletekben nyújtható az adós vál¬
lalásától függően. 

Mikor kerül megszüntetésre az 
adósságcsökkentési támogatás? 

Az adósságcsökkentési támo¬
gatás tovább nem folyósítható, és a 
kifizetett összeget vissza kell fizet¬
ni, ha a jogosult 
- az adósságkezelési tanácsadást 

nem veszi igénybe, vagy 
- az általa vállalt adósságtörlesz

tés három havi részletét nem tel¬
jesíti, illetőleg 

- az adósságkezelési szolgáltatás 
igénybevételének időtartama 
alatt a lakásfenntartási kiadá¬
sokkal kapcsolatos fizetési köte¬
lezettségének három hónapig 
nem tesz eleget. 

Az adósságcsökkentési támo¬
gatás, ha a fenti okok miatt került 
megszüntetésre, a megszüntetés¬
től számított 24 hónapon belül is¬
mételten nem állapítható meg. 
Ugyanazon személy vagy háztartá¬
sának tagja az adósságkezelési 
szolgáltatás lezárásától számított 6 
hónapon belül nem részesülhet 
adósságkezelési szolgáltatásban. 

Fontos tudni 
A települési önkormányzat adós¬

ságkezelési szolgáltatást akkor 
nyújthat, ha 
- az adósságkezelési szolgáltatás 

működtetéséről önkormányzati 
rendeletet alkot, 

- adósságkezelési tanácsadást 
működtet, továbbá 

- az adósságcsökkentési támoga¬
tás és a lakásfenntartási támo¬
gatás nyújtásához saját forrást 
különít el. 
A fővárosi kerületi önkormány¬

zat, valamint az a települési önkor¬
mányzat, amelyiknek területén 
negyvenezernél több állandó lakos 
él, köteles adósságkezelési szol¬
gáltatást nyújtani. 

Az önkormányzat rendeletében 
szabályozza 
- az adósságkezelési szolgáltatás 

részletes szabályait, így különö¬
sen a helyben elismerhető la¬
kásnagyságot és minőséget, 

- az adósság-szolgáltatásra vo¬
natkozó eljárási szabályokat, 

- az adósságkezelési tanácsadá¬
son való részvétel módját, 

- az adósságkezelési szolgáltatás 
ugyanazon lakásra csak egy jo¬
gosultnak állapítható meg, füg¬
getlenül a lakásban élő szemé¬
lyek és háztartások számától. 

Azon személynek, akinek veze¬
tékes gáz-, illetőleg áram-szolgál¬
tatási díjtartozása miatt a szolgál¬
tatást kikapcsolták, a szolgáltatás 
visszaállítása érdekében előrefi-
zetős gáz- vagy áramszolgáltatást 
mérő készülék is biztosítható, fel¬
téve, hogy lakásfenntartási támo¬
gatásban részesül és tartozásá¬
nak megfizetése érdekében meg¬
állapodást köt a szolgáltatóval, va¬
lamint legalább egyéves időtar¬
tamra vállalja a készülék rendelte¬
tésszerű használatát. 

Adósságkezelési szolgáltatás 
ugyanazon lakásra csak egy jogo¬
sultnak állapítható meg, függetle¬
nül a lakásban élő személyek és 
háztartások számától. Külön lakás
nak kell tekinteni a társbérletet, az 
albérletet és a jogerős bírói határo¬
zattal megosztott lakás lakrészeit. 
Az adósságkezelési szolgáltatás¬
ban részesülő személy részére az 
adósságkezelés időtartamára a te¬
lepülési önkormányzat lakásfenn¬
tartási támogatást nyújt. 



II ELETÜNKBŐL, JOGSZABÁLYOK 

Közgyógyellátási jogosultság 
A szociálisan rászorult sze

mély részére az egészségi álla
pot megőrzéséhez és helyreál
lításához kapcsolódó kiadásai¬
nak csökkentésére közgyógy-
ellátási igazolvány adható ki. A 
közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkező személy térítésmen
tesen jogosult a társadalombiz¬
tosítási támogatásba befoga¬
dott: 
- egyes gyógyszerekre, gyógy

szerkerete erejéig, 
- gyógyászati segédeszközökre, 

protetikai és fogszabályozó esz
közökre (ideértve a javítás költ
ségeit is), valamint 

- az orvosi rehabilitáció céljából 
igénybe vehető gyógyászati el
látásokra. 

Jogosultak köre 

Alanyi jogon közgyógyellátás ra 
jogosult: 
- az átmeneti gondozott, az átme

neti és tartós nevelésbe vett kis
korú, 

- a rendszeres szociális segély¬
ben részesülő egészségkároso¬
dott személy, 

- a pénzellátásban részesülő ha¬
digondozott és a nemzeti gon¬
dozott, 

- a központi szociális segélyben 
részesülő, 

- a rokkantsági járadékos, 
- az, aki I., II. csoportú rokkantsá

ga alapján részesül nyugellátás
ban, baleseti nyugellátásban, 

- az, aki saját jogán jogosult ma¬
gasabb összegű családi pótlék¬
ra, vagy aki után szülője vagy 
eltartója magasabb összegű 
családi pótlékban részesül. 

Normatív alapon történő meg¬
állapítás: 

Normatív alapon jogosult köz-
gyógyellátásra az a személy, aki¬
nek esetében a havi rendszeres 
gyógyító ellátásnak az egészség¬
biztosítási szerv által elismert térí¬
tési díja az öregségi nyugdíj min¬
denkori legkisebb összegének a 
10%-át meghaladja (2010. január 
1-től 2 850 Ft), feltéve, 
- hogy a családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem éri el 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét (ez 2010. ja
nuár 1-től 28 500 Ft), 

- egyedül élő esetén 150%-át (ez 
2010. január 1-től 42 750 Ft). 

Méltányosságból történő 
megállapítás: 

A jegyző méltányosságból álla
pítja meg a közgyógyellátást annak 
a szociálisan rászorult személynek, 
akinek esetében a települési ön¬
kormányzat rendeletében megha¬
tározott feltételek fennállnak. 

Fontos tudni 
A gyógyszerkeret 

- a rendszeres gyógyszerszük¬
séglet támogatását szolgáló 

egyéni gyógyszerkeretből (leg¬
feljebb havi 12 000 Ft) és 

- az akut megbetegedésből ere¬
dő gyógyszerszükséglet támo¬
gatását szolgáló eseti keretből 
(legfeljebb évi 6 000 Ft) tevődik 
össze. 
Ha az egyén rendszeres gyógy

szerköltsége a havi 1 000 Ft-ot nem 
éri el, egyéni gyógyszerkeretet nem 
állapítanak meg. 

Azok a közgyógyellátottak, akik¬
nek nincs krónikus betegségük, 
gyógyszertámogatásra nem jogo¬
sultak, az egyéb ellátásokat (pl. 
gyógyászati segédeszköz) tovább¬
ra is igénybe vehetik. 

A közgyógyellátásra való jogo¬
sultságról a jegyző dönt. A jogo¬
sultság az ellátásra alanyi jogon jo
gosult esetében két évre, a norma¬
tív, illetőleg méltányosságból meg¬
állapított jogosult esetében egy év¬
re kerül megállapításra. A köz-
gyógyellátásra való jogosultság 
kezdő időpontja a jogosultságot 
megállapító határozat meghozata¬
lát követő 15. nap. 

A közgyógyellátás iránti kérelem 
a jogosultság időtartama alatt, an¬
nak lejártát megelőző három hó¬
napban is benyújtható. 

Amennyiben az eljárás a jogo¬
sultság lejárta előtt legalább 15 
nappal korábban befejeződik, az új 
jogosultság kezdő időpontjaként a 
korábbi jogosultság lejártát követő 
napot kell megállapítani. 

A közgyógyellátás keretében 
gyógyszert a jogosult részére 
- a háziorvosa, bizonyos gyógy¬

szerek esetén a kezelést végző 
szakorvos, 

- sürgős szükség esetén a tartóz¬
kodási hely szerint illetékes ke¬
zelőorvos, 

- a fekvőbeteg-gyógyintézet or¬
vosa a beteg elbocsátásakor 
legfeljebb egy, eredeti legkisebb 
gyári csomagolásban, 

- a járóbeteg-szakellátás szakor¬
vosa vizsgálatra, kezelésre 
megjelent betegnek legfeljebb 
egy, eredeti legkisebb gyári cso¬
magolásban, 

- gyógyászati segédeszközt a ke¬
zelőorvos, 

- az orvosi rehabilitáció céljából 
igénybe vehető gyógyászati ellá¬
tásokat a kezelőorvos rendelhet. 

A közgyógyellátásra való 
jogosultság megállapításának 
menete: 

A havi rendszeres gyógyító ellá¬
tási szükségletet a háziorvos iga¬
zolja. A kérelmet és a háziorvos 
igazolását a jegyző három napon 
belül továbbítja az egészségbizto¬
sítási szervnek. Az egészségbizto¬
sítási szerv megvizsgálja az igazo¬
lásban feltüntetettek szakmai meg¬
alapozottságát. Az egészségbizto¬
sítási szerv az általa elismert gyó¬
gyító ellátási szükséglet alapján 
szakhatósági állásfoglalást ad a 
jegyzőnek a rendszeres gyógyító 

ellátások havi költségéről. A gyógy¬
szerköltség meghatározásánál a 
kérelmező krónikus betegségéhez 
igazodó, egyhavi mennyiségre szá¬
molva legalacsonyabb költségű, 
külön jogszabályban meghatáro¬
zott szakmai szabályok szerint el¬
sőként választandó, legalacso¬
nyabb napi terápiás költséggel al¬
kalmazott készítményeket kell ala¬
pul venni. A gyógyszerköltség meg¬
állapítása során legfeljebb havi 
6 000 forintig vehetők figyelembe a 
nem csak szakorvos által, illetve 
nem csak szakorvosi javaslatra 
rendelhető gyógyszerek. Ha a ké¬
relmező havi gyógyszerköltsége a 
6 000 forintot meghaladja, a 6 000 
forint feletti összeg a szakhatósági 
állásfoglalásban a csak szakorvos 
által, illetve csak szakorvosi javas
lat alapján rendelhető gyógyszerek 
figyelembevételével, az egészség¬
biztosítási szerv vezetőjének dön¬
tése alapján állapítható meg. 

A jegyző 5 munkanapon belül 
határozattal dönt 
- a közgyógyellátásra való jogo¬

sultságról, 
- a közgyógyellátásra való jogo¬

sultság kezdő időpontjáról, 
- jogosult gyógyszerkeretről, kü¬

lön megjelölve az egyéni gyógy¬
szerkeret összegét. 
Az egyéni és az eseti gyógy¬

szerkeret összegét méltányosság¬
ból nem lehet felemelni. 

A jogosultság 
- az ellátásra alanyi jogon jogo

sultak esetében két évre, 
- normatív alapon és méltányos

ságból megállapított ellátás ese¬
tében egy évre kerül megállapí¬
tásra. 

Amennyiben az ellátásban ré¬
szesülő személy egészségi állapo¬
tában, a gyógykezelését szolgáló 
terápiában, illetőleg a keret megál¬
lapításakor figyelembe vett gyógy¬
szerek térítési díjában olyan válto¬
zás következik be, amelynek kö¬
vetkeztében havi rendszeres ki¬
adása a gyógyszerkeret megálla¬
pításakor figyelembe vett gyógy¬
szerköltséghez képest ténylege¬
sen legalább 1 000 forinttal meg¬
változik, az ellátásban részesülő 
személy kérelmére lehetőség van 
az egyéni gyógyszerkeret év köz¬
beni felülvizsgálatára. 

Az igazolványt az egészségbiz¬
tosítási szerv - a jogosultságot 
megállapító határozat alapján - az 
abban megjelölt időtartamra hiva¬
talból állítja ki. 

A gyógyszerkeret az igazolvány 
érvényességi ideje alatt használ¬
ható fel. 

A gyógyszertár a gyógyszerki¬
adást megelőzően ellenőrzi, hogy 
a vényen feltüntetett személy sze¬
repel-e a hatósági nyilvántartás¬
ban, továbbá tájékoztatást ad a jo¬
gosult részére még rendelkezésre 
álló gyógyszerkeret összegéről. 

Pénzbeli társadalombiztosítási 
ellátások és családtámogatások 
Terhességi gyermekágyi segély 
(GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42. § 
A naptári napi átlagkereset 70%-a. 

Gyermekgondozási díj (GYED) 
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. 
A naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb ha
vonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-
a: 102 900 Ft. 

Táppénz 
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek. 
- a napi átlagkereset 60%-a (folyamatos, legalább 

2 év biztosítási idő esetében, 
- a napi átalgkereset 50%-a (2 évnél rövidebb 

biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg¬
gyógyintézeti ellátás esetén). Egy napra járó ösz-
szege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő 
napján érvényes minimálbér 400 százalékának, 
a biztosítási jogviszony megszünését követően 
(passzív jogon 30 napig) a minimálbér 150%-nak 
harmincad részét. 

Családi pótlék (CSP) 
1998. évi LXXXIV. (Cst.) 11. § (1) bek. 
- Egy gyermekes család esetén 12 200 Ft/hó, 
- Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 

13 700 Ft/hó, 
- Két gyermekes család esetén gyermekenként 

13 300 Ft/hó, 
- Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyer¬

mekenként 14 800 Ft/hó, 
- Három vagy több gyermeket nevelő család ese¬

tén gyermekenként 16 000 Ft/hó, 
- Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló 

esetén gyermekenként 17 000 Ft/hó, 
- Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyer

meket nevelő család esetén gyermekenként 
23 300 Ft/hó, 

- Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyer¬
meket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 
25 900 Ft/hó, 

- Nagykorú fogyatékos esetén 20 300 Ft/hó, 
- Intézményben elhelyezett gyermek esetén 

14 800 Ft/hó. 

Anyasági támogatás 
1998. évi LXXXIV. (Cst.) 31. § 
- Öregségi nyugdíjminimum 225%-a 64 125 Ft/hó 
- Ikergyermek esetén 300%-a 85 500 Ft/hó 
A támogatás a szülést követő 180 napon belül igé¬
nyelhető, ha az anya legalább négyszer - koraszü¬
lés esetén egyszer - részt vett terhesgondozáson 
(Cst. 29. és 32. §). 

Gyermekgondozási segély 
1998. évi LXXXIV. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek. 
- Öregségi nyugdíjminimum 100%-a 28 500 Ft/hó 
- Ikergyermek esetén 200%-a 57 000 Ft/hó 
A gyermek 3 éves koráig*, ikergyermekek esetén a 
tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg 
vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves 
koráig vehető igénybe (Cst. 20. §). 

Gyermeknevelési támogatás (GYET) 
Öregségi nyugdíjminimum 100%-a 28 500 Ft/hó 
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1) bek. 
A támogatásban az a szülő részesühet, aki 3 vagy 
több gyermeket nevel, és a legkisebb 3* és 8 év kö¬
zötti (Cst. 23. §). 
*2010. május 1-től a gyermek 2. életévének be¬
töltése irányadó! 

Szociális ellátások 

Rendszeres szociális segély (RSZS) 
1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 37/B § 37/C § (2) bek. 
63/2006. (III.27.) Korm. rend. 17/B § (2) bek. 

Jogosult: 
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 
az ellátásra való jogosultság kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, 

hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 
tekintettel más személy nem részesül Cst. szerin¬
ti gyermekgondozási díjban, terhességi gyermek¬
ágyi segélyben - és a gyermek gyermekek nap¬
közbeni ellátását biztosító intézményben nem 
gondozható (Gyvt. 41. § (3) bek.), vagy 

d) a települési önkörmányzat rendelétében foglalt 
feltételeknek megfelel. 

Havi összege: 
A rendszeres szociális segély havi összege a csalá
di jövedelemhatár összegének és a jogosult család¬
ja havi összjövedelmének különbözete, de nem ha¬
ladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló részére megállapított személyi alap¬
bér mindenkori kötelező legkisebb összegének 
(73 500 Ft) személyi jövedelemadóval, munkaválla¬
lói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök¬
kentett összegét. A családi jövedelemhatár összege 
megegyezik a család fogyasztási egységeihez tar¬
tozó arányszámok összegének és az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 90%-ának szorzatá¬
val. Maximális összege: 60 236 Ft. 

Rendelkezésre állási támogatás (RÁT) 
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37. § 

Jogosult: 
Az aktív korúak ellátására jogosult személy arra az 
időtartamra, amikor 
a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból 

nem veszt részt és táppénzben vagy távolléti díj¬
ban nem részesül, vagy 

b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. 
szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapí¬
tottak meg. 

