Így kezdődött az elmúlt Negyedszázad!
1988. február 1. (hétfő). Igazi téli nap. A város ellentétes
pontjáról két középkorú férfi indul a Nyíregyháza központjában található – Körte u. 19. sz. alatti – épülethez.
Klasszikus, jó állapotú, igazi
polgári lakás. Három szoba az
utcára, a többi helyiség az udvar
irányába néz, irodának, klubnak
berendezve. Lakói, használói a
Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesületének tagjai: évek óta itt működik központi irodája, itt tevékenykedik társadalmi munkában az
ötfős vezetőség. A férfiak ide
igyekeznek. Ott a háziak izgalommal, talán valami csodát remélve, szorongással várták őket.
A történet tulajdonképpen előző év nyarán, az iskolai tanítás
szünidejében a Puskin u. 17. sz.
(ma Nádor u. 21.) alatti lakóépület teraszán kezdődött.
Valamiért ott – az Elnök As�szony lakásán – beszélgetett az
egyesület vezetése. Ott született
meg az első gondolat: Egyesületünk hozzon létre egy vállalkozást, ahol a leszázalékolt, fogyatékos, hátrányos helyzetű emberek találhatnának munkalehetőséget. Sokan vagyunk, egyre kevesebben tudunk elhelyezkedni,
próbáljunk meg tenni valamit.
A szép, hosszú nyári napokon
megszületett ötletet tett követte.
Magyarországon akkor már
(1987.) 5-6 ilyen szervezet működött. Szinte mindegyikük az
érintett emberek aktív közreműködésével jött létre (Budapest,
Szombathely, Pécs, Szeged,
Debrecen).
Próbáljuk meg mi is! Így történt. Pedig akkor (már és még)
szinte senki nem rendelkezett
rutinszerűen vállalat-létrehozási
gyakorlattal. A muszáj viszont
nagy úr, az érintettek nem hagyták magukat. Miért lenne gyengébb, akinek járógépet, kerekes
széket kell használni vagy műtét
miatti segédeszközt? A térség, a
város, a megye vezetői egy emberként segítettek. No, azért
nem volt ez ilyen egyszerű. Vállalatlétesítő okirat, bankszámla,
aláírás-bejelentők, bélyegző, alkalmazottak, felvétel, munka,
eszközök, bérgazdálkodás – mind
megannyi újszerű kihívás volt az
aktivistáknak.
A központ, az alapító – mai
napig is 100%-os tulajdonos ötletgazda – Mozgáskorlátozottak
Egyesületének épületében az
egyik szoba. Ide siettek első
munkanapjukra a frissen kinevezett férfiak: az igazgató és helyettese. Ők voltak az első alkalmazottak. (A hónap végére már
harmincan voltak.)
Előző nap számoltak le a város központjában elhelyezkedő,
megyei irányítást végző munkahelyükről, ahol több mint egy évtizede dolgoztak együtt. Egyidősek. Érintettek. Diplomások.
Együtt indultak azon a téli
reggelen egy ismeretlen világba… (Korábbi munkahelyük mára okafogyottá vált, abban a formában megszűnt. Helyén megyei pénzintézet tevékenykedik.)
Az előkészítő munka – a vállalat
létrehozása – szó szerint éjjel és
nappal is folyt. Éjjel készültek
azok az anyagok, melyet másnap a városi, megyei, országos engedélyező hatóságokhoz, pénzintézethez, minisztériumokhoz