Havi összege 
A rendelkezésre állási támogatás havi összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 
28 500 Ft/hó. 

Ápolási díj 

1993. évi. III. tv. (Szoc. tv.) 44. § 

Jogosult: 
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hoz
zátartozó (Ptk. 685. § b) pontja), ha állandó és tar¬
tós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, 
vagy - tartósan beteg 18 év alatti személy gondozá¬
sát, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §). 
Havi összeg 
- A súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év 

alatti személyi gondozása esetén az öregségi 
nyugdíjminimum 100%-a: 28 500 Ft. 

- A fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos 
személy gondozása, ápolása esetén az öregségi 
nyugdíjminimum 130%-a: 37 050 Ft. 

- A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy 
ápolása esetén legalább az öregségi nyugdíj¬
mini mum 80%-a: 22 800 Ft. 

Mi mennyi 2010-ben? 
1. Munkabérek, illetmények (mi¬
nimálbér, garantált bérminium) 
295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. 

Minimális bér 
Korm. rend. 2. § (1) bek. 
Havi bér: 73 500 Ft/hó 
Heti bér: 16 900 Ft/hét 
Napi bér: 3 380 Ft/nap 
Órabér: 423 Ft/óra 

Garantált bérminium* 
Korm. rend. 2. § (1) bek. 
Havi bér: 89 500 Ft/hó 
Heti bér: 20 600 Ft/hét 
Napi bér: 4 120 Ft/nap 
Órabér: 515 Ft/óra 

*A garantált bérminium a leg¬
alább középfokú iskolai végzett¬
séget, középfokú szakképzetsé¬
get igénylő munkakörben foglal-

koztatott munkavállalót illeti meg 
(Korm. rend. 2. § (2) bek.). 

A Korm. rend. A költségvetési 
szerveknél közszolgálati, közal¬
kalmazotti jogviszonyban állókra 
is kitejed. A Kormányrendelet által 
meghatározott személyi alapbér 
kötelező legkisebb összegét a 
Ktv., illetve a Kjt. Alapján megálla¬
pított illetményeknek is el kell érni
ük (Korm. Rend. 3. §. (2) bek.). 

A nevelőszülői díj legalacso¬
nyabb összege gyermekenként, 
fiatal felnőttként 15 000 Ft/hó. 
CXXX. tv. (Költségvetési tv.) 74. § 
(1) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/F 
§ (2) bek. 

A hivatásos nevelőszülői díj 
legalacsonyabb összege 135 000 

Ft/hó. 2009. CXXX. tv. (Költség¬
vetési tv.) 74. § (2) bek. - 1997. évi 
XXXI. tv. 66/F § (1) bek. 

2. 2009. december 31-ét 
követően megállapított 
nyugdíjak, nyugdíjszerű 
ellátások 

Öregségi nyugdíj legkisebb 
összege 28 500 Ft 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 

Rokkantsági nyugdíj 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 23. § 
III. rokkantsági csoport 28 500 Ft 
II. rokkantsági csoport 29 800 Ft 
I. rokkantsági csoport 30 850 Ft 

Baleseti rokkantsági nyugdíj 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 28. § 
III. rokkantsági csoport28 600 Ft 
II. rokkantsági csoport 30 000 Ft 
I. rokkantsági csoport 31 000 Ft 

Árvaellátás legkisebb össze¬
ge 24 250 Ft. 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rend. 64/D § 

Saját jogú nyugellátás és az 
özvegyi nyugellátás együttfo¬
lyósítási összeghatára 69 730 
Ft. 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 
62. § (7) bek. 

Rokkantsági járadék 33 330 Ft. 
242/2008 (X. 1.) Korm. rend. 5. § 
(3) a) pont. 

Rendszeres szociális járadék 
27 000 Ft. 242/2008 (X.1.) Korm. 
rend. 5. § (3) b) pont. 

Rehabilitációs járadék mini¬
mális összege a (III. csoportú) 
rokkantsági nyugdíj legkiseb 
összegének 120%-a, 34 200 Ft 
2007. évi LXXXIV. Tv. 4. § 

Adósávok, -kedvezmények 
Adósávok 

1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 30. § 
Az összevont adóalap, adóalap-kiegészítéssel növelt összege 

után 5 000 000 Ft jövedelemig 17%, az 5 000 000 Ft feletti jöve¬
delemtől 850 000 Ft és az 5 000 000 Ft feletti rész 32%-a az adó 
mértéke. 

Adójóváirás 
Szja. tv. 33. § 
Adójóváirás összege az adóévben történő bérkifizetés 17%-a, 

jogosultsági hónaponként maximum 15 100 Ft. Jogosultsági határ: 
3 188 000 Ft. 

Az adójóváírás évi. 4 698 000 Ft összes bevalott jövedelemig jár, 
de 3 188 000 Ft feletti éves jövedelem esetén a levonható adójóvá¬
írás összegét csökkenteni kell a 3 188 000 Ft feletti rész 12%-ával. 
A 4 698 000 Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén az adó-
jóváirás ,,elfogy", igénybevételére lehetőség nincs. Az adójó¬
váírás nem érvényesíthető az adóelőlegnél, ha a magánszemély 
adóelőleg alapját képező jövedelem összege meghaladja az 
3 188 000 Ft-ot. 
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A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete és a Start Nonprofit 
Kft. áldásos tevékenységének 
köszönhetően már 18 éve mű¬
ködik városunkban az ország¬
ban egyedülálló Start Szakis¬
kola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium és a vele együtt mű
ködő Rehab i l i tác iós Intéz¬
mény. 

Az iskola, a kollégium és az 
intézmény is rendelkezik saját 
gyógypedagógussal és fejlesztő 
pedagógussal. Több mint 10 éve, 
hogy ezek a szakemberek segí
tik a bekerülő gyerekek oktatá¬
sát-nevelését, elébe menve ez¬
zel a törvényeknek. 

Ez a komplex intézmény, bát¬
ran kijelenthetem, korát megelőz¬
ve olyan feladatok ellátására és 
célok megvalósítására jött létre, 
mint a sérült és egészséges em¬
berek együtt nevelése, a tanulás¬
ban nehezített (akadályozott) diá¬
kok felvállalása, szakképzése. 
Így megvalósította a ma oly diva
tosan hangzó inklúzív pedagógi¬
át, vagyis alkalmazkodott a gye¬
rekek egyéni képességeihez, ah¬
hoz igazítva a tananyag mennyi¬
ségét, minőségét és az alkalma¬
zott módszereket, megvalósítva 
az egyéni bánásmódot. Minden 
tanuló elfogadását és önmagá¬
hoz képest való fejlődését tűzte ki 
célul. 

Valljuk be, a többségi iskolá¬
ban ez napjainkban is alig-alig va¬
lósul meg, hiszen ott az alkalmaz¬
kodás nem kölcsönös. Az iskola 
elvár, a diák alkalmazkodik, ha 

Csoportos foglalkozás 

tud. Bár a társadalmi-gazdasági 
változások kényszerének enged¬
ve lassan-lassan ezekbe az isko¬
lákba is beszivárognak az új esz¬
mék, látásmódok, módszerek. 

Nos, nálunk ez már kezdettől 
fogva így van, nem is lehet más¬
képp, ha eredményt akarunk elér¬
ni. Márpedig szeretnénk diákjain¬
kat ellátni némi „útravalóval" az 
önálló élet felé. Az egyéni bánás¬
mód megvalósulására különösen 
alkalmas forma a tanítási órákon 
kívül végzett fejlesztő foglalkozás. 
Itt a gyerekek tanulását segítjük, 
fejlesztjük azokat a képessége¬
ket, amelyekben nagy lemaradás 
mutatkozik (írás, olvasás, szöveg¬
értés, emlékezet, szókincs, logi¬
kai képességek), vagy ha már 
nem tudunk fejlődést elérni, leg¬
alább szinten tartunk, szokatjuk a 
gyerekeket a rendszeres tanulás¬
hoz, a munkához a számukra leg¬
megfelelőbb módon. Ezek a fog¬
lalkozások nagyon fárasztóak mind¬
két félnek, hiszen a tanulók gon-

dolatait folyamatosan követni és 
irányítani kell, a diáknak pedig fo¬
lyamatosan koncentrálni. Mégis 
igényük van rá, hiszen itt csak rá¬
juk figyelünk, bensőséges csalá¬
dias hangulatban, a félelmeket, a 
sok kudarc miatt kialakult gátláso¬
kat felszabadítva folyik a közös 
munka, nem tantermi keretek kö¬
zött meghitt, sajátságos fejlesztő, 
foglalkoztató szobáinkban. 

Munkánk nagyon sokoldalú, 
változatos, hiszen tanulóink kö¬
zött vannak hallás-, látás-, moz¬
gássérültek, és a legtöbben tanu¬
lásban akadályozottak. 

Igaz, régebben mi magunk 
döntöttük el - megismerve a tanu
lók képességeit - , hogy kinek van 
szüksége a fejlesztésre, ma már 
itt is beért minket a törvényi sza¬
bályozás, amely meghatározza, 
kinek a részére kell biztosítani a 
pedagógiai célú habilitációt és re¬
habilitációt. 

Varga Lászlóné 
fejlesztő pedagógus 

Folytatás az 2. oldalról 

Az Egyesület 2009. évi tevékenységéről 
Célunk továbbra is az, hogy fel¬

elevenítsük a farsangi hagyomá¬
nyokat, és kimozdítsuk sorstársain¬
kat a szürke, téli hétköznapokból. 

2009. március 5-6-án az Esély 
Centrum adott helyt a „Foglalkoz¬
tatáspolitika múltja, jelene, jövője 
az Észak-alföldi régióban" című 
konferenciának, melyet az Egye¬
sület és az Országos Foglalkozta
tási Közalapítvány szervezett. A 
kétnapos, nyílt szakmai tanácsko¬
zás alapvetően a megváltozott mun¬
kaképességű személyek foglalkoz¬
tatási esélyeit boncolgatta. A konfe¬
rencián közel 120 fő vett részt. 

2009. május 25-én a nyíregy¬
házi Ridens Szakiskolával barát¬
ságos boccia verseny került meg¬
rendezésre az Esély Centrum tor¬
natermében, egyéni és csoportos 
kategóriákban. A versenyen 20 
fő, 15 és 35 év közötti fiatal vett 
részt, ezzel is népszerűsítve a 
sportágat. 

2009. május 29-én tartotta 
Egyesületünk a küldöttközgyűlést 
az Esély Centrum konferencia-ter¬
mében. A küldöttközgyűlésen a 
2008. évi közhasznú beszámolót, 
a Felügyelő Bizottság beszámoló¬
ját, a 2009. évi munkatervet és 
költségvetést tárgyalták meg, va¬
lamint a START és az Esély Cent¬
rum beszámolóját, működésével 
kapcsolatos tájékoztatóját hallgat
hatták meg a küldöttek. A közgyű¬
lésen 59 fő vett részt. 

2009. május 29-én Gyermek-
és Ifjúsági Nap megrendezése az 
Esély Centrumban. A megyében 
élő gyermek, fiatal tagoknak egy 
színes nappal kedveskedtünk. 
Lehetőség adódott megismerked¬
ni, beszélgetni, lelkileg feldolgozni 
a mindennapok megélésében a 
nehézségeket a személyre sza¬
bott adottságokra való tekintettel. 
Lehetőséget adott a szülőkkel va¬
ló kapcsolattartásra. Egyszerre 
több helyszínen játékos sport- és 
ügyességi vetélkedők, tűzoltó- és 

rendőrkutya-bemutatók színesí
tették a programot. Igény szerint 
az érdeklődők számára étkezést 
biztosítottunk. A rendezvényen 
közel 90 fő vett részt. 

2009. június 6-án „Moravecz 
Ferenc" Sakk Emlékverseny meg
rendezése az Esély Centrumban. 
A verseny díjait elhunyt sorstár
sunk hozzátartozói és az Egyesü¬
let biztosította. Emlékére a rendez¬
vényen 18 fő versenyző vett részt. 

2009. július 14-25-ig, majd au
gusztus 4-8-ig három héten ke
resztül az „Esély a Nebulókért" el¬
nevezéssel integrált nyári gyer¬
mekfelügyelet biztosításával segí¬
tettük a START Nonprofit Kft. dol
gozóit, hetenként változó 14-22 
fő közötti gyermeklétszámmal. 

2009. július 23-án fotókiállítás 
nyílt a Kossuth utcai Antique Inte
rieur Galériában. 2008. őszén a 
Lukovics Fru-Fru szépségszalon 
munkatársai „Esély a szépségre" 
címmel 11 mozgásában korláto¬
zott fiatal lányt változtattak át. A 
résztvevőkről fotósorozatot készí¬
tett Sipeki Péter. Ezt tekinthették 
meg az érdeklődők. 

2009. augusztus 10-14-ig bent¬
lakásos ifjúsági tábort rendeztünk 
mozgássérült és egyéb fogyaté¬
kossággal élő fiatalok részére, „If¬
júságé a jövő" címmel, melynek 
keretében a fiatalok fejlesztő tré¬
ningeken, szabadidős, kulturális 
és szórakoztató programokon ve¬
hettek részt. Igény esetén egész¬
ségügyi szolgáltatások igénybe¬
vételére lehetőség nyílt. A tábor¬
ban 20 fő fiatal és 10 fő szervező, 
ápoló-gondozó vett részt. 

2009. szeptember 12-én került 
megrendezésre a Nyírsuli Kht. 
szervezésében Egyesületünk köz
reműködésével a Fogyatékosok 
Megyei Sporttalálkozója. A ren¬
dezvénynek a Városi Stadion fel
újítása miatt tavaly az Esély Cent¬
rum udvara adott otthont. A helyi 
csoportvezetők bevonásával egye

sületünk tagsága részéről 75 fő 
vett részt a sportnapon. A külön¬
böző versenyszámokban szépen 
szerepeltek, többen értek el do¬
bogós helyezést. 

2009. szeptember 25-27-ig 
egyesületünk MEOSZ pályázat ke¬
retében szervezett sportnapot Fo¬
gyatékkal Élők Országos Sport 
Kavalkádja címmel. A kétnapos 
rendezvényen 75, az ország kü¬
lönböző pontjairól érkezett részt¬
vevő mérte össze tudását külön¬
böző sportágakban és kategóri¬
ákban. 

2009. november 7-27. között 
„Művészeti Hetek" rendezvényso¬
rozat került megrendezésre a 
START Nonprofit Kft.-vel közösen 
az Esély Centrumban. 40 kiállító 
munkáját tekinthették meg a láto¬
gatók. A kiállított munkákra sza¬
vazhattak, és az első három he¬
lyezett díjazásban részesült. A 
nyitó és záró rendezvényen közel 
140 fő vett részt. 

A Megyei Egyesület karácsonyi 
ünnepsége zárta az évet 2009. 
december 19-én a programok szem¬
pontjából. Közel 200-an gyűltünk 
össze az Esély Centrum konfe¬
rencia termében. Ünnepi hangu¬
latban töltöttünk el egy közös dél¬
utánt, melynek keretében a Nefe¬
lejcs Nappali Intézmény Betlehe¬
mes játékát tekinthettük meg. A 
kulturális programokat, valamint a 
vendéglátást követően minden 
megjelent tagtársunknak ajándék¬
csomagot adtunk át a karácsonyi 
ünnepek alkalmából. 

Egyesületünk elnökségi tag¬
jai és szakemberei lehetőség 
szerint részt vettek minden olyan 
továbbképzésen és konferenci¬
án, mely hozzájárulhat a min¬
dennapimunkánkeredményes-
ségéhez, szakmai fejlődésünk¬
höz. 

Balogh Zoltánné 
elnök 

Elérkezett a nagy nap a Start 
Szakiskola, Speciális Szakisko¬
la és Kollégium végzős diákjai¬
nak, akik szalagavató ünnepsé¬
güket tartották Nyíregyházán 
az Esély Centrumban. 

Koraestére zsúfolásig megtelt a 
konferenciaterem szülőkkel, roko¬
nokkal, tanárokkal, diáktársakkal 
és vendégekkel, akik eljöttek ün¬
nepelni azt a 23 végzős diákot akik 
a közelgő, remélhetőleg sikeres 
szakvizsgát követően kilépnek a 
nagybetűs életbe, zsebükben a 
szakképesítést tanúsító oklevéllel. 

Az iskola nevében Varga József 
tanár köszöntötte a szalagtűzésre 
váró diákokat. Méltatta az oktatási 
intézményt fenntartó Start Rehabi¬
litációs Foglalkoztató és Intézmé¬
nyei Közhasznú Nonprofit Kft.-t, 
annak létrehozóját és tulajdonosá¬
nak, a Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye¬
sületének áldozatos tevékenységét, 
amellyel ezekben a nehéz időkben 
is magas színvonalon biztosítják 
az immár közel két évtizedes múlt¬
ra visszatekintő speciális szakisko¬
la működését. 

Megköszönték a diákok 
Az ünnepélyes szalagtüzésből 

Balogh Zoltánné, az egyesület ve¬
zetője és Balogh Zoltán, a Start 
vezérigazgatója is részesült, a gye¬
rekek így köszönték meg, hogy 
méltó körülmények között tanulhat¬
tak és szereznek szakmát. 

A szalagtűzést követően a Sza¬
bolcs Néptáncegyüttes adott fer¬
geteges műsort, majd a diákok, 
szülők, tanárok közös vacsorán 
vettek részt. 

Az ünnepi esemény zárásaként 
a végzős diákok angol keringőt 
mutattak be szépszámú közönsé¬
güknek, nagy sikert aratva. 

A szalagavató pillanatai képekben (Fotók: fa) 

Négy szakmában összesen 23 végzős gyerek sza-
Az ünnepi eseményen jelenlévő lagtűzése történt meg. Most ünne-

Varga Józsefné, az iskola igazga- pelnek, megérdemlik az erőfeszí-
tója lapunknak elmondta: - Négy tések után, de még vár rájuk utol-
szakmában - bőrtárgykészítő, pék, só megmérettetés, a szakvizsga. 
bőrdíszműves és női ruhakészítő -

S z o l g á l t a t á s o k m a g á n s z e m é l y e k , ö n k o r m á n y z a t o k , 
ő s t e r m e l ő k , nonprofit kft.-k, c s a l á d i g a z d á l k o d á s o k r é s z é r e : 

G O N D O Z Á S 
> Gyümölcsösök, zárt és 

konyhakertek: 
- szántása, vetése, kezelése, 

karbantartása, rotációzása 
- gyomtalanítása, permetezése 
- szerves és műtrágyázása, 
- metszés utáni munkálatok elvégzése 
- szüretelés, palántázás, ültetés. 
> Víkendtelkek: 
- fűnyírása, gondozása, locsolása 
- szakszerű sövénynyírás 
- huzamosabb távollét 

esetén gondozása, 
- lombtalanítása, stb. 

Bővebb tájékoztatás kérhető: 

Esély Centrum 
Lakatos Kata-Tel.: 20/988-9487 
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Pályaválasztás: a gyerek jövője a tét 
A pályaválasztás mérföldkő 

mindenki életében. Szülő, diák, 
iskolák, az ország vezetése 
igyekszik összhangba kerülni e 
fontos döntés előtt. Ez utóbbi
ak információk nyújtásával, míg 
az előbbiek az információk be¬
fogadásával. 

Felhívni a figyelmet 
Erre szolgálnak országszerte a 

pályaválasztási kiállítások, melye
ket a regionális munkaügyi köz
pontok szerveznek, s minél több 
iskolának és cégnek kínálnak be
mutatkozási lehetőséget. A kiállítá
sokon igyekeznek rávilágítani a hi¬
ányszakmákra, és bevezetni az ér¬
deklődőket egy-egy szakma titkai
ba is. Az idei rendezvény fontos 
feladata volt az is, hogy a rosszul 
választott szakma problémájára 
felhívja az érdeklődők figyelmét. 

Rendszeres résztvevők 
A nyíregyházi pályaválasztási 

kiállítások rendszeres résztvevője 
a START Rehabilitációs Foglalkoz
tató és Intézményei Közhasznú 
Nonprofit Kft. és az általa fenntar¬
tott START Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium. 

Szervezők, diákok lázasan ké¬
szültek az eseményre. A gondo¬
san berendezett stand prezentálta 
a Kft. és az iskola munkáját, és 
minden hasznos információval el¬
látta az érdeklődőket. Az asztalok¬
nál pék tanulók formázták a finom 
fonott kalácsnak valót, s a szaká¬
csok által alkotott kókuszsütiket a 
látogatók is megkóstolhatták. 

Gazdag „kínálat" az iskola pavilonjánál 

A bőrtárgykészítők szemüveg¬
tokokat, tolltartót, apróbb terméke¬
ket készítettek, míg a szabók seré¬
nyen hímezték a varrásra előkészí¬
tett ruhát. A könyvkötők sem ma¬
radtak ki a sorból, mappákat készí¬
tettek. 

A tanulók munkájához az alap¬
anyagot a START Kft. biztosította, 
ezzel is alátámasztva azt, hogy az 
iskola és a Kft. komoly összhang¬
ban, egymás munkájára alapozva 
működik, s az iskolában tanuló di¬
ákok a cég üzemeiben szerezhet¬
nek szakmai tapasztalatot. 

Első kézből 
Fontos, hogy a kiállításra érke¬

zők „első kézből" kapják az infor¬
mációt. Ez a startos standnál is, 
maradéktalanul megvalósult. Vég¬
zős diákok számoltak be a képzé¬
sekről, meséltek az iskolai életről, 
a gyakorlatról. A személyes ta¬
nácsadás mellett kiadvánnyal is 
alátámasztották az elhangzottakat, 
illetve Kristóf Klaudia oktatásszer¬
vező, a kiállítás fő szervezője segí-

tett, és mindig segít az érdeklő¬
dőknek. 

A START Speciális Szakiskola 
számára kiemelten fontos, hogy a 
közvetlen célközösség mellett, 
mely a pálya- és iskolaválasztás 
előtt álló tanulókat jelenti elsősor¬
ban, a pályaválasztást elsődlege¬
sen segítő szülőket is bevonják az 
orientáló és célirányos tájékozta¬
tásba. A megfelelő szakmai kép¬
zettség megszerzése nagy jelentő¬
séggel bír, egy rossz választás 
azonban sok problémát szül az 
egyén és a környezete számára 
egyaránt, és ez csak halmozódik 
akkor, ha eleve hátrányokkal indul 
a tanuló a pályaválasztásnak. 

Az érdeklődést választások is 
követték. 2010-ben 29 tanuló hagy¬
ta el az iskolapadokat, s szakmai 
vizsgán igyekszik számot adni meg¬
szerzett ismereteiről, ugyanakkor 
mintegy 100 jelentkező irányította 
ide elsődlegesen a felvételi lapját, 
s 33-an már biztosan itt kezdik ta¬
nulmányaikat ősszel. 

Molnár Kata 

Tanévzáró a Start Szakiskolában 
Ünnepélyes külsőségek kö

zött zárták a 2008/2009. tanévet 
Nyíregyházán, a Start Szakisko¬
la és Speciális Szakiskolában. 
Az ünnepi eseményen jelen volt 
Balogh Zoltán, a fenntartó Start 
Kft. vezérigazgatója is. 

A Startos diákok ápolják ezt a 
szép hagyományt és ünnepi öltö¬
zékben, iskolai egyenruhában dí¬
szelegtek, tisztelték meg a tanév¬
zárót. 

Mindenkinek ünnep a tanévzáró 
Varga Józsefné iskolaigazgató 

ünnepi beszédében elmondta: - A 
tanévzáró ünnep a diáknak és a 
tanároknak egyaránt. Mindenkire 
ráfér a több mint kéthónapos lazí¬
tás, pihenés. Vannak diákok, akik 
a tanműhelyekben töltik el a nyári 
szabadság egy részét, hiszen a 
különféle szakmát tanulók ilyenkor 
tesznek szert szakmai gyakorlatra. 

Közösségé kovácsolódtak 
Az igazgatónő úgy értékelt, 

hogy igen mozgalmas, eredmé¬
nyekben, élményekben gazdag 
tanévet tudhatnak maguk mögött. 
- Az iskola nemcsak tanintézmény, 

Egyenruhában sorakoztak fel a diákok 

hanem egy közösség is. A gyere¬
kek számos közös programban 
vettek részt, ahol igazi közösségé 
kovácsolódtak. 

Többek között említette: a szín¬
házlátogatásokat, pályaválasztási 
rendezvényeket, nemzeti ünnepek 
megünneplését, karácsonyi, far¬
sangi rendezvényeket, író-olvasó 
találkozókat, a Startos hetet, a di¬
ákönkormányzat által szervezett 
kirándulásokat vagy a Lónyai ki¬
rándulást, melynek következmé¬
nye lett egy Uniós pályázat, ame¬
lyen négy diák indult. 

A 2008/2009-es tanévben 136 
tanuló zárt eredményes tanévet és 

harmincan végeztek, ők szakmai 
bizonyítvánnyal a zsebükben bú¬
csúztak az iskolától. 

Vezérigazgatói köszöntő 
Balogh Zoltán is köszöntötte a 

diákokat és búcsúzott a végzősök¬
től, kívánva nekik sok sikert az 
életben. A vezérigazgató nem kis 
büszkeséggel említette, hogy van¬
nak olyan idős tanulók, mint az is¬
kola (1992-ben indult be az okta
tás). Elmondta még, hogy szep¬
temberben egy megújult intéz¬
ményben folytathatják a diákok ta¬
nulmányaikat, és természetesen a 
„gólyák" is. (fa) 

Gyakorlati szintvizsga bevezetése 
A szintvizsga bevezetése új 

elem a magyar szakképzés¬
ben. A szakképzés megújítá¬
sának igénye az oktatás terü¬
letén előtérbe helyezte a minő¬
ségbiztosítás bevezetésének 
szükségességét. 

Meg kellett találni azt az ellen¬
őrzési formát, amely a képzés na¬
gyobb részét kitevő gyakorlati 
képzés eredményességéről meg¬
bízható információt ad, s ezzel le¬
hetőséget teremt a fejlesztésre. 
Ezt a célt szolgálja a gyakorlati 
szintvizsga bevezetése, melyet 16 
szakmában a Magyar Kereske¬
delmi és Iparkamara az iskolákkal 
karöltve szervez meg és bonyolít 
le. Ezzel a szintvizsgák beépültek 
a tanév rendjébe, s mint a gyakor¬
lati képzés minőségbiztosításá¬
nak eszközei, a záróvizsgára bo¬
csátás feltételévé váltak. A szint¬
vizsgák eredményei, előnyei a kö¬
vetkezőkben foglalhatók össze. 

- A tanuló, a gyakorlati képző¬
hely és a szülő reális képet kap 
arról, hogy hol tart a tanuló az is¬
meretek elsajátításában. 

- A szintvizsgák a tanulókat és 
az oktatókat egyaránt jobb mun¬
kára ösztönzik, a tanulók több si¬
kerélményhez jutnak a csak gya¬
korlati munkaműveleteket tartal¬
mazó vizsgamunka elkészítése 
során. 

- Javul az együttműködés az 
iskola, gazdálkodó szervezet, ka¬
mara (vizsgabizottság), önkor¬
mányzat között. 

- Javul a gyakorlati oktatás 
színvonala. 

- Többen fognak pályakezdő¬
ként elhelyezkedni a szakmájuk¬
ban. 

Iskolánk szakoktatói már a 
szintvizsgák bevezetése előtt fel¬
ismerték ezen előnyöket, mi már 
évek óta alkalmazzuk, sőt hagyo-

Munkában a pék tanulók 

mány iskolánkban az ún. félévi és 
év végi gyakorlati vizsgamunkák 
elkészítése. Így számunkra a szint¬
vizsga bevezetése nem okozott 
különösebb gondot, nehézséget. 

A szintvizsga a gyakorlati kép
zés szakmai követelményeire épü¬
lő gyakorlati vizsgarészből áll. A 
Magyar Kereskedelmi és Iparka¬
mara által összeállított központi 
feladatbankból a vizsgabizottság 
elnöke által kiválasztott feladatot 
kell végrehajtani. Erre a vizsgázó¬
nak legfeljebb 300 perc áll rendel¬
kezésre. Az eredménytelen vizs¬
garészből a tanuló javítóvizsgát 
tehet. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy diákjaink sikeresen 
szerepeltek, hiszen erre még nem 
került sor. A vizsgabizottság pozi¬
tívan értékelte teljesítményüket. 

A 2009/2010-es tanévben sza¬
kács és női szabó tanulóink érde¬
keltek a szintvizsga letételében. 
Jelentkezési lapjaikat elküldtük a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarába. A 
vizsgabizottság összeállításával, 
anyagbeszerzéssel, gazdasági te-

endőkkel, adminisztrációval, idő¬
pont-egyeztetéssel és egyéb, szer¬
vezéssel kapcsolatos teendők az¬
óta folyamatosak. 

Várhatóan 2010. március hó¬
napban kerül sor a vizsgákra. 
Szakács tanulóink a Start Kft. Ott
hon Éttermében és az ott kialakí¬
tott tanműhelyben, női szabó di¬
ákjaink iskolánk tanműhelyében 
vizsgáznak majd. Feltétlenül meg 
kell említenem szakoktatóink ma¬
gas színtű szakmai munkáját, az 
Otthon Étterem Polyák László 
és Tódik Miklós által vezetett dol¬
gozóinak áldozatvállalását mellyel 
a vizsgák stabil hátterét, feltétele¬
it maximálisan biztosítják évek 
óta. Dicséret illeti Rocska Mihály-
nét és munkaközösségét (bőr¬
díszműves és nőiruhás szakokta¬
tóinkat) is, akik lelkiismeretes, ap¬
rólékos munkával igyekeznek ki¬
hozni tanulóikból a maximumot. 

A következetes munka, a szak¬
mai hozzáértés remélem az idén 
is meghozza az elvárt eredményt. 

Magyar László 
gyak. okt. vez. 

Nagykorú lett a Start Szakiskola 
Ha szeptember 1., akkor az 

iskolakezdés - így volt ez a 
Start Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégiumban 
is, amikor Varga Józsefné is¬
kolaigazgató megnyitotta az 
oktatási intézmény életében a 
18. tanévet 2009. szeptember 
elsején. 

- Az oktatási intézményt 18 év¬
vel ezelőtt a Start Rehabilitációs 
Foglalkoztató és Intézményei Köz¬
hasznú Nonprofit Kft. hozta létre, 
azzal a céllal, hogy a mostanra a 
megye egyik legnagyobb foglal¬
koztatójává váló vállalat biztosítsa 
tevékenységéhez a szakképzett 
munkaerő-utánpótlást - , mondta 
tanévnyitó beszédében az igaz¬
gatónő, majd így folytatta: 

Akadálymentesített iskola 
- A mostani tanévet teljesen -

pincétől a padlásig - felújított mo
dern épületben kezdik el a diákok. 
A nyár folyamán lett kész a teljes 
épületrekonstrukció, amikor a fes-

Tanévnyitó - 2009. szeptember 1. (Fotók: fa) 

tésen és átalakításokon kívül aka-
dálymentésítve lett az épület, így 
a mozgássérült diákok is könnye¬
dén feljutnak a harmadik emelet¬
re. Mindemellett az egészségügyi 
centrum is átköltözött az iskola 
épületébe, így a létesítmény a ne¬
vében más is lett: Egészségügyi 
és Oktatási Központ felirat fogad¬
ja az objektum homlokzatán az 
épületbe belépőt. 

Négy elsős osztály 
A megújult intézményben 155 

diák, 9 osztályban - köztük négy 
elsős - kezdte el az új tanévet. Az 
elsős osztályok könnyűipari és 
nyomdai szakmát tanulnak. A 
szakiskolában többek között: női 
szabó, bőrdíszműves, bőrönd- és 
táskakészítő, könyvkötő, pék, 
szakács szakmákban folyik kép¬
zés. 

Programajánlat diákok részére 
A külső, látványos megújulást 

tartalmi megújulás is követte. 
Az eddig is működő szabad¬

idős programokat újabbakkal bő¬
vítettük. 

Ezek a programok, foglalkozá¬
sok sok lehetőséget kínálnak a 
gyerekek részére ahhoz, hogy 
meglévő képességeik fejlődjenek, 
személyiségük erősödjön. 

Programajánlatunk a diákok ré¬
szére: 
- számítástechnikai szakkör, 
- Internet és könyvtár a 

házi feladatok megoldásához, 

- Arany Szalma Szakkör, 
- kézműves foglalkozás, 
- praktikus ismeretek, 
- társas játékok, 
- filmklub, 
- egészséges életmód, 
- zenés relaxáció, 
- gyöngyfűzés, 
- hasznos szabadidős progra¬

mok a városban (kiállítás, szín¬
ház, hangverseny...). 

A programok heti rendszeres¬
séggel állandóak, de vannak idő¬
szerű, alkalmi jellegűek is. Céljuk, 

hogy a gyerekeket komplexen se¬
gítsék, fejlesszék reális énképü¬
ket, világképüket, értékrendjüket, 
pozitív gondolkodásukat. 