kellett vinni, utána járni, tárgyalni, megoldani, előterjeszteni stb.
A vállalat alig 6-7 hónap előkészítő munka után megkezdte
működését. Már az indulás évében (1988.) a megyeszékhely
Nyíregyháza mellett (ahol a vállalat elhelyezését, épületcsoportjait végig kísérte a kaszárnya, laktanya) a Beregben,
Jándon, Vásárosnaményban indultak műanyaggal, bőrrel, textillel tevékenykedő üzemeink. Az
első bedolgozók az akkori Szabolcs Cipőgyárnak (Szaport) – a
gyár ma társaságunk tulajdona –
készítettek termékeket. Azóta eltelt 25 év, ahogy lenni szokott:
eredményekkel és kudarcokkal,
örömökkel és gyötrelmekkel,
üzemnyitással és -bezárással,
iskolaalapítással, fejlődéssel,
szakmai sikerekkel és munkával, munkával, munkával.
Nem volt könnyű
negyedszázad…
Csecsemőkorunkban ért a
rendszerváltás, munkatársaink
elsősorban egészségügyi hátrányokkal éltek együtt. Túlnyomó
többségük szakképzetlen. A
született fogyatékosok aluliskolázottak. El is terjedt közöttünk:
„összehordott, mint szél a szemetet”. Próbáltunk helytállni, teljesíteni az alapítói szándékot, kihívást és jelentősen haladni a
komplex rehabilitáció irányában
(orvosi, képzési, foglalkoztatási,
szociális). Ennek köszönhető
egyik „korszakos” jelmondatunk:
„Sokszínű tevékenység, változatos munkalehetőség.”
Természetesen igyekeztünk
minden betegségtípussal, hátrányokkal együtt élőnek több településen és megyében foglalkoztatást, képzést, életkörülményjavítást nyújtani: hosszabb-rövidebb időre, fiatalnak és idősebbnek, kerekesszékesnek és látássérültnek, belszervi betegeknek
és értelmileg akadályozottnak,
nőknek és férfiaknak egyaránt.
Mindehhez elengedhetetlen volt
az alapító széles körű tagsági
bázisa, a vezetőség, aktivisták,
csoportvezetők folyamatos segítő tevékenysége, új iránti fogékonysága. Tevékenységünk negyedszázada alatt több tízezer
munkavállalóval, „klienssel”, állampolgárral, családdal kerültünk kapcsolatba. Nem csak a
középfokú képzésben, de a felsőfokú oktatásban is maradt
névjegyünk. Ennek köszönhető
a jelentős nemzetközi kapcsolatunk is. (Itt jelentős hosszúságú
köszönet következhetne a vá
ros(-ok), megye(-k) önkormányzatainak, minisztériumoknak, képző, oktatási intézményeknek, főiskoláknak, egyetemeknek, gazdálkodó, egészségügyi szervezeteknek, érdekképviseleteknek,
számos személynek, kiemelkedő közéleti szereplőnek, egyszerű „érintett” személynek, alapítónak, közreműködőnek.) A
köszönet tehát azoké, akik ezt
megszolgálták! Természetesen
jelentős szerepet töltöttünk be a
hazai fogyatékosügyi mozgalmakban, a munkaadói szövetség

Példaértékű párbeszéd folyik
az Európai Fogyatékosügyi Fórum
és az Unió vezetői között
Az Európai Unió 2010 decemberében ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt.
A ratifikálással az Unió minden intézménye arra kötelezte
magát, hogy a konvenció valamennyi rendelkezését végrehajtja. A legérezhetőbb változás az Európai Fogyatékosügyi
Fórum (EDF) és az Unió intézményei közötti párbeszéd magas szintre emelésével történt.