Továbbá segítsék őket egymás 
elfogadásában, neveljenek önfe¬
gyelemre, kitartásra, az élet szere¬
tetére. 

Ezeket a programokat az intéz¬
mény dolgozói, nevelői, ápolók 
szervezik, vezetik. 

Kerekesné Ráti Éva 
nevelőtanár 
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A START Szakiskola, Speciá
lis Szakiskola és Kollégium 
nőiruha-készítő csapata ered
ményes évet tudhat maga mö
gött. Az oktatási intézmény is 
halad a korral, és igyekszik 
megfelelni a társadalom aktuá¬
lis követelményrendszerének, 
s olyan képzéseket szervez és 
indít, melyek elvégzése után le¬
hetőség szerint dolgozni tud¬
nak majd a fiatalok. 

A 2008/2009. tanévben beve
zették a moduláris képzést, melyen 
belül női szabó részképzést indí
tott az iskola. Így az idén végez az 
utolsó nőiruha-készítő osztály. 

A moduláris képzés folytatódott 
a 2009/2010. tanévben is, mely 
nemcsak a diákoknak tartogatott 
új dolgokat, kihívást jelentett a pe
dagógusok számára is, magasabb 
szintű felkészültséget igényelt. Fo¬
lyamatos fejlesztésre, fejlődésre 
volt szükség. 

Eredményes év 
A tapasztalat igazolta a váltás 

jelentőségét. A tanulók a régi és új 
ismereteket egyaránt jól sajátítot¬
ták el, és ügyesen alkalmazzák a 
mindennapi életükben. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy a 
végzős osztály már záróvizsgáira 
készül, s közben boldogan emlék¬
szik a tartalmas esztendőre, mely 
mögöttük áll. Számtalan kiállítá¬
son és versenyen igen jó ered¬
ménnyel szerepeltek. A 2009-es 
év nagy eseménye volt a Sissi és 
Diana Divatverseny Gödöllőn, 
mely Erzsébet királynő és Diana 
hercegnő korába kalauzolt vissza. 
„Miben hódítana napjainkban a 
két világhírű szépség?" - tették fel 
a kérdést a szervezők, mely igen¬
csak megmozgatta Koszta And¬
rea tanárnő és nőiruha-készítő ta¬
nítványai fantáziáját. A gondos 
előkészületeket a megmérettetés 

követte, mely komoly szakmai 
zsűri előtt zajlott. Elnöke Pécsi Il
dikó Kossuth díjas, Érdemes Kivá¬
ló művész volt. Döntőbe jutott 
Koszta Andrea tanárnő, és Gom¬
bos Beáta divattervező tanuló, aki 
rajzlapon álmodta meg, mit is vi¬
selhetne manapság Diana. Az 
eredmény sem maradt el. Koszta 
Andrea tanárnő alkalmi ruhájával 
3. helyezést ért el. 

A tanév folyamatosan bővelke¬
dett bizonyítási lehetőségekben. 
Egymást érték a versenyek és ki¬
állítások, melyre diákok, nevelők 
egyaránt lelkesen készültek, s gon¬
dos munkával megteremtették, 
hogy minden feltétel rendelkezésre 
álljon egy-egy ilyen verseny előtt. 

Művészeti kiállításon is... 
A START Művészeti Hetek 

rendezvénysorozatára a női sza¬
bók textilképet készítettek patch¬
work technikával. A 80x80 cm-es 
kép közös munka volt, és a kiállí¬
táson nagy sikert aratott. 

A munka egy percig sem álha-
tott meg. A Szakma Kiváló Tanu¬
lója verseny nagy kihívást jelen¬
tett a lányoknak, felkészítőiknek 
egyaránt, és folyamatos munkát 
igényelt. Az eredmény sem ma¬
radt el: Turcsán Andrea országos 
10. helyezést ért el. 

Mindeközben jótékonykodtak is 
a lányok, s az UNICEF felhívásá
ra textillabdákat készített Illés Ta
mara 2/12. A osztályos tanuló. A 
burda divatmagazin alapítványa 
labdánként 10 euróval támogatta 
az afrikai malawi asszonyok varrni 
tanítását. A divatmagazin projekt 
koordinátora, Eva Beugler levél¬
ben köszönte meg a lelkes diákok, 
és tanáraik segítségét. 

Tavaszváró divatgála 
Március 6-án Debrecenbe uta¬

zott a csapat. A Könnyűipari Szak-

Jubileumi ballagás a Start iskolában 

Az „aranyolló csapat" 

Díjazott ruhák 

középiskola „tavaszváró divat
gálát" rendezett négy kategóriá¬
ban: fodrász és kozmetikus pár¬
verseny, rokokó ruha, egyéb ruha 
és divatrajz kategóriában, „Múl
tunk a jelenben..." címmel. A vetél¬
kedő a rokokó világába vezetett 
vissza. „Mit viselne ma egy roko
kó nő?" - tették fel ismét fantáziát 
mozgató kérdésüket a szervezők. 
A Szakiskola női szabó diákjai na¬
gyon várták az eseményt, hiszen 
egy hónappal előtte hangzott el a 
versenyfelhívás, s így lázasan ké¬
szülődtek az újabb megmérette¬
tésre. A gyerekek különböző ter¬
mékeket varrtak, s ezt értékesítve 
tudták megvásárolni a ruhakészí¬
téshez szükséges alapanyagokat. 
A terveket is közösen álmodták 
meg, és Mészárosné Kovács Szil¬
via és Koszta Andrea tanárnő ve¬
zetésével készítették el. Rocska 
Mihályné tanárnő irányításával a 
szabásmintákat is megszerkesz¬
tették, s ismét jöhetett az alkotás 
folyamata. Tanári irányítással, kö¬
zösen dolgoztak a 2/12. A osztá¬
lyos lányok, és a felhívás szerint, 
egy korhű, de ma is viselhető kok¬
télruhát varrtak, s remekművüket 
osztálytársuk, Turcsán Andrea 
3/13. A osztályos tanuló mutatta 
be. Egyéb ruha kategóriában ne¬
vezett Darmos Anett, aki egyéni 
versenyzőként indult. Ruhájával a 
karneválok hangulatát idézte visz-
sza. Kreációját osztálytársa, Illés 
Tamara mutatta be a vetélkedőn. 
Mindemellett divatrajzot is készí¬
tett Szabó Tímea, s így a START 
szakiskolások a ruhakészítés min¬
den kategóriájában neveztek. 

A csapat 3. helyezést ért el a 
„Rokokó a mában" alkotásával. 
Darmos Anett ruhakölteményét kü¬
löndíjjal jutalmazták, míg a rajzpá¬
lyázatra nevezett munkákért külön¬
féle anyagokat kaptak a verseny-

zők. Az elismeréseken kívül külö¬
nös büszkeséggel töltötte el szívü¬
ket, hogy meghívást kaptak a ti¬
szafüredi iskola képviselőitől, hogy 
ott is mutassák be alkotásaikat. 

Tiszafüredi kiruccanás 
Tiszafüredre 10 ruhát vittek a 

versenyzők. Kettőt már a debrece¬
ni bemutatóra elkészítettek, de 8 
modell megálmodására bizony 
elég rövid volt az idő. Ügyesen 
dolgoztak a szorgos ujjak, kattog¬
tak a varrógépek, és a megadott 
határidőre 10 versenymunka sora¬
kozott a vállfán a bemutatóra vára¬
kozva. Az eredmény itt sem ma¬
radt el. Novák Beatrix 2/12. A osz¬
tályos tanuló japán stílusú, állógal-
lérú ruhakölteménye a zsűri érté¬
kelésében 3. helyezést ért el. Ké¬
szítőjét gyönyörű virágcsokorral, 
ezüst karkötővel és oklevéllel jutal
mazták. A ruhát Káté Alexandra vi¬
selte a bemutatón, aki szintén virá¬
got kapott. 

Mindezek mellett még két kü¬
löndíjjal és sok-sok tapasztalattal 
térhetett haza a nyíregyházi 
„STARTOS" csapat. 

Sikersorozat 
Május vége felé boldog meg¬

elégedéssel tekintenek vissza a 
lányok. Komoly szakmai sikerso¬
rozat áll a Start Szakiskola női 
szabó csapata és felkészítőik mö¬
gött. Számos szakmai versenyen 
kiválóan szerepeltek, öregbítve 
ezzel iskolájuk hírnevét. Az év vé¬
gén sem rejtik fiók mélyére az el¬
készített remekműveket. Alkotá¬
saikat rövidesen hazai pályán is 
megmutatják. A Regionális Esély¬
egyenlőségi Napon május 29-én 
az Esély Centrumban találkozha¬
tunk velük és ruhakölteményeik¬
kel. Érdeklődéssel várjuk az ese¬
ményt. (Márton Kata) 

„Toronymagasan" nyert az EU-s pályázaton! 
Horváth Annamária, a Start 

Szakiskola és Speciális Szakis
kola diákja 2009-ben nemzet
közi szinten öregbítette iskolá¬
ja hírnevét egy nyertes pályá¬
zattal, és utazhatott Brüsszelbe. 

Ugyanis Annamária az Alapít
vány a Választókért és az Orszá
gos Választási Iroda szervezésé¬
ben a 2009. évi Európai Parla¬
ment tagjainak választáshoz kap¬
csolódóan az első választók ré¬
szére szervezett kreatív pályáza¬
ton vett részt, és fődíjként egy há¬
romnapos (július 23-26.) brüssze
li utazást nyert. Az országból mint
egy 170 pályázat érkezett be több 
kategóriában. 

Horváth Annamária 

Csapatmunka volt 
A díjátadás után már az iskolá

ban Varga Józsefné iskolaigazga¬
tó szobájában találkoztam Anna¬
máriával, s akkor derült ki, hogy 

A pályázaton résztvevők 

egy csapatmunka eredménye a 
brüsszeli utazás. Ott volt még Ber
ta Gabriella, Lovas Norbert és 
Puskás Róbert, valamint a mene¬
dzselő pedagógusok, Gubányiné 
Sarkadi Kornélia rajztanár, Csajbók 
Me lin da német-magyar tanár, 
Palicz Zoltánné, az Aranyszalma 
Szakkör vezetője és Molnár Ibolya 
festőművész. 

A harangtorony mellett döntöttek 
A részleteket felváltva meséltek 

el a siker kovácsai: 
Az Európa Uniós pályázat már¬

cius közepén került a kezükbe, 
ami felkeltette az érdeklődésüket. 
Sokat töprengtek azon, hogy mi¬
lyen munkát lehetne „ÉN és az 
EU" címmel beküldeni. Ugyanis 
feltétel volt, hogy a pályamunkával 
a térséget kell képviselni. Végül 
kezükbe került egy könyv me¬
gyénk középkori templomairól. A 
diákoknak megtetszett a Lónyai 
harangtorony különös és ritka for-

mája. Már meg is volt az elhatáro
zás: - Készítsük el a harangtorony 
makettjét, készüljön róla ceruza¬
rajz, fotósorozat, és írjunk róla egy 
esszét - mondták. 

Négy kategóriában indultak 
Ebben a négy kategóriában in¬

dultak el a pályázaton. Puskás 
Róbert a ceruzarajz elkészítését 
vállalta, Lovas Norbert fotózott, 
Berta Gabrialla az esszé megírá¬
sába kezdett, Horváth Annamária 
a makett megalkotása mellett dön¬
tött. Mindez a diákokat segítő pe¬
dagógusok „szeme előtt" zajlott. 
Aztán kiderült, hogy nem kis fába 
vágták a fejszéjüket, de megbir¬
kóztak a feladattal. Számtalanszor 
hajnalokig „bütyköltek", hogy idő¬
ben készen legyenek. 

Váratlan fordulat! 
Az esszé és a fotósorozat ké¬

szült el a leghamarabb, de az utol¬
só pillanatban elvitte a posta a 
csomagot a négy művel. Arra nem 
is gondoltak, hogy bárki is nyerhet 
a csapatból, és szép lassan fele
désbe merült az EU-s pályázat... 
Aztán egy váratlan e-mailt kapott 
az igazgatónő, amiben az állt, 
hogy Horváth Annamária meg¬
nyerte a makett-pályázatot a Lónyai 
harangtoronnyal. 

Büszkék vagyunk 
A segítő felnőttek elmondták: 
- A gyerekek és mi, a segítő pe¬

dagógusok nagyon büszkék va¬
gyunk az elért eredményre. Öröm¬
mel tölt el bennünket az, hogy a sok 
munkának meglett az eredménye. 

- Nem kis meglepetés volt a hír, 
hogy elutazhatunk mindannyian -
a győztest elkísérve - a Budapes¬
ti eredményhirdetésre - tették 
hozzá a pedagógusok. 

Az igazgatónő azzal egészítet¬
te ki a sikertörténetet: - Reméljük, 
sikerült iskolánk több tanulójának 
jó példát mutatni, és bebizonyíta¬
ni, hogy igenis megéri a szabad¬
időt hasznos dolgokkal eltölteni. 

Köszönet mindenkinek 
Annamária elmondta, eddig még 

nem járt külföldön, és most hirte¬
len elépottyant egy brüsszeli nye-
reményút. Kicsit izgult a repülőút 
miatt, de a háromnapos gazdag 
brüsszeli program mindent kárpó¬
tolt. Azt azért megjegyezte, hogy a 
társai és a pedagógusok nélkül 
nem biztos, hogy sikerült volna vé¬
gigcsinálnia a feladatot. Köszöni 
nekik és legszívesebben minden¬
kit magával vitt volna a külföldi ju-
talomútra. 

(fa) 

Bensőséges ballagási ünnep¬
séget rendeztek április végén 
Nyíregyházán, a Start Szakis¬
kola, Specális Szakiskola és 
Kollégiumában. Az iskola fenn
állásának 18. ballagását tartot¬
ták. 

A felnőtté érett iskolában így 
most felnőtté lett fiatalok búcsúz¬
tak az oktatási intézménytől. A 
színvonalasan megszervezett bal¬
lagást versek, a diákok búcsúdala 
és az iskola zászlajának ünnepé¬
lyes átadása tette még színeseb¬
bé. Az eseményen részt vett a 
Start Rehabilitációs Foglalkoztató 
és Intézményei Közhasznú Non¬
profit Kft. vezérigazgatója, az isko¬
la fenntartója és Balogh Zoltánné, 

a Mozgáskorlátozottak Megyei 
Egyesületének elnöke. 

Végzősök négy szakmában 
Varga Józsefné, az intézmény 

igazgatója búcsúzott a most balla¬
gó négy szakmacsoportban - női 
ruhakészítő, bőrdíszműves, pék és 
bőrtárgykészítő - végzős 28 diák¬
tól. Az esemény zárásaként az 
igazgatónő és Balogh Zoltán tárgy¬
jutalomban részesítette a tanulmá¬
nyi idő alatt kimagasló teljesít¬
ményt nyújtó tanulókat, köztük a 
női ruhakészítő csapatot, akik az 
országos Szakma Kiváló Tanulója 
versenyen elért kimagasló ered¬
ményükkel országos hírnevet sze¬
reztek iskolájuknak, (fa) 

Elballagtak a végzősök (Fotók: fa) 

Kedves Nyolcadikos, 
iskolánk szeretettel vár! 

A pályaválasztás nagyon fon¬
tos dolog az életedben. Sokan 
és sokféle információval szeret¬
nének Neked segíteni ebben. 

Mi is a döntés megkönnyítésé¬
hez szeretnénk hozzájárulni azzal, 
hogy bemutatjuk diákjaink minden¬
napi életét. Ha ellátogatsz isko¬
lánkba, akkor beszélgethetsz diá¬
kokkal, pedagógusokkal, szakok¬
tatókkal és a diákjaink tanulását 
segítőkkel. 

Az iskolánkban folyó oktatás, 
nevelés életközeli, maximálisan di¬
ákközpontú. 

A szakiskolai és speciális szak¬
iskolai szintű elméleti képzés mel¬
lett minden tanulónak gyakorlati 
helyet biztosítunk jól felszerelt tan¬
műhelyeinkben. 

Akinek szüksége van rá, külön 
foglalkozásokon segítséget nyúj¬
tunk. Diákjaink többnyire sikeresen 
fejezik be tanulmányaikat, szakmai 
bizonyítvánnyal a zsebükben kezdik 
meg felnőtt életüket. 

ű Társasé 

A szakmájukat igazán szeretők 
országos szakmai versenyeken is 
megállják a helyüket. 

Vidékiek és rászoruló nyíregy¬
háziak részére rehabilitációs intéz¬
ményi vagy kollégiumi ellátást biz¬
tosítunk, ahol pedagógusok és 
szakápolók gondoskodnak a diá¬
kokról. 

Kik tanulhatnak nálunk? Kiknek 
van igazán szüksége a mi isko¬
lánkra? 

Bárkinek, aki női szabó, textil¬
termék-összeállító, bőrdíszműves, 
bőrtárgykészítő, pék vagy sütőipa¬
ri munkás szeretne lenni. 

Várjuk azokat a tanulókat is, 
akik egészségükben károsodottak 
(mozgás-, látás- és hallássérültek), 
vagy tanulási-, magatartási nehéz¬
ségekkel küzdenek 

Életképeinket, diákjaink hét¬
köznapjait és ünnepeit, szóra¬
kozási lehetőségeit a honla¬
punkon megtekintheted: 

www.startiskola.atw.hu 

OKTATÁSI ES EGÉSZSÉGÜGYI 
KÖZPONT 

http://www.startiskola.atw.hu


n TUDNIVALÓK, EGYESÜLETI ELET 

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

Az Egyesület 2009. évi 
Közhasznú Beszámolójának 
eredménykimutatása 

Az elnökség tagjai: 
Balogh Zoltánné elnök • Tel.: +36-20/3260-485 
Kovács István elnökhelyettes • Tel.: +36-20/3394-886 
Kelenföldi Lászlóné titkár • Tel.: +36-20/9308-737 
Szilágyi Éva elnökségi tag • Tel.: +36-20/9308-728 
Lakatos Katalin elnökségi tag • Tel.: +36-20/988-9487 
Felügyelő Bizottság tagjai: 
Fullajtár Andrásné FB elnök • Tel.: +36-30/605-8873 
Tóth László FB tag • Tel.: +36-20/9308-716 
Hanyicska Józsefné FB tag • Tel.: +36-20/529-1640 
Az Elnökség ügyfélfogadása az egyesület 
központi irodájában:  
Időpont: minden szerdán 8-16 óráig 
Helye: Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. 

Esély Centrum „A" épület 
Információnyújtás, telefonügyelet: 
Időpont: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig 

pénteken 8-12 óráig 
Egyesületi telefonszámok, e-mail címek:  
Központi iroda telefonszáma: 06-42/410-522 
Zöld szám: 06-80/203-877 
Telefon: 06-42/504-835 
Mobil: +36-20/9308-722 
Fax: 06-42/410-277 
Autótelefon: +36-30/635-5075 
E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu 

postmaster@szszbmegy.t-online.hu  
Esély Centrum telefonszáma: 06-42/454-093 

Intézményeink 
„Önálló Életvitelért" Támogató Szolgálat 
Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe 
Intézményvezető: Sitkuné Técsy Éva 
Telefon: +36-20/9308-713 
„Nefelejcs" Fogyatékos Személyek Nappali 
Ellátást Nyújtó Intézménye  
Ellátási terület: Nyíregyházai Kistérség közigazga¬
tási területén (Nyíregyháza, Kálmánháza, Kótaj, 
Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírt¬
ura, Sényő) élő, 18. életévét betöltött fogyatékosság¬
gal élő személyek. 
Intézményvezető: Sitkuné Técsy Éva 
Telefon: +36-20/9308-725 
Mindkét intézmény szolgáltatásairól tájékozta¬
tást kaphatnak sorstársaink: 
- személyesen az egyesület székhelyén 
- telefonon: 06-42/410-522, 06-42/504-835, 
zöld szám: 06-80/203-877 
az alábbi időpontokban: hétfőtől csütörtökig 8-16 
óráig, pénteken 8-12 óráig. 

HELYI CSOPORTOKON 
Csenger és térsége 
Csoportvezető: Csernyi Bertalanné 
Telefonszám: 06-44/342-431, +36-20/9308-734 
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 13-16 óráig 
a START Nonprofit Kft. üzemében, Csenger, Kos
suth u. 26. sz. alatt. 

Csenger és térségéhez tartozó települések: 
Császló, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Cse-
göld, Gacsály, Komlódtótfalu, Méhtelek, Nagygéc, Pátyod, 
Porcsalma, Rozsály, Szamosangyalos, Szamosbecs, 
Szamostatárfalva, Tyukod, Ura, Zajta 
Fehérgyarmat és térsége  
Csoportvezető: Varga Béláné 
Telefon: 06-44/362-792, +36-20/9308-732 
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 9-12 óráig Fehér
gyarmat, Kossuth tér 38. szám alatt, a volt Tűzoltó 
Parancsnokság épületében, a Városi Könyvtár mögött. 
Fehérgyarmat és térségéhez tartozó települések: 
Cégénydányád, Darnó, Fehérgyarmat, Fülpösdaróc, 
Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, 
Kisszekeres, Kömörő, Mánd, Nagyar, Nagyszekeres, 
Nábrád, Nemesborzova, Olcsvaapáti, Panyola, Pe-
nyige, Szamossályi, Szamosújlak, Tunyogmatolcs, 
Vámosoroszi, Zsarolyán 
Gávavencsellő és térsége 
Csoportvezető: Mártonné Várdai Erzsébet 
Telefon: 06-42/206-552, +36-20/9308-717 
Ügyfélfogadás: minden kedden 9-15 óráig a laká
sán (Gávavencsellő, Táncsics u. 27.) 
Gávavencsellő és térségéhez tartozó települések: 
Balsa, Gávavencsellő, Paszab, Szabolcs, Timár, 
Tiszabercel 
Ibrány és térsége  
Csoportvezető: Kiss Józsefné 
Telefon: +36-20/9308-711 
Ügyfélfogadás: minden hónap második péntek 
14-16 óráig, Ibrány, Zrínyi utca 20. szám alatt 
Csoportvezető helyettes: Kovács László 
Telefon: 06-42/202-140 
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 15-17 óráig a la¬
kásán (Nagyhalász, Kiss E. u. 4.) 

Ibrány és térségéhez tartozó települések: 
Beszterec, Buj, Ibrány, Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, 
Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer 

Záhony és térsége 
Csoportvezető: Hudák Lászlóné 
Telefon: +36-30/389-1322, +36-20/9308-726 
Ügyfélfogadás: 
Záhony: minden hónap második szerdán 13.30¬
16.30 óráig a Kandó Kálmán Közlekedési Szak¬
középiskolában (Záhony, Kárpát utca 4.) 
Szabolcsveresmart: minden hónap második 
szerdán 8-12 óráig a Faluházban (Szabolcsveres¬
mart, Kossuth u. 80.) 
Dombrád: minden hónap első kedden 9-12 óráig 
a Családsegítő Központban. 
Záhony és térségéhez tartozó települések: 
Benk, Dombrád, Eperjeske, Győröcske, Kékcse, Ko-
moró, Mándok, Mezőladány, Szabolcsveresmart, Tisza-
bezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmár¬
ton, Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, Záhony, Zsurk 

Kisvárda és térsége 
Csoportvezető: Csire Andrea 
Telefon: +36-20/5420-745, +36-20/9308-729 
Ügyfélfogadás: minden hónap első és harmadik 
szerda 9-16 óráig a lakásán (Kisvárda, Csokonai út 17.) 
Kisvárda és térségéhez tartozó települések: 
Ajak, Anarcs, Demecser, Döge, Fényeslitke, Gégény, 
Gyulaháza, Jéke, Kék, Kisvárda, Laskod, Lövőpetri, Nyír¬
karász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Petneháza, 
Rétközberencs, Szabolcsbáka, Tornyospálca 

Kölcse és térsége 
Csoportvezető: Gellén Pál 
Telefon: +36-20/951-3761 
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10-11 óráig a 
lakásán Kölcse, Hunyadi utca 28. szám alatt. 
Kölcse és térségéhez tartozó települések: 
Botpalád, Csaholc, Fülesd, Kishódos, Kisnamény, Kis¬
palád, Kölcse, Magosliget, Milota, Nagyhódos, Son¬
kád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tisza-
kóród, Tisztaberek, Túristvándi, Túrricse, Uszka 

Mátészalka és térsége • 
Csoportvezető: Katona Ferencné 
Telefon: +36-20/9308-718 
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10-12 óráig 
Mátészalka, Kölcsey tér 4. szám alatt. 
Csoportfoglalkozás: minden hónap harmadik csü¬
törtökön du. 14 órától Mátészalka, Kisfaludy u. 2. 
szám alatt, a ROTARY Klubban. 
Mátészalka és térségéhez tartozó települések: 
Fábiánháza, Géberjén, Győrtelek, Hodász, Jármi, 
Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, 
Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, 
Ópályi, Ököritófülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér, 
Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj 

Nyírbátor és térsége 
Csoportvezető: Barna Ferencné 
Telefon: +36-30/515-4811, +36-20/9308-727 
Csop. vez. helyettes: Demeter Ferencné 
Telefon: 06-42/385-002 
Ügyfélfogadás: 
Nyírbátor: minden hónap első hétfőn 9-12 óráig 
Nyírbátor, új Művelődési Központ, 1/116. szoba 
(lift és parkolóhely biztosítva van) 
Tartja a csoportvezető és a csoportvezető-helyettes. 
Nyírmihálydi: minden hónap második szerda 
14-18 óráig Nyírmihálydi, Debreceni út 23. szám 
alatt - tartja a csoportvezető. 
Balkány: minden kedden és csütörtökön 14-16 
óráig Balkány, Rákóczi út 14. szám alatt - tartja 
a csoportvezető. 
Nyírbátor és térségéhez tartozó települések: 
Balkány, Bátorliget, Biri, Bököny, Encsencs, Geszteréd, 
Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, 
Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyír-
lugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, 
Penészlek, Piricse, Pócspetri, Szakoly, Terem 

Rakamaz és térsége 
Csoportvezető: Krómer Mihályné 
Telefon: 06-42/371-879, +36-20/9291-992 
Ügyfélfogadás: minden hónap második szerda 
10-16-ig a Rakamazi Polgármesteri Hivatal ud¬
varában lévő falugazdász irodában. 
Rakamaz és térségéhez tartozó települések: 
Rakamaz, Tiszanagyfalu, Virányos 

Tiszadob és térsége 
Csoportvezető: Szilágyi Józsefné 
Telefon: +36-20/9308-724, +36-20/9670-931 
Ügyfélfogadás: minden munkanap 9-12 óráig 
Tiszadob Családsegítő Központban (a Polgár¬
mesteri Hivatal mellett). 

Tiszadob és térségéhez tartozó települések: 
Tiszadob, Tiszadada 
Tiszaeszlár és térsége: 
Csoportvezető: Bakó Tamás 
Telefon: +36-70/946-5661 
Ügyfélfogadás: minden hónap első és harmadik 
hétfőn 8-12 óráig a lakásán (Tiszaeszlár, Rákó¬
czi u. 61.) 
Tiszaeszlár és térségéhez tartozó települések: 
Bashalom, Tiszaeszlár 
Tiszavasvári és térsége: 
Csoportvezető: Lakatosné Kondor Beatrix 
Telefon: +36-30/252-9818 
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 14-18 óráig jelenleg 
a lakásán (Tiszavasvári, Kinizsi utca 5. szám alatt). 
Tiszavasvári és térségéhez tartozó települések: 
Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszavasvári 
Újfehértó és térsége: 
Csoportvezető: Bige Lászlóné 
Telefon: +36-20/9308-723 
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 9-12 óráig a laká¬
sán (Újfehértó, Százados út 6.) 
Újfehértó és térségéhez tartozó települések: 
Érpatak, Újfehértó 
Vásárosnamény és térsége: 
Csoportvezető: Miklovich Károly 
Munkahelyi telefon: 45/704-339, +36-70/555-7774 
Csop. vez. helyettes.: Balogh Andrea Csilla 
Telefonszám: 45/470-314 
Ügyfélfogadás: 
Gemzse: minden hónap második kedden 14-16 
óráig a Start Nonprofit Kft. üzemében, Gemzse, 
Kossuth u. 95-97. szám alatt. 
Vásárosnamény: minden hónap utolsó csütörtö¬
kön 12-14.30 óráig a Start Nonprofit Kft. üzemé¬
ben, Vásárosnamény, Kossuth utca 32. szám 
alatt. Telefon: 06-45/470-948 
Vásárosnamény és térségéhez tartozó települések: 
Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, 
Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejér-
cse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Mátyus, 
Nagyvarsány, Nyírmada, Olcsva, Pusztadobos, Rohod, 
Varsánygyüre, Vámosatya, Vásárosnamény 

Nyíregyháza város közigazgatási területén, Nyír¬
egyháza térségében és a helyi csoportokon kí¬
vüli településeken élő mozgássérült sorstársak 
képviseletét az Egyesület központi irodája látja el. 
A térséghez tartozó települések: 
Apagy, Baktalórántháza, Berkesz, Besenyőd, Buty-
katelep, Császárszállás, Felsősima, Kállósemjén, Kál¬
mánháza, Kántorjánosi, Kétérköz, Levelek, Magy, Nagy¬
cserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyhá¬
za, Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírpazony, Nyír¬
szőlős, Nyírtelek, Nyírtét, Nyírtura, Ófehértó, Oros, 
Ramocsaháza, Sényő, Sóstófürdő, Sóstóhegy, Szé¬
kely 

Rendszeres klubfoglalkozá
sok, további szolgáltatások 
Sclerosis Multiplex (SM) Klub  
Klubvezető: Vadászné Szabó Aranka 
Telefon: 06-42/455-847 
Klubfoglalkozás: minden hónap második kedden 14-16 
óráig az Esély Centrumban. 
Reuma Klub  
Klubvezető: Fullajtár Andrásné • Tel.: +36-30/605-8873 
Helyettes: Fejes Istvánné • Tel.: 06-42/786-944 
Klubfoglalkozás: minden hónap első hétfőn 14-16 
óráig az Esély Centrumban. 
Családi Klub  
Klubvezető: Kéningerné dr. Vincze Gizella 
Telefon: 06-42/456-618 
Klubfoglalkozás: minden hónap harmadik kedden 
14-16 óráig az Esély Centrumban. 

Sakk-kör 
Vezetőedző: Tóth László • Tel.: +36-20/9308-716 
Edzés: minden kedden 14 órától az Esély Centrumban. 
Ifjúsági csoport  
Vezető: Bozsik Mihályné • Tel.: +36-20/296-2031 
E-mail cím: csampacsirke@freemail.hu 
Helyettes: Szilágyi Éva • Tel.: +36-20/9308-728 
E-mail cím: evaszilagyi@freemail.hu 
Úszásoktatás  
Oktatásszervező: Miló András 
Telefon: 06-42/409-650, +36-70/509-5989 
Oktatás: minden kedden 19 órától kezdők, a még 
úszni nem tudók és búvárok részére. Minden csütör¬
tökön 13 órától a már jól úszók részére. 
Oktatás helye: Júlia Fürdő Nyíregyháza, Malom utca 16. 
Speciális gyógytorna és gyógymasszázs  
Előzetes igénybejelentés alapján az Esély Centrumban. 
Bővebb felvilágosítás az Egyesület telefonszámain. 