Balogh Zoltán
létrehozásában és működtetésében, az érdekegyeztetésben.
A negyedszázaddal egy korszak is véget ért. (Teljesen véletlenszerű.)
Új szabályozások, új gondolatok, új elképzelések vették kezdetüket alig egy hónapja (2013.
január 1. napjával). Változnak a
lehetőségek is. Akinek az a sorsa, hogy alapvetően ilyen munkahelyet kell keresnie, annak jelenleg megyénkben 25 (!) ilyen
munkáltatót tartanak nyilván.
Egyre nagyobb a nyitás az
úgynevezett „normál” munkahelyeken is. Számos új lehetőség,
körültekintőbb előkészületek,
komplex vizsgálatok, orvosi, rehabilitációs foglalkoztatási, szociális szakértők, új hivatal stb. ügyködik a legjobb megoldásokon.
Bízni kell abban, hogy az új,
felkészült szakemberek, a társadalom, az állami és politikai vezetés, az érdekképviseletek a
következő „negyedszázadokban” is mindenkor meg fogják találni a legszükségesebb, legjobb
megoldásokat hazánkban, szerte Európában és a világon.
Az első „negyedszázad” néhány villanását egy kiadványban
is megmutattuk. Mintegy mementóként, egy üzenetként és
köszönetképpen azoknak, akik
rászolgáltak, de már nincsenek
közöttünk. Valahonnan fentről figyelnek ránk.
Természetesen köszönet az
alapítóknak és segítőiknek, a
közreműködőknek 1987-től napjainkig. Döntéshozóknak, hatóságoknak, politikusoknak, közéleti, közszolgáltatási pozíciót,
irányítási feladatokat betöltőknek, akik még forgathatják is
ezen kiadványunkat. (Kérem, fogadják el, hogy – terjedelmi okok
miatt – mellőzöm a sok-sok név
és szervezet felsorolását.)
Köszönet azoknak, akik lehetővé tették ennek a visszatekintésnek a megszületését.
Végezetül köszönet volt és jelenlegi vezetőtársaimnak, munkatársaimnak, akik nélkül talán
nem lehetett volna idáig eljutni.
Legvégül köszönet családomnak, akiknek 25 éven át kellett
eltűrniük, hogy – talán (nagyon
gyakran) két ember idejét áldozva – végezzem munkámat, és
ennek következtében „szűkebb”
idő jutott nekik.
Balogh Zoltán
vezérigazgató,
a VSZOSZ Elnöke,
a D.E.O.E.C. c. Főiskolai
Docense
Forrás: a társaság 25. évfordulójára
megjelent kiadvány

2011. május 31. Barroso találkozása az EDF vezetőivel
(Y. Vardakastanis, R. Cattani, Földesi E., G. Javier)
Semmit rólunk, nélkülünk!
Az egyezmény nagyon fontos
rendelkezése, hogy az „…Egyezmény végrehajtására irányuló jogalkotás és politikák kidolgozása
és végrehajtása során, továbbá a
fogyatékossággal élő személyeket
érintő kérdésekkel kapcsolatos
más döntéshozatali eljárásokban

a részes államok szorosan egyeztetnek, amelybe aktívan bevonják
képviseleti szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő személyeket, ideértve a fogyatékossággal élő gyermekeket is.” (Egyezmény 4. cikk 3. bekezdése)
E rendelkezés az egyezményt
ratifikáló országokat, így az Euró-

pai Uniót is jogilag arra kötelezte,
hogy annak végrehajtását a fogyatékos emberek szervezeteinek aktív bevonásával valósítsák meg.
Tehát a fogyatékos emberek mozgalmának „Semmit rólunk, nélkülünk!” mottója a ratifikáló országok, illetve regionális rendszerek
számára jogi kötelezettséggé válik. Ennek elmulasztása az egyezmény megsértését jelenti.
Találkozások az Európai
Unió intézményinek legfelsőbb
vezetőivel
Az EDF kezdeményezésére
2011-ben az Európai Unió intézményeinek felelős vezetői arról tárgyaltak, milyen feladatok várnak
rájuk az egyezmény ratifikálását
követően. Az EDF vezetői találkoztak Jerzy Buzek (Európai Parlament), Herman van Rompuy (Európai Tanács) és José Manuel
Barroso (Európai Bizottság) elnökökkel. A megbeszélésen mindhárom elnök elkötelezte magát amellett, hogy készek a fogyatékos emberek bevonásával eleget tenni az
egyezmény előírásainak és végrehajtani azt.
Folytatás a 3. oldalon

Mi lesz veled? Megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása…? ----> Cikk az 5. oldalon