Bevételek 
Központi költségvetésből (intézeti fennt.) 31 362 300 Ft 
Helyi önkormányzattól 635 000 Ft 
Adó 1% 681 636 Ft 
Pályázati úton nyert támogatás 6 813 125 Ft 
Tagdíj bevétel 10 173 175 Ft 
Intézeti bevétel 3 067 945 Ft 
Közhasznú tev. bevétel 2 738 241 Ft 
Egyéb bevétel 2 879 200 Ft 
MEOSZ támogatás 2 177 485 Ft 
Bevétel összesen: 60 528 107 Ft 

Kiadások 
Intézményi fenntartás 34 989 398 Ft 
Anyagi jellegű ráfordítás 3 334 512 Ft 
Személyi jellegű ráfordítás 8 840 590 Ft 
Pénzügyi műveletek (bank költség) 571 962 Ft 
Egyéb ráfordítás 3 090 041 Ft 
Helyi csop. működési kiadásai 2 621 788 Ft 
Pályázat költségei 7 079 816 Ft 
Kiadások összesen: 60 528 107 Ft 

Segítő önkormányzatok 
Köszönet azon Polgármesteri Hivataloknak, akik 
támogatták az Egyesületet, valamint területi cso¬
portjainkat, 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 20 000 Ft 
Gyüre Polgármesteri Hivatal 
Egyesületnek 20 000 Ft 
Jánkmajtis Polgármesteri Hivatal 
Egyesületnek 20 000 Ft 
Penészlek Polgármesteri Hivatal 
nyírbátori csoport támogatása 5 000 Ft 
Nyírvasvári Polgármesteri Hivatal 
nyírbátori csoport támogatása 10 000 Ft 
Szorgalmatos Polgármesteri Hivatal 
tiszavasvári csoport támogatása 10 000 Ft 
Szabolcs Polgármesteri Hivatal 
gávavencsellői csoport támogatása 5 000 Ft 
Szakoly Polgármesteri Hivatal 
Egyesületnek 20 000 Ft 
Tiszabercel Polgármesteri Hivatal 
gávavencsellői csoport támogatása 20 000 Ft 
Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal 
tiszaeszlári csoport támogatása 50 000 Ft 
Egyesületnek 30 000 Ft 
Tiszalök Polgármesteri Hivatal 
tiszavasvári csoport támogatása 15 000 Ft 
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 
tiszavasvári csoport támogatása 40 000 Ft 
Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal 
karácsonyi ünnepség 80 000 Ft 

Összesen 435 000 Ft 

2009. dec. 31-ét követően 
megállapított nyugdíjak, 
nyugdíjszerű ellátások 
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 28 500 Ft 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 
Rokkantsági nyugdíj 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 23. § 

III. rokkantsági csoport 28 500 Ft 
II. rokkantsági csoport 29 800 Ft 
I. rokkantsági csoport 30 850 Ft 

Baleseti rokkantsági nyugdíj 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 28. § 

III. rokkantsági csoport 28 600 Ft 
II. rokkantsági csoport 30 000 Ft 
I. rokkantsági csoport 31 000 Ft 

Árvaellátás legkisebb összege 24 250 Ft 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D § 
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugellá¬
tás együttfolyósítási összeghatára 69 730 Ft 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek. 
Rokkantsági járadék 33 330 Ft 
242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5. § (3) a) pont 
Rendszeres szociális járadék 27 000 Ft 
242/2008 (X. 1.) Korm. rend. 5. § (3) b) pont 
Rehabilitációs járadék minimális összege a (III. 
csoportú) rokkantsági nyugdíj legkisebb ösz-
szegének 120%-a 34 200 Ft 
2007. évi LXXXIV. Tv. 4. § 

mailto:szszbegy@meoszinfo.hu
mailto:postmaster@szszbmegy.t-online.hu
mailto:csampacsirke@freemail.hu
mailto:evaszilagyi@freemail.hu
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Adomány az egyesületnek a „Nefelejcs" Nappali Intézmény programjairól 

A volt állami gondozottak orszá
gos egyesülete adományokból 
szerzett gyógyászati segédeszkö
zöket - gyermek, felnőtt kombinált 
etetőszék, gyerekjárókák - adomá

nyozott a Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye
sületének. Az eszközöket Galyas 
József elnök adta át Balogh Zoltán-
né egyesületi elnöknek szerdán. 

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 aláb¬
bi adatlap kitöltésével. 

A változást bejelentő adatlapot a következő címre szíveskedjenek 
megküldeni: 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesü¬
lete 

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. • Postafiók: 173 
Sk̂ * 

" " i fv dfS." ¿7^" ¿7^. 
- K -

VÁLTOZÁST BEJELENTŐ ADATLAP 

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

a-vai 
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) 
3. Féloldali bénulás 
5. Végtagrövidülés 
7. Törzsdeformitás 
9. Gerincbetegség 

11. Mozgáskoordinációs zavar 

2. Végtagbénulás 
4. Teljesen bénult, ágyban fekvő 
6. Végtagdeformitás 
8. Izomsorvadás 

10. 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. kerekes szék, járókeret, támbot, 
végtagprotézis, járógép, ortopéd cipő stb.): 

Egyéb közlendő:. 

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

Dátum: 2010. .hónap. . nap 

aláírás 

A „Nefelejcs" Fogyatékos 
Személyek Nappali Intézménye 
ellátottai 2009. évben az alábbi 
programokon vettek részt: 

2009. február 20.: 
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesü
lete által rendezett „Síppal, 
dobbal, nádi hegedűvel" című 
farsangi rendezvény 

A „Nefelejcs" Nappali Intéz¬
mény ellátottjai zenés, táncos 
műsorukkal szórakoztatták a kö¬
zönséget, majd egyéni jelmezbe¬
mutatót tartottak, külön díjazás¬
ban részesültek a legjobban sike¬
rült jelmezek. 

2009. március 13.: 
Sportkavalkád-BUSZACSA 

2009. április 18.: 
Integrált Kistérségi 
Sporttalálkozó - Márokpapi 

Egész napos sportversenyen 
vettek rész a fiatalok (17 fő) (darts, 
túrázás, lengő teke, kosárra do¬
bás, babzsákdobás, kerekesszé¬
kes ügyességi verseny stb.), a leg¬
jobban teljesítők díjazásban ré¬
szesültek. 

2009. április 22.: 
Kéz a Kézben esélyegyenlőségért 
Régiós Esélyek Háza Napok, 
Nyíregyháza, Kossuth tér 

A p r o g r a m e l e m e k k e l a v á r o s 

és megye hátrányos helyzetű 
csoportjait tömörítő civil és álla¬
mi szervezeteket kapcsolt be a 
nap eseményibe, hogy együtt¬
működésüket és egymás megis¬
merését elősegítette. Az egész 
napos program során beszélge¬
tésekkel, játékos feladatokkal, 

érdekes kiállítási anyagokkal és 
színpadi rendezvényekkel nép¬
szerűsítették az Esélyegyenlőség 
Világnapja alkalmából az Egyen
lő Bánásmód Törvény célkitűzé¬
seit. 

2009. május 21.: 
Fogyatékkal Élők VI. Művészeti 
Fesztiválja 

A Móricz Zsigmond Művelődé
si és Ifjúsági Ház Közhasznú Ala
pítvány szervezésével került meg¬
rendezésre, ahol a Nappali Intéz¬
mény ellátottjai a Hófehérke és a 
hét törpe paródiával léptek fel. A 
színdarab sikerességéből adódó¬
an előzetes felkérést kaptak az 
októberben megrendezésre kerü¬
lő Megoldás Közhasznú Egyesü¬
let és az Esze Tamás Művelődési 
Központ Által szervezett Fogya¬
tékkal élők színjátszó találkozója. 

Vers és prózamondás kategóri¬
ában Májer Nándor saját novellá¬
jával, Varju Csaba saját versével 
illetve énekkel dobogós helyezést 
ért el. 

2009. május 27.: 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Fogyatékkal Élők Sport
szövetsége megbízásából, a Test
nevelés és Sportintézet támogatá¬
sával, a Göllesz Viktor Speciális 
Szakiskola szervezésével úszó¬
verseny került megrendezésre a 
Jú l i a F ü r d ő b e n A „ N e f e l e j c s " Nap¬

pali Intézményből Gerhard Erika a 
IL k o r c s o p o r t s z a b a d o n v á l a s z t o t t 
női versenyszámban I. helyezést 
ért el. 

2009. május 29.: 
MozgáskorlátozottakSzabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egye-

sülete által szervezett Megyei 
Gyermek- és Ifjúsági Nap 

Az Egyesület minden évben 
megrendezi a megyében élő 
mozgáskorlátozott fiatalok szá¬
mára a Gyermeknapot. A rendez¬
vény helyszíne az Esély Cent¬
rum, ahol különböző programo¬
kon (darts, pingpong, fánkevő 
verseny, kispályás foci stb.) ne¬
vezhettek a fiatalok, elért ered¬
ményeikért díjazást és ajándék¬
csomagokat kaptak. A programot 
színesítette Milo Kung Fu Tai Qi 
bemutató, az Öröritófülpösiek ze¬
nés, szórakoztató műsora, mun¬
katársunk, Pálóczy Gyula élőze¬
nével, kutyás-rendőr bemutató il¬
letve a Nyíregyházi Tűzoltóság 
magasból mentő autója nyújtott 
feledhetetlen élményt. 

2009. július 23.: 
Fotókiállítás a nyíregyházi 
Kossuth utcai galériában 

2008. év őszén a Lukovics Fru¬
Fru szépségszalon munkatársai 
„Esély a szépségre" címmel 11 
mozgásában akadályozott fiatal 
lányt változtattak át. A résztve¬
vőkről fotósorozatot készített 
Sipeki Péter, amelyből fotókiállí¬
tást rendeztek. A résztvevők sze¬
mélyesen is megismerkedhettek 
a lányokkal. 

2009. szeptember 12. 
Fogyatékosok Megyei 
Sporttalálkozója 
Fogyatékossággal élők sportolá¬
sának és a szabadidő hasznos 
eltöltésének elősegítése, a játék 
és versenyhelyzet feltételeinek 
megteremtése, a hagyományok 
folyatatása volt. Versenyszámok¬
ban vettek részt (lengő teke, 

A rakamazi csoport beszámolója 
2009-es év a csoport szá¬

mára január végén farsangi 
bállal kezdődött, amit a polgár
mesteri hivatal szervezett Arad-
szki László vendégszereplésé¬
vel. Az ott jelenlévő tagok na¬
gyon jól érezték magukat, és 
egy kellemes estét töltöttünk 
egymás társaságában. 

Rakamazon hagyomány már
cius 15-én, hogy minden civil 
szervezet elhelyezi a megemlé¬
kezés koszorúját Petőfi szobrá¬
nál - természetesen mi sem ma¬
radtunk ki belőle - ahol egy na¬
gyon színvonalas műsort adtak 
az általános iskola tanulói. 

Egy másik hagyomány a vá¬
rosi majális, ahol a mi csoportunk 
is részt vett, és legnagyobb 
örömünkre a főzési verseny győz
tesei lehettünk, 11 civil szervezet 
közül a legfinomabbra főzött bab¬
gulyással. 

Nemsokára jött a szabadságo¬
lások ideje, így csak augusztus¬
ban találkoztunk újra egy hangu¬
latosra sikeredett szalonnasütés 
alkalmából, aminek csak a szú¬
nyogok hada vetett véget. Az őszi 
munkák végeztével még október 
23-án a forradalom elesettjeinek 
emlékére koszorúztunk. A 2009-
es évet egy remekbe sikeredett 
sváb disznótoros vacsorával zár¬
tuk, ami a csapatot egy kicsit újra 
közelebb hozta egymáshoz. 

Novemberben és december¬
ben Budapesten voltunk közösen 
a Papp László sportarénában, 
ahol először a táncdal gálát, utá¬
na pedig Bangó Margit 40 éves 
jubileumi koncertjét néztük meg. 
Nem túl sok, ha azt mondom, fe¬
lejthetetlen élményben volt ré¬
szünk, és csak kapkodtuk a fejün¬
ket a neves és ismert művész 
szereplésével. 

Remélem a 2010-es év tarto¬
gat számunkra ennyi élményt, és 
erőben egészségben részt is tu¬
dunk venni valamennyien. 

Krómer Mihályné 
rakamazi csoportvezető 

2010. évi MUNKATERV 
Február - klubfoglalkozás, farsangi bál 
Március - koszorúzás, klubfoglal¬

kozás 
Április - klubfoglalkozás 
Május - majális 
Június - fürdőzés szervezése a 

Polg. mesteri Hivataltól meg
kapott járművel 

Július - szabadság 
Augusztus - csoportgyűlés 
Szeptember - klubfoglalkozás 
Október - koszorúzás, klubfoglal¬

kozás, Jonagold fesztivál 
November - klubfoglalkozás 
December - klubfoglalkozás, 

a 2010-es év búcsúztatása 

^Ren cfezoén(/szervezés 

Ballagások, esküvők, családi és céges rendezvények, konferenciák 
szervezése, lebonyolítása kitelepüléssel is. 

• Esély Centrum - 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. 
• Bujtosi Bujdosó Étterem - 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 34. 
• Nyíregyházi Főiskola Konyha, ír PUB Söröző - # < 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
• Iskolai konyhák 

fekvenyomás, kislabda hajítás 
stb.) A verseny rendezője a 
Nyírsuli Kft. 

2009. október 2-4. 
Fogyatékkal Élők Országos 
Sport kavalkádja 

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesüle¬
te országos tömegsportrendez¬
vényt szervezett Nyíregyházán 
az Esély Centrumban. A sport¬
ágak közül a boccia verseny 
nyerte el leginkább a fiatalok tet¬
szését. 

2009. október 9.: 
Megoldás Közhasznú Egyesü¬
let és az Esze Tamás Művelő¬
dési Központ Által szervezett 
Fogyatékkal élők színjátszó ta¬
lálkozója - Hófehérke és a hét tör¬
pe című paródia előadása. A leg-
humorosabb kitüntető címet kapta 
a „Nefelejcs" Színjátszó Csoport. 

2009. november 13.: 
Színházlátogatás 

A Móricz Zsigmond Színház 
által felajánlásra került kedvez¬
ményes jegyekkel a „Nefelejcs" 
Nappali Intézmény fiataljai lehe¬
tőséget kaptak a Kőműves Kele¬
men című rockballada megtekin¬
tésére. 

2009. december 18.: 
Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me¬
gyei Egyesülete által szerve¬
zett Karácsonyi Ünnepség 

A „Nefelejcs" Nappali Intézmény 
ellátottjai Betlehemes színdarab¬
bal tették meghittebbé az ünnepi 
műsort. 

Megújultunk 
Látványosan megújult, átala¬

kult iskolánk és intézményünk 
a START Szakiskola és Speciá¬
lis Szakiskola. Már a főbejárat¬
nál szembetűnő a változás. A 
fotocellás ajtó azt sejteti, belül 
is szebb lett minden. 

Az ajtók, az ablakok műanyagból 
készültek, tágasak, sok kal vilá go-
sabbak így a helyiségek. Az eliga¬
zodást tájékoztató táblák segítik. 

A lakószobákba besüt a nap, 
kellemesebb a hőmérséklet. Új 
szekrényeket, heverőket kaptunk. 
Ezek is szebbé, kényelmesebbé 
teszik itteni életünket. A zuhanyzó¬
kat, mosdókat is felújították. 

Sokkal biztonságosabb a közle¬
kedés az új járólapokon, ezek csú¬
szásmentesek az intézmény egész 
területén. Jól érezzük magunkat itt. 

Hamza László, Puskás Róbert 
tanulók 

Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Tel.: 42/411-433 wwWiStartrehab.hu 

VOX HUMANA 
A Mozgáskorlátozottak 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületének kiadványa. 

Felelős kiadó: 
Balogh Zoltánné Elnök 

Szerkesztő: 
Fullajtár András 

Szerkesztőség: 
Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. 

Esély Centrum „A" épület 

Telefon: 
42/410-522; 42/504-835; 

06 20/9308-722; 
Fax: 42/410-277 

E-mail címek: 
szszbegy@meoszinfo.hu  

postmaster@szszbmegy.t-online.hu 

Készült a START Nonprofit Kft. 
Nyírségi Nyomda Üzemében 

9 000 példányban. 

Felelős vezető: 
Balogh Zoltán vezérigazgató 

http://wwWiStartrehab.hu
mailto:szszbegy@meoszinfo.hu
mailto:postmaster@szszbmegy.t-online.hu
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Ököritófülpösi rendezvénysikerek 
Művészeti hetek, karácsonyi 
ünnepség 

Az ököritófülpösi Rehabilitáci
ós Intézmény lakói és dolgozói is 
részt vettek az Esély Centrumban 
megrendezett Művészeti Hetek 
rendezvényén. Lakóink lehetősé
get kaptak, hogy bemutathassák, 
miben tehetségesek. Keresztsze¬
mes kézimunkákkal, szőnyegszö¬
véssel, gyöngyfűzéssel, valamint 
saját verssel is indultak a megmé¬
rettetésen. Aki bővebben érdeklő¬
dött valamelyik alkotás iránt, an¬
nak a helyszínen bemutatták a fo
lyamatot: 
- Horváth Boldizsár kézimunka, 
- Hugyecsek Krisztina saját vers, 
- Száraz Erika keresztszemes 

kézimunka, 
- Szabó Dániel szőnyegszövés, 
- Vaszilkó Angéla gyöngyfűzés. 

2009. november 27-én került 
sor a Művészeti Hetek záróün¬
nepségére. Ebből az alkalomból 
a dolgozók a lakókkal közösen 
megalakították a Csicseri Dalárda 
nevű énekkart. A vendégek köré¬
ben elért siker nagy elismerés volt 
számunkra. 

A kiállított alkotások mindegyi¬
két díjazták, ezzel elismerve mun¬
kájukat. 

Reméljük, hogy a rendezvény¬
nek lesz folytatása, hogy örömet 
szerezzenek a résztvevőknek és 
az odalátogatóknak. Mindannyian 
élményekben gazdagabbak let¬
tünk, köszönjük a lehetőséget. 