„2012. a megszorítások éve”
Az előző évhez hasonlóan 2012. év is a megszorítások, a folyamatos forráscsökkenések, a növekvő költségek és az állandó jogszabályváltozások éve volt.
Működésünkhöz, programjaink
megvalósításához az anyagi források előteremtése a pályázati kiírások, támogatások és a szponzorok adományainak csökkenése
következtében ismételten nagy
feladatnak bizonyult.
Sajnos egyre szélesebb körben
tapasztaljuk, hogy a jogszabályváltozások hatása, a munkahelyek
hiánya egyre több sorstársunknak
napi megélhetési gondokat okoz.
Megértjük mindenki nehéz helyzetét, de mégis kérjük kedves tagtársainkat, hogy rendezzék a tagdíjat, mert ezzel is támogatják
munkánkat.
Egyesületünk 32 éve segíti megyénkben a szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekek, fiatalok és
felnőttek önálló életvitelének megvalósítását. A feladatok változnak,
de az Alapszabályban meghatározott célok nagyon fontosak számunkra.
Alapítója és ma is egyik legnagyobb létszámmal működő szervezete vagyunk a MEOSZ-nak.
Közhasznú társadalmi szervezetként legfőbb döntéshozó testületünk a küldöttközgyűlés, vezető
testületünk az 5 fős elnökség. Törvényes képviselő az Elnök, akinek
munkáját segítik az elnökség tagjai, a csoportvezetők, klubvezetők
és helyetteseik, valamint a társadalmi munkát felvállaló munkatársak és tagok. Feladatainkat éves
munkaterv alapján végezzük.
A szociális szolgáltatások területén intézményeink – „Önálló
Életvitelért” Támogató Szolgálat
és „Nefelejcs” Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye – az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer szerint működnek.
2012. december 31-én 6192 aktív tag szerepelt nyilvántartásunkban, akik 7 153 450 Ft tagdíjat fizettek be. Az éves tagdíj összege
felnőtteknek 1800 Ft/év, 18 év alatti
gyermekeknek 1000 Ft/év.
Megyénk területén 16 helyi csoport segíti a központi egyesület
munkáját. Csoportvezetőink felkutatják a megyében élő sorstársakat, és az egyéni szükségleteknek
megfelelően segítenek a problémák kezelésében, megoldásában.
Kapcsolatteremtő, közvetítő sze
repet vállalunk fel ügyfeleink és a
különböző munkahelyek, intézmények között. Az érdekképviselet érdekében építjük a kapcsolatot a
társegyesületekkel, a fogyatékos
ügyi szervezetekkel és napi kapcsolatban állunk a MEOSZ-szal.
Ügyfélfogadási rendünk nem
változott: munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 8–16 óráig, pénteken
8–12 óráig kereshetnek minket az
állandó telefonügyelet mellett személyesen is.
Elnökségünk szerdai napokon
személyesen fogadja a sorstársakat, hozzátartozóikat az Egyesület
központjában 8–16 óráig.
Tevékenységeink
Adminisztratív feladatok ellátása, a tagokkal való folyamatos
kapcsolattartás, levelezés, tájékoztatás a támogatási rendszerekről, jogszabályváltozásokról:
• Iktatásunkban 170 főiktatószám
alatt összesen 921 ügyirat szerepel. Egyesületünk központjában és helyi csoportjainknál
667 fő részére 999 felvilágosítást és 536 ügyintézést végeztünk, illetve becsléseink szerint
2273 telefonhívást bonyolítottunk le.
• „Önálló Életvitelért” Támogató
Szolgálat: 46 fő vette igénybe a
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szolgáltatást. Speciális személyszállítást 30 fő és személyi segítést 16 fő igényelt. Teljesített
feladategység 6263, melyből
4000 feladategységre kaptunk
támogatást.
„Nefelejcs” Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye: 40 194 fő volt az ellátottak átlag létszáma. Gondozási napok száma: 252 munkanap. Szociális foglalkoztatásban résztvevők száma: 37 fő.
Támogatások ügyintézése:
Lakás akadálymentesítési támogatás: 2011. május 2-án jogszabályváltozás következtében
az ügyintézés átkerült az OTP
hatáskörébe, de a támogatás
igényléséről 218 fő kért tájékoztatást.
Gépjárműszerzési és -átalakítási támogatás: 2012. évben
Egyesületünk 33 kérelmet regisztrált, melyből 11 kérelem került továbbításra a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szociális és Gyámhivatal felé. A szerzési támogatást elbíráló bizottság munkájában a MEOSZ
megbízása alapján részt veszünk.
A bizottság 134 fő részére állapította meg a támogatást.
Az új rendszer legfőbb jellemzője, hogy a szigorú feltételek
és a családok anyagi forrásainak hiánya miatt sok mozgássérült kérelmező lemond, vagy