A szeretet ünnepe 
Az ököritófülpösi Start Re

habilitációs Intézményben im
már 15. alkalommal került meg
rendezésre az év legmeghit
tebb ünnepe. Örömmel vettük, 
hogy valamennyi vendégünk 
elfogadta meghívásunkat. 

Balogh Zoltán vezérigazgató 
úr, Balogh Zoltánné, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Mozgás-

Munkácsy-kiállítás Nyíregyházán 
A Mozgáskorlátozottak Sza

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületének szervezésében 
60 tagunkkal közösen tekin
tettük meg a Munkácsy Mihály 
képeiből készült kiállítást, 
Nyíregyházán, a Városi Galéri
ában. 

A festőóriás mintegy 30 képe 
került a nagyközönség elé, amely
nek többsége Pákh Imre, munká
csi születésű, New York-ban élő 
műgyűjtő tulajdonában van, aki 
ma a világ legnagyobb, mintegy 
40 képből álló Munkácsy gyűjte
ményét tudhatja magáénak. 

A színvonalas tárlatvezetés 
mell ett többek között láthattuk az 
Ásító inas, a Zálogház, az Öreg¬
asszony mappával, az Eltévedt 
gyermek és a Bohém című alko¬
tásokat, betekintést nyerhettünk a 
festő szalon és Krisztus témájú 
képeibe is. A tárlatot a művész 
munkáságával és életútjával kap¬
csolatos relikviák egészítették ki, 
amelyet a Békés megyei Mun¬
kácsy Mihály Múzeum gyűjtemé¬
nyéből származtak. 

Két ünnep között egy nagyon 
kellemes órát tölthettünk el a Vá¬
rosi Galériában, ahol megismer
hettük Magyarország egyik legna-

Az ásító Inas 

gyobb festőművészének életútját, 
munkásságát, gyönyörködhettünk 
képeiben. (Fancsali Gábor) 

Antal-Lusztig gyűjtemény a múzeumban 

Több rendezvényen is részt vettek 

korlátozottak Egyesületének elnö¬
ke, Dr. Czeglédi Gábor humánpo¬
litikai vezérigazgató-helyettes is 
velünk ünnepelt. A rendezvényen 
részt vettek a munkahelyi vezetők, 
intézményünk dolgozói, lakói. A 
karácsony a szeretet és a megbo¬
csátás ünnepe. Ilyenkor megpró¬
báljuk félretenni az év során ért 
esetleges sérelmeinket, problé¬
máinkat. Tudjuk, hogy a család sze¬
repét nem tölthetjük be, de min¬
dent megteszünk annak érdeké¬
ben, hogy ne érezzék lakóink en¬
nek hiányát. Ezért a lakók a dol¬
gozókkal közösen díszítették fel a 
karácsonyfát. Hagyománnyá vált, 
hogy karácsonykor műsorral ked¬
veskednek egymásnak. A szerep¬
lők nagy igyekezettel és lelkese¬
déssel készültek erre az estére. 

Az ünnepi műsor után következett 
a gyertyagyújtás, emlékezve mind
azon szeretteinkre, akik sajnos már 
nem lehetnek közöttünk. Horváth 
Boldizsár zeneszáma és Hugyecsek 
Krisztina saját versének felolva¬
sása zárta az ünnepi programot. 

Balogh Zoltán vezérigazgató úr 
karácsonyi ajándékot adott át lakó¬
inknak, amit nagy örömmel fogad¬
tak. Az ünnepi vacsora elfogyasz¬
tásával zárult a meghitt este. 

A lakók színvonalas előadásá¬
nak köszönhetően erre az estére 
karácsonyi hangulatot varázsol¬
tak mindannyiunk számára. Re¬
méljük, hogy ebben az évben is 
lehetőség nyílik e hagyomány foly¬
tatására. 

Szabó Sándorné 
pedagógiai asszisztens 

Kiállítást szerveztek az An
tal-Lusztig gyűjtemény anya
gából a Jósa András Múzeum
ban, 2010 januárjában. 

A megnyitón rendhagyó tárlat¬
vezetést tartott Dr. Antal Péter, a 
gyűjtemény tulajdonosa. Egyesü¬
letünk is meghívást kapott a meg¬
nyitón való részvételre, ahol fe¬
lejthetetlen élménnyel gazdagod¬
tunk. Hatalmas lelki töltődéssel 
mondunk köszöntet a múzeum 
dolgozóinak és gyűjtemény tulaj¬
donosának, hogy különleges bá¬
násmóddal és figyelemmel voltak 
ránk. Megnyitó és tárlatvezetés 

Személyiségfejlesztő tréningen 
Ifjúsági Személyiségfejlesz¬

tő Tréning Tábor címmel 2009. 
augusztus 10-14. között az Esély 
Centrumban került megrende
zésre az Ifjúsági Csoport tagja
inak képzése. 

Kommunikációs tréningen, önálló 
életvitel tanácsadáson vettünk 
részt, amit Balogh Zoltánné egye¬
sületi vezető tartott. Balogh Zoltán, 
a START Nonprofit Kft. vezérigaz
gatója előadást tartott a rehabilitá-

„Esély a nebulókért" 
2009. nyári gyermekfelügyelet 

2009. június 6-tól hat héten ke
resztül a START NonprofitKft. 
dolgozóinak gyermekei ismét él
vezhették a nyarat az Esély Cent
rum igényesen kialakított terüle¬
tén. 

A Centrum gyö
nyörű parkja egy
szer csak gye¬
rektérré vál¬
tozott, 

A kis lurkók 
felesleges ener
giájukat öröm¬
mel vezethették 
le az ugráló vár-

élményt, mivel a sok érdekes ál¬
lat mellett egy csodálatos fóka 
show-t is megtekinthettek a gye¬
rekek. 

Az egyhetes bentlakásos tábor¬
ban 20 fiatal minden nap szakem¬
berek által vezetett személyiségfej¬
lesztő, csapatépítő, munka-, csa¬
lád-, kapcsolatelemző tréningen 
vettek részt. Szituációs játékokon 
gyakorolhattak élethelyzeteket (pl.: 
állásinterjú), amit kamerával rögzí¬
tettünk és elemeztünk később. 

ciós cégek kialakulásáról, az isko¬
lai képzés fontosságáról, álláske¬
resésről, a jelenlegi nyugdíjszabá¬
lyozásról. 

Persze jutott idő az egyhetes 
képzésen szórakozásra is. Első 
este ismerkedési estet tartottunk. 
Az egy hét alatt a fiataloknak lehe¬
tősége volt egy szép napsütéses 

A tréning pillanatai 

délutánon tokaji hajókiránduláson 
részt venni. Szerepelt még a prog¬
ramban a Jósa András Múzeum 
látogatása, Nyíregyháza belváro¬
sának megtekintése Hanyicska 
Józsefné idegenvezetésével, vala¬
mint kutyás és tűzoltó-bemutató. 

Utolsó este tábortűzzel, szalon¬
nasütéssel búcsúztak. Az egy hét 
nagyon hamar és észrevétlenül el¬
röppent, életre szóló barátságok¬
kal és emlékekkel váltunk el egy¬
mástól. 

Bozsik Mihályné 
Ifj. csop. vez. 

És hogy a nyár se teljen el ta-
§ | j nulás nélkül, játékos németórán 

' ismerkedhettek meg e szép nyelv 
alapjaival. 

benépesült a játszótér, s minden
hol jókedvű, hangos gyermekzsi
vaj hallatszott, mely az ottani dol¬
gozók hangulatára is kihatott. 

ban, mely minden héten egyszer 
megörvendeztette a tábor lakóit. 

Remek kikapcsolódás és szó¬
rakozási lehetőségek közül lehe
tett még választani, mint például: 
filmvetítés, kosarazás, asztali te¬
niszezés, üvegfestés, mandala-
festés, rongybaba-készítés, cso-
csózás, aszfaltrajzolás, gyöngy¬
fűzés. 

Fakultatív programként a Sós¬
tói Vadaspark nyújtott maradandó 

A jó közérzetet már csak az 
arcfestés tetőzte, melyből egy 
lurkó sem akart kimaradni. Mivel 
a táborban kicsi és nagy egy¬
aránt megtalálta kedvenc időtöl¬
tését és játszótársát, az elköszö¬
nés egyhangú volt: „Jövőre 
viszlát ugyanitt". 

A szervezők munkáját dicséri 
az is, hogy életének első táborát 
töltött ovis azóta is emlegeti és ér¬
deklődik a következő tábor iránt. 

Gyenes Kincső 

Húsvéti készülődés 
Az Egyesület Reuma Klub¬

jának szervezésében nagy si¬
kert aratott Fejesné Magdika 
vezetésével az Esély Cent¬
rumban 2010. március 24-én 
megrendezett kreatív foglal¬
kozás. A résztvevők textilből 
húsvéti díszeket készítettek. A 
rendezvényen nagy számban vettek részt a Nappali 
Intézmény fiataljai. A sikeren felbuzdulva a jövőben 
szeretnénk további foglalkozásokat is tartani. 

Készülnek a díszek 

Hugyecsek Krisztina versei 

A cica és a kutya 
Két külön lény, mint a nappal és az éjszaka, 
barátságuk nincsen, s talán nem is volt soha. 
Mindig örök ellentét volt minden ösztönük, 
egyedül az ember képes szólni ővelük. 
Közöttük az őskor óta dúl a háború, 
ne kérdezzék miért, hogyha nekik így a jó! 
Hiszen sokat háborúzunk mi is emberek, 
kutya-macska barátságot kötni nem lehet! 

2005. május 11. 

Hóesés 
A tótoknak földjén hullik már a hó, 
olyan, mint egy selymes, fehér takaró. 
Házak, fák és erdők ezüsten ragyognak, 
esti csillagfényben csendesen susognak. 
Nincs madárcsicsergés, emberzaj a tájon, 
fagyos jégpáncél ül, az egész világon. 
De ha jő a tavasz, s a nap újra nevet, 
új erőre kap majd, 
ki mostan didereg! 

2004. november 21. 
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Parádés Művészeti Hetek megnyitó és finálé 

Zsúfolásig megtelt Nyíregy
házán az Esély Centrum konfe
rencia-terme a Művészeti Hetek 
rendezvénysorozat megnyitó
ján. A szervezők és a műsorban 
fellépők meg is hálálták a nagy 
érdeklődést, parádés kulturális 
műsorral rukkoltak ki. 

Balogh Zoltánné köszöntője 

Az esemény rendezője ezúttal is 
a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 
és a Start Rehabilitációs Foglal
koztató és Intézményei Közhasznú 
Nonprofit Kft. volt. 

Ám mielőtt a színpadon beindult 
volna a nagyüzem, Balogh Zoltán
né, az egyesület elnöke köszöntöt¬
te az immár harmadik alkalommal 
megrendezett Művészeti Hetek 
megnyitójának közönségét, nem 
utolsósorban a műsorban fellépő 
együtteseket és mindazokat az 
egyesületi tagokat, a Start Kft. dol
gozóit, akiknek alkotásaiból - kézi¬
munkák, szőttesek, festmények, 
fafaragások, gobelinek, kerámiák, 
origami, kézzel készített karácso¬
nyi díszek, rongybabák - pazar ki¬
állítást rendeztek be, ami megtöl¬
tötte a konferencia-termet és az 
előcsarnokot. 

Nagy érték 
Az elnök asszony elmondta: 
- az első évi próbálkozás után 

nem gondoltuk volna, hogy ekkora 
népszerűségnek örvend majd há¬
rom év múlva a rendezvény. Egye¬
di értéke a rendezvénysorozatnak, 
hogy fogyatékossággal élő és moz¬
gáskorlátozott személyek munkái¬
ból áll össze a kiállítás, ami párját 

ritkítja, sőt a műsorban is hasonló 
emberek adták elő produkcióju
kat. 

Egyforma eséllyel 
Az eseményen jelen volt Giba 

Tamás, Nyíregyháza város alpol
gármestere, aki nagy elismeréssel 
szólt a három évvel ezelőtti kezde¬
ményezésről, ami mostanra nívós 
kulturális eseménnyé nőtte ki ma¬
gát. Itt mindenki esélyt kap, hogy 
kipróbálhassa tehetségét, függet
lenül attól, hogy fogyatékkal élő, 
vagy mozgássérült - mondta. 

- Amikor a város átadta üzemel
tetésre az Esély Centrumot az 
egyesületnek, tudta, hogy jó ke¬
zekbe kerül. A létesítmény sokféle 
feladat véghezvitelére alkalmas, 
amit ki is használnak az üzemelte¬
tők. Egyre többet hallani az esély
centrumi rendezvényekről, miköz¬
ben egyre aktívabb napi élet zajlik 
a különféle épületrészekben, mint 
például szociál is foglalkoztató, 
egészségügyi centrum, étterem -
tette hozzá az alpolgármester. 

Színes, színvonalas műsor 
A műsorban elsőként Matusek 

László citera-előadását láthatta a 
közönség, majd a Kéki Nefelejcs 
Felnőtt Néptánccsoport bemutató¬
jának tapsolhatott a publikum. 
Nem kevesebb sikert aratott az 
Esély Centrum „Nefelejcs" Nappa
li Ellátást Nyújtó Intézmény lakói¬
nak műsorra, akik humoros lako¬
dalmast adtak elő. 

A kulturális műsort a Salsa 
Fuerte tánciskola növendékeinek 
táncbemutatója zárta. 

A közönség szavazott 
A kiállított műveket értékelte 

Kádas Katalin festőművésznő, aki 
elmondta, hogy minden alkotó di¬
cséretet érdemel, vannak jó, jobb 
és legjobb munkák, de igazából a 
részvétel a legfontosabb. A kiállí¬
tott műveket a közönség szavaza¬
ta alapján díjazták a szervezők. A 
tárlat megtekinthető volt: 2009. 

Fellépők, kiállítás, díjazott 

11. 07-28-ig, amikor a díjkiosztó 
is volt. 

A zárás is briliáns volt 
A Művészeti Hetek záróünnep¬

ségén is zsúfolásig megtelt konfe¬
renciateremben az érdeklődőket, 
alkotókat, vendégeket Markovics 
Attila, a nyíregyházi polgármesteri 
hivatal irodavezetője köszöntötte, 
majd Román István a Megyei Köz¬
gyűlés alelnöke nyitotta meg a fi¬
nálét. 

A színvonalas műsorban fellé¬
pett: az Ököritófülpösi Csicseri Da¬
lárda. Hugyacsek Krisztina „Az 
ősz, egy tót költő szemével" című 
versét mondta el. Kojsza Linda 
musicalrészleteket adott elő, majd 
az Ártsis táncstúdió táncbemutató
jának tapsolhatott a közönség. Vé
gül a színpadi műsort Pálóczy 
Gyula zenész előadása zárta. 

Díjazottak 
Az igazi izgalmak ezután követ¬

keztek, hiszen Balogh Zoltánné 
egyesületi elnök és Kádas Katalin 
festőművésznő értékelte a kiállított 
műveket és átadták a díjakat, okle¬
veleket. 

A Művészeti Hetek nagydíjasa 
festményeivel és gipszből készült 
domborművével Nagy Fruzsina lett. 

Nagydíj: Nagy Fruzsina 

Oklevél: 
I. helyezett: Kurucz Józsefné 
II. helyezett: Matusek László 
III. helyezett: Virágh Sándorné 

Különdíj: 
- „Nefelejcs" Nappali Ellátást 

Nyújtó Intézmény 
- Start Szakiskola, Speciális Szak

iskola Arany Szalma Szakkör 
- Start Rehabilitációs Intéz

mény, Ököritófülpös 

Emléklap 
1. START Szakiskola, Speciá

lis Szakiskola, női ruhás szak¬
osztály 

A zsűri több mint negyven emlék¬
lapot is kiosztott a résztvevőknek. 

A megnyitó napján és záráskor 
Zakor János cukrász teljes kiőrlé¬
sű gabonalisztből előállított kósto¬
lóját ízlelhették meg a látogatók. 

Fullajtár András 

Esős Start családi nap 
Tavaly nem igazán fogadta ke

gyeibe a Start családi napját az 
időjárás. Ennek ellenére szép 
számmal érkeztek a családok 
az egész napos rendezvényre 
az Esély Centrumba. 

A sakkverseny kezdődött el 
először, a résztvevőket nem iga¬
zán zavarta az időjárás. Volt arc¬
festés, kézügyességi foglalkozá-

sok, csocsó, filmvetítés és még 
sok-sok játék a gyerekeknek: ug-
rálóvár, hot-dog, jégkrém, vetél¬
kedők, bohócok, mazsorett, a 
Vikár Sándor zeneiskola növen¬
dékeinek népzenéje, a Nappali In¬
tézmény fellépése (Hófehérke), 
az Ököritófülpösi Intézmény be¬
mutatói (szövés, kézimunka, ko¬
sárfonás), kreatív munkák Palicz 
Zoltánné népi iparművésszel. Nagy sikere volt az arcfestésnek 

Kedves Egyesületi tagok és Start Kft. dolgozói! 
A már hagyományként megrendezett Művészeti Hetek 

kiállítást kibővítettük színpadi produkciókkal 

MŰVÉSZETI KI MIT TUD 
címmel. 

A művészeti alkotások mellett 
szeretnénk lehetőséget 

adni azok számára is, akik 
tehetséget éreznek 

akár prózai, színészi, énekesi, 
tánc, bűvészi stb. irányban. 

Jelentkezni lehet: az Esély Centrumban Bozsik Mihálynénál (42/410-522), 
a Start Kft.-nél Gyenes Kincsőnél (42/411-433) 

! 
9 P 
\ A rendezvény helye, ideje: ESÉLY CENTRUM, 2010. szeptember 24. (péntek), 14.00 J 

Karácsonyi ünnepség és 
évzáró az Esély Centrumban 

Karácsony előtt a Mozgás¬
korlátozottak Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Egyesülete 
várta nyíregyházi tagtársait ün¬
nepi műsorral az Esély Cent¬
rum konferencia-termében. 

A műsor Balogh Zoltánné el¬
nök nyitó beszédével kezdődött, 
aki megköszönte a sorsnak, hogy 
ismét együtt lehetünk és már kö¬
zel 30 éve hagyományként ünne¬
pelhetünk. Különösen kegyes volt 
a sors, hisz igazi ünnepi hangula¬
tunk, fehér karácsonyunk volt. 

A nyitó beszéd után Ady Endre 
- Karácsony című multimédiás 
bemutatót láthattunk, mely meg¬
hozta a jelenlévő teltházas tömeg 
meghitt hangulatát. 

Aztán a „Nefelejcs" Nappali In¬
tézmény fiataljainak Betlehemes 
játéka következett, mely hatalmas 
sikert aratva nyűgözte le produk¬
ciójával a közönséget. 

Végül Csorba Bertalan munka¬
társ külön erre a napra, rendez¬
vényre írott karácsonyi versét hal¬
hattuk. 

Zárásként a jelenlévő közel 
200 főt az egyesület vezetősége 
szendviccsel várta a Centrum Ét¬
teremben, a jóízű falatozás után, 
mindenki ajándékcsomaggal és 
mosolygós arcal távozott. 

Önzetlen segítők 
Természetesen ez a rendevény 

sem jöhetett volna létre, ha nin-
csennek segítő szándékú embe¬
rek: Start Nonprofit Kft., START 
dolgozóinak gyűjtése, START 
Vendéglátás, Start VDSZSZ 2000 
Szakszervezet, Mozgáskorláto¬
zottak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete, Dósa György 
fenyőfa adománya, CITI Bank, 
Nyugat Nyíregyházi Szövetkezet, 
Szabolcs Takarék, Aranykereszt 
Patika Bt., Naményi Tészta Bt., 
Hajdú Trans Kft., Nyírség Hasso 
Kenyérgyár, Mondi Bags Hungary 
Kft., Coca-Cola Beverages Ma¬
gyarország Kft., Nyíregyházi Ön
kormányzat, Nyíregyházi METRÓ 
Áruház, Fornetti Kft., Szent Kamill 
Rendház, OBI Nyíregyháza. 

Köszönet érte! 

A meghitt ünnepség 

Farsangi mulatság az 
Esély Centrumban 

A hagyományoknak megfe¬
lelően idén is megrendezte a 
farsangi mulatságot és jel
mezversenyt a Mozgáskorláto
zottak Szabolcs-Szatmár-Be
reg Megyei Egyesülete Nyíregy
házán, az Esély Centrumban. 

Balogh Zoltánné egyesületi 
elnök köszöntője és megnyitója 
után a farsangi vigasság alap¬
hangulatát a „Nefelejcs" Nappali 
Intézmény lakói adták, akik Lu¬
das Matyi történetét elevenítet¬
ték meg, nagy sikert aratva az 
ötletes előadással, szereposz¬
tással és korhű jelmezekkel. A 
farsang fénypontja és az igazi iz¬
galmak ezután következtek, hi¬
szen a jelmezbe öltözöttek felvo¬
nultak a színpadra, megmutat-

ták magukat a közönségnek és 
főként a zsűrinek, akiknek nem 
volt könnyű dolguk kiválasztani 
a legötletesebbeket. 

Igazából nem is a versengés 
volt a lényeg, hanem a mulat¬
ság, a jókedv és a kellemes dél¬
után, amit együtt eltöltöttek a 
szereplők és a közönség. A fel¬
ajánlott ajándékból annyi gyűlt 
össze, hogy szinte mindenki 
nyertesen és egy kellemes él¬
ménnyel gazdagabban térhetett 
haza, mielőtt a feltálalt farsangi 
fánkot is megkóstolta. 

A farsangi ünnepség fellépői (Fotók: fa) 



I SPORT 

Az akarat legyőz minden akadályt F ^ ^ k a l élők sporttalálkozója 
Országos sportnapot tartottak az Esély Centrumban 

Hagyományt teremtett a Moz
gáskorlátozottak Szabolcs-Szat
már-Bereg Megyei Egyesülete, 
amikor először 2009. szeptem
ber 25-27-én megszervezte és 
megrendezte a Fogyatékos
sággal Élők Országos Sport
kavalkádját, melynek Nyíregy
házán az Esély Centrum adott 
otthont. 

Balogh Zoltánné, az egyesület 
elnöke a verseny helyszínén el
mondta: 

- A Mozgássérült Egyesületek 
Országos Szövetsége (MEOSZ) 
hirdette meg a sporteseményt, 
melynek megrendezésére lehe¬
tett pályázni. A bíráló bizottság a 
mi pályázatunkat találta a legal
kalmasabbnak. Talán amiatt is, 
hogy megyénkben több éve szer¬
vezünk sporttalálkozókat a me¬
gyében élő fogyatékossággal élő 
sorstársaknak. A szervezésben, 
lebonyolításban kellő tapasztala¬
tunk van, és nem utolsósorban az 
Esély Centrumban kiváló feltéte¬
lek vannak a különféle sportágak 
versenyeinek a lebonyolítására. 

Négy sportágban vetélkedtek 

Ragyogó napsütés fogadta az 
Esély Centrumban az ország több 
pontjáról összesereglett több mint 
száz sportolót. Rövid pihenő után 
Balogh Zoltánné köszöntötte a 
résztvevőket és megnyitotta az 
egésznapos vetélkedést. A részt¬
vevőknek több sportágban is le¬
hetett indulni. 

Elsőként az asztaliteniszezők 
és az erőemelők kezdték el a küz
delmeket, majd a sakkosok is asz
talhoz ültek. Nagy küzdelem ala¬
kult ki a kerekesszékes (kézzel 
hajtott és elektromos) versenyen, 
amely akadályokkal tűzdelt pá¬
lyán időre ment. Az igazi izgalmak 
a nap végé felé csúcsosodtak ki, 

A sporttalálkozó eseményei képekben 

amikor fogyatékossággal élők kö¬
rében egyre népszerűbb boccia 
verseny dobogós helyeiért küz¬
döttek a versenyzők. 

A helyezettek érem és serleg¬
díjazásban részesültek. A ver¬
seny után fakultatív programok 
között szerepelt: ismerkedés, be¬
szélgetés, filmvetítés, társasjáték 
és városnézés. 

Az országos sporttalálkozót tá¬
mogatta: MEOSZ, VSZOSZ (Vé¬
dett Szervezetek Országos Szö¬
vetsége) és a Start Rehabilitációs 
Foglalkoztató és Intézményei Köz
hasznú Nonprofit Kft. 

A sportnap végeredménye: 
Asztalitenisz nők: 1. Horváth 

Alexandra, 2. Hajdu Katalin, 3. 
Kaptur Petra. Férfiak: 1. Peti Imre, 
2. Pók Miklós, 3. Szalai Ferenc. 

Sakk nők: 1. Szilágyi Éva, 2. 
Bige Lászlóné, 3. Orosz Kitti. Fér
fiak: 1. Rázsits Géza, 2. Tóth 
László, 3. Fekete Péter. 

Elektromos kerekes szék 
nők: 1. Vaskó Gabriella, 2. Bige 
Lászlóné, 3. Balogh Zoltánné. 

Férfiak: Uuhász Zoltán, 2. De
meter Ferenc, 3. Kovács Károly. 

Kerekes szék nők: 1. Bozsik 
Mihályné, 2. Mislai Mariann, 3. Er
dős Antalné. Férfiak: 1. Bozsik Mi
hály, 2. Tóth Albert János, 3. Ko¬
vács Károly. A kerekesszékes 
versenyen különdíjat kapott: Hu
gyecsek Krisztina Réka. 

Erőemelés nők: 1. Bódi Fe-
rencné és Verses Józsefné (meg
osztott első díj), 2. Hanyicska 
Józsefné, 3. Miskai Marianna és 
Kaptur Petra (megosztott harma
dik díj). Férfiak: 1. Horváth Boldi
zsár, 2. Varjú Csaba, 3. Bozsik Mi¬
hály. 

Boccia nők: 1. Gyurica Anna, 
2. Horváth Annamária, 3. Horváth 
Erzsébet. Férfiak: 1. Bozsik Mi
hály, 2. Kercsó Attila, 3. Szabó 
Dániel. 

A helyezettek érem- és serleg¬
díjazásban részesültek. A verseny 
után fakultatív programok között 
szerepelt: ismerkedés, beszélge¬
tés, filmvetítés, társasjáték és vá¬
rosnézés. 

Borús-derűs gyermeknap 
az Esély Centrumban 

A Mozgáskorlátozottak Sza
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete 2009-ben is megren
dezte a már hagyományos Me
gyei Gyermek- és Ifjúsági Napot. 

A népszerű és minden évben 
nagy érdeklődéssel kísért ese
ményre Nyíregyházán, az Esély 
Centrumban került sor. 

A megyéből összesereglett fia
talokat, gyerekeket Balogh Zoltán-
né, az egyesület elnöke köszöntöt¬
te, és egyben megnyitotta az egész 
napos vidám mulatságot. 

Még szerencse, hogy a megnyi
tó a konferenciateremben zajlott, 
ugyanis hatalmas vihar kavart vé¬
gig az intézmény területén, ám 
szerencsére nem tartott sokáig. 
Mire a táncosok a színpadon meg¬
adták az alaphangulatot, addigra 
kiderült az ég. 

A szabadtéren aztán a borús¬
derűs időben elkezdődtek az 
ügyes ségi játékok. 

Színes programok a gyermeknapon (Fotók: fa) 

Volt darts, babzsákdobás, ko¬
sárra dobás, pingpong, csocsó, 
kugli (teke), „Találd el!" (ügyességi 
verseny), kerekesszékes gyorsa¬
sági verseny, fánkevő verseny, 
kispályás foci), Miló Kung Fu Tai 
Qi bemutatója, Ököritófülpös ze¬
nés, szórakoztató műsora. 

Az izgalmakat fokozta a kutyás 
rendőrök bemutatója és a tűzoltók 
látványos „produkciója" az emelő¬
kosaras daruval. 

fa. 

Nyíregyházán az Esély Cent
rumban rendezték meg a fogya
tékosok hagyományos sportta
lálkozóját. 

A népszerű sporteseményen 
megjelent mintegy 100 résztvevőt 
Balogh Zoltánné, a Mozgáskorlá¬
tozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesületének elnöke kö¬
szöntötte, majd közös bemelegí¬
téssel indult az egésznapos sport¬
találkozó. 

A versenyek lebonyolításában 
a Nyírsuli Kft. munkatársai segí¬
tettek. 

A megye minden részéből ösz-
szesereglett fogyatékkal élő spor¬
tolók több sportágban - sakk, len¬
gőteke, kerekesszékes ügyességi 
verseny akadálypályán, kislabda-
hajítás, kosárra dobó verseny, 
BOCCIA (golyós ügyességi játék), 
fekve nyomás, darts - mérték ösz-
sze tudásukat, ügyességüket. 

Az egyéni versenyek I-III. he¬
lyezettei érem, a legeredménye¬
sebb intézmény serleg díjazásban 
részesültek, valamennyi verseny¬
ző emléklapot kapott. Ám minden¬
ki győztesen tért haza, hiszen egy 
kellemes napot töltöttek el vidám 
versengéssel. 

Végeredmények: 
Sakk: 1. Szilágyi Éva, Kuburczik 
Béla, 2. Bige Lászlóné, Szilágyi 
Sándor, 3. Tóth László. Kislabda-
dobás: 1. Hajdú Katalin, Kállai At¬
tila, 2. Ádám Ildikó, Horváth Boldi¬
zsár, 3. Bálint Krisztina, Demeter 
Ferenc. Kerekesszékes verseny: 
1. Kovács László, Papp János, 
Kassai Antal. Kosárra dobás: 1. 
Darai Julianna, Lakatos Krisztián, 
2. Katona Ferencné, Szabó Dáni¬
el, 3. Hajdú Katalin, Pók Miklós. 
Lengőteke: 1. Ádám Ildikó, Gyurina 
Dávid, 2. Balogh Zoltánné, Pál¬
jános Sándor, 3. Papp Teréz Judit, 

Közös bemelegítéssel kezdődött a sportnap 

Akadályverseny 

Kovács Károly. Fekvenyomás: 1. 1. Varjú Csaba, 2. Grunda László, 
Varjú Csaba, Vedres Józsefné, 2. 3. Varga Katalin. 
Horváth Boldizsár, 3. Csizmár Já- A legsikeresebb intézmény: 
nos. Darts: 1. Villás Mariann, Tarr A Mozgáskorlátozottak Szabolcs¬
Róbert, 2. Takács Mária, Kóródi Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete. 
Sándor, 3 Gyurina Dávid. Boccia: fa 

Aktívak a sakkbábuk mesterei 
A múlt évben is eredménye

sen működött sakk-klubunk. 
Igény szerint tartunk foglalko¬
zást, edzéseket. 

Az aktív sakkozóink létszáma 
mintegy 10 fő. Rendszeresen részt 
veszünk a fogyatékosok számára 
rendezett sportnapokon: legutóbb 
a Márokpapiban 2009. áprilisá¬
ban megtartott kistérségi sportta¬
lálkozón, valamint szeptember 
elején az Esély Centrum területén 
az egyesületünk és a Nyírsuli Kht. 
által közösen megrendezett Fo¬
gyatékosok sportnapján. Mindkét 
versenyről több érmet hoztunk el 
eredményeinkkel. Örvendetes, 
hogy ezeken a speciális sportna¬
pokon a részvevők száma egyre 
nő, nemcsak a sakkban, hanem a 
többi sportágban is. 

Minden év június első szom¬
batján, idén 5-én, Moravecz Fe¬
renc emlékére megrendeztük a 
„VI. Moravecz Emlékverseny"-t a 
család és Egyesületünk támoga-

Agytorna az asztalnál 

tásával. Ezeken a versenyeken a 
résztvevők száma 20 fő közelé¬
ben szokott lenni. 

Versenyszerűen sakkozóink a 
Szabolcs Volán SE sakkcsatá¬
ban eredményesen szerepelnek, 
a csapat a 12-es mezőnyben a 
6-7. hely elérésére képes évek 
óta. A megye legrangosabb egyé¬
ni sakkversenyén, a Nyírség-tor¬
nán, amely minden év júliusban 

esedékes, közülünk 4-5 fő szo¬
kott indulni. 

Említésre méltó, hogy Egyesü¬
letünk gyermeknapi rendezvé¬
nyén, valamint a nyári gyermektá¬
borban is van érdeklődés a sakk¬
játék iránt. Reméljük, a jövőben is 
népszerű marad a sakk, a játék 
önmagában is hasznos, ha nem 
is sikerül mindig nyerni. 

Tóth László 

F E L H Í V Á S ! 
Egyesületi tagoknak, START Kft. dolgozóknak! 

2010. szeptember 24. (péntek) - ESÉLY CENTRUM 

Dísz- és kisállat 
SZÉPSÉGVERSENY 

Jelentkezni lehet bármilyen házi kedvenccel 
(pl.: kutyus, cicus, teknős, hal, papagáj, galamb, stb.). 