nem használja fel a támogatást.
2012. évben új gépkocsira 13 fő,
használtra 12 fő, átalakításra pedig 2 fő váltotta be az utalványt.
„Telefonnal a Rászorultakért”
Alapítvány pályázata: a Kuratórium országosan 30 fő pályázatát fogadhatta 2012. évben.
Egyesületünkhöz 8 kérelem érkezett, melyek közül a szűkös
keretszám miatt a legsúlyosabb
és leghátrányosabb helyzetben
lévő 4 fő súlyos mozgásfogyatékos személy kérelmét továbbítottuk az Alapítvány felé. A
pályázatok elbírálásáról visszajelzést Egyesületünk az Alapítványtól nem kapott.
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése, javítása: 210 fő ös�szesen 281 db életvitelt segítő
és egyéb gyógyászati eszközt
kölcsönözött ki Egyesületünktől. Az eszközök javítását, átalakítását és működőképességét megfelelő szakmai irányítással munkatársaink biztosítják. A kölcsönzés lehetőségéről
ügyfélfogadási napokon (központi iroda, helyi csoportok) 110
fő érdeklődött.
Vox Humana újság: 8000 példányban jelentettük meg. Újságunkat postai úton, valamint munkatársaink, társadalmi munkát
végző sorstársaink segítségével
továbbítottuk tagjaink részére.
Akadálymentesítés szakterületén folyamatos és napi szintű
szakértői részvétel.
Jelentések, beszámolók elkészítése, továbbítása folyamatosan.
Oktatás, továbbképzés:
– Terepintézményi tevékenység: 1990-től Egyesületünk a
Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar szociális munka alap- és mesterszakos hallgatóinak terepintézménye.
– Egyesületi képzések:
Tisztségviselők részére –
2012. május 14-én 26 fő
részvételével.
Csapatépítő tréning, továbbképzés – 2012. szeptember
13-án 75 fő részvételével.
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– MEOSZ által szervezett képzés:
2012. április 18.: MEOSZ egységes tagnyilvántartó program megismerése, kezelésének bemutatása továbbképzés keretein belül. A képzésen 3 fő vett részt.
2012. március 13., március
20., március 27.: tapasztalati
szakértői képzés és vizsga az
akadálymentesítés kialakításának témakörében. Egyesü
letünk részéről 11 fő vett részt
a képzésen, melyen mindenki
sikeres vizsgát tett.
2012. május 18–20., Siófok:
egyesületi tisztségviselők továbbképzése, melyen 13 fő
vett részt.
– Egyéb képzések:
Szocio East Egyesület: folytatódott a 2011. évben megkezdett szupervízió képzés,
melyen 2012. márciusban 5
fő vett részt.
ART-Misszió Alapítvány – Mű
vészetterapeuta, rehab. as�szisztens; Mozgás-, és táncterapeuta, rehab. asszisztens;
Zeneterapeuta rehab. as�szisztens képzésein a „Nefelejcs” Nappali Intézményünk
terápiás munkatársai – 2 fő –
vesznek részt. A képzés befejezésének várható időpontja 2013.
Pályázatok: Egyesületünk non
profit szervezetként programjai
megvalósításához, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 2012.
évben is aktívan figyelemmel kísérte a pályázati lehetőségeket.
4 pályázatot nyújtottunk be, a
benyújtott pályázatok mindegyike nyertes lett (Fogyatékossággal Élők Megyei Sport-Kaval
kádja, karácsonyi pályázat, ifjúsági programok megvalósítása,
megváltozott munkaképességű
munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása), melyből a SportKavalkád és a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása 2013. évben
kerül megvalósításra. Az elnyert
összeg több mint 27 millió forint.
2012. évben kapta vissza Egyesületünk az energiatakarékos izzó pályázathoz biztosított önerőt, amely majdnem 1 millió forint volt.
Klubok (Sclerosis Multiplex (SM),
Reuma, Családi Klub), Ifjúsági
Csoport és Sakk-szakkör működtetése éves munkaterv alap
ján. Klubvezetőink 26 foglalkozást tartottak 276 résztvevővel.
Helyi csoportok működtetése,
segítése: éves munkaterv alapján végzik feladataikat. Feladatuk a kapcsolattartás az önkormányzatokkal, adománygyűjtés,
programok szervezése, pályázatok írása, a sorstársak tájékoztatása, tanácsadás, támogatások ügyintézése. Csoportvezetőink 19 alkalommal összesen 381 fő részvételével tartották meg csoportgyűléseiket,
csoportfoglalkozásaikat és rendezvényeiket.
Sorstársi tanácsadás: mozgásfogyatékos, mozgássérült sorstársainknak fontos, hogy önmagukat elfogadva önálló életet
tudjanak élni. 2012. évben 2 fő
MEOSZ vizsgával rendelkező
sorstársi tanácsadónk 60 fő részére összesen 120 alkalommal adott tanácsot, nyújtottak
segítséget.

Megvalósult programjaink:
Célunk a tudat- és közösségformálás, a sorstársi és kortársi tanácsadás, a szabadidő hasznos
eltöltése, az egészség védelme és
megőrzése, a szórakoztatás, a tanulás, az egyén fejlődésének elő-

segítésével az önálló életvitel
megvalósítása.
Megyei szintű programjainkat,
rendezvényeinket elsősorban a
hátrányos szociális helyzetű csoportok, a fogyatékossággal élők
és mozgássérültek részére szervezzük, de integrált formában az
ép ember is részt vehet/vesz, támogatva programjainkat.
2012. évben összesen 63 (központi és helyi) rendezvényt tartottunk megyénkben, melyen 2030 fő
vett részt.
December 18–31. időszakban a
Bige Holding Cégcsoport támogatásával, a Start Nonprofit Kft. közreműködésével Nyíregyháza és
térségében három helyszínen, napi 2000 adag meleg ételt (összesen 28000 adag) tudtunk biztosítani 14 civil szervezet rászoruló,
szociálisan hátrányos helyzetű
tagjai részére.
Az Egyesület központi megyei
rendezvényei
– Ifjúsági programok (5 db) – 132 fő
– Esélyegyenlőségi, Gyermek, Ifjúsági és Családi Nap (1 db) – 499 fő
– Szabadidős programok (13 db) –
475 fő, ebből 25 év alatti 73 fő
– Tájékoztató Fórum a „Megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásáról 2012. január
1-jétől (1 db) – 208 fő
Legnagyobb megyei rendezvényeink:
• 2012. február 27.: Tájékoztató
Fórum Nyíregyházán, az Esély
Centrumban, 208 fő részvételével a Megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásáról
2012. január 1-jétől címmel.
• 2012. június 9.: Esélyegyenlőségi gyermek-, ifjúsági és családi nap a Start Nonprofit Kft., a
HVDSZ 2000 szakszervezet és
Egyesületünk szervezésében.
Rendezvényünkön gyermek és
felnőtt egyaránt megtalálhatta a
neki megfelelő programot (pl.:
ugrálóvár, legosátor, ügyességi
és sportversenyek, főzőverseny,
látványkonyha, kutyás- és tűzoltó-bemutató stb.) Integrált formában, összesen 499 fő részvételével tartottuk meg a programot.
• 2012. június 9-én: Az Esélyegyenlőségi Nap keretein belül
rendeztük meg a már hagyománnyá vált „Moravecz Ferenc”
Sakk Emlékversenyt, 18 sakkozó
részvételével. A sakkverseny
lebonyolításának állandó segítője a Moravecz család.
• 2012. szeptember 29.: A Fogyatékossággal Élők Megyei Sporttalálkozója több, mint tíz éves
múltra tekint vissza, melynek lebonyolítója a Nyírsuli Kft. Egyesületünk a kezdetektől aktív részese a résztvevők és a program szervezésének. A Nyíregyházi Városi Stadionban 163 fő
vett részt a sporteseményen.
• 2012. december 14.: Karácsonykor, a szeretet ünnepén mindenki ünneplőbe öltöztette lelkét. Ünnepségünket a meghitt
hangulat jellemezte. Külön öröm
volt számunkra, hogy Nappali
Intézményünk fiataljainak színvonalas műsora a „Melyiket a
kilenc közül?” mellett fogadhattuk a világhírű Cantemus Kórust, valamint meghallgathattunk Csorba Bertalan versét, a
Szép Karácsonyt. Támogatóink
segítségével 143 sorstársunkat
láttuk vendégül, akik részére
ajándékcsomagot készítettünk.
A kapcsolatteremtés, más
közösségek megismerése fon
tos számunkra, ezért ifjúsági
csoportunk tagjai, intézményünk
fiataljai aktív résztvevői a más

Az Egyesület 2012. évi Közhasznú
Beszámolójának eredmény-kimutatása

Bevételek:
Központi költségvetésből
Nappali ellátás, intézményi normatíva .............. 16 361 992 Ft
Támogató Szolgálat.............................................10 151 000 Ft
Rehabilitációs bértámogatás...............................1 960 387 Ft
MEOSZ-tól szerződés alapján.....................................4 723 500 Ft
Önkormányzati támogatás.............................................460 000 Ft
Adó 1%........................................................................... 286 165 Ft
Pályázati úton nyert támogatás................................... 1 073 982 Ft
Tagdíj........................................................................... 7 153 450 Ft
Intézeti bevétel............................................................ 1 420 770 Ft
Felajánlás, támogatás................................................21 397 110 Ft
Szolgáltatás................................................................. 2 373 920 Ft
Egyéb bevétel................................................................. 409 092 Ft
Előző évi pénzkészlet...................................................7 741 977 Ft
Bevételek összesen.................................................75 513 345 Ft
Kiadások:
Anyagi jellegű ráfordítás..............................................1 084 853 Ft
Személyi jellegű ráfordítás.......................................... 7 969 013 Ft
Intézményi fenntartás
Támogató Szolgálat....................................................12 431 676 Ft
Nappali Ell. Ny. Intézmény........................................ 18 348 745 Ft
Szolgáltatások............................................................. 4 765 891 Ft
Bankköltség.................................................................... 373 721 Ft
Egyéb kiadás, szolgáltatás........................................22 325 648 Ft
Pénzmaradvány........................................................... 8 213 798 Ft
Kiadások összesen...................................................75 513 345 Ft

Segítő Önkormányzatok

Köszönet azon Polgármesteri Hivataloknak, akik támogatták
az Egyesületet, valamint területi csoportjainkat
Balsa Község Önkormányzata
Gávavencsellői csoport támogatása

15 000 Ft

Csenger Község Önkormányzata
Csengeri csoport támogatása

25 000 Ft

Fehérgyarmat Polgármesteri Hivatal
Fehérgyarmati csoport támogatása pályázat

60 000 Ft

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata
Gávavencsellői csoport támogatása

30 000 Ft

Tímár Község Önkormányzata
Gávavencsellői csoport támogatása

10 000 Ft

Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal
Tiszaeszlári csoport támogatása

50 000 Ft

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális pályázat
100 000 Ft

Az Elnök Nyíregyházán marad
Május 14-én Budapesten tartotta tisztújító közgyűlését a
több mint két évtizede működő Védett Szervezetek Országos Szövetsége, ahol 53 munkaadó tömörül, és több
mint 15 ezer megváltozott munkaképességűt foglalkoztatnak az ország különböző pontjain.
A fő téma azon jogszabályok pontosítása volt, mely lehetőséget
biztosítana további megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására is, nevezetesen akik jelenleg szeretnének munkalehetőséghez
jutni, de ez most akadályokba ütközik.
Itt arra is fény derült, hogy rövidesen megrendezik az „Első Magyarországi Állásbörzét Megváltozott Munkaképességűek Számára”
Nyíregyházán. A rendezvényen tisztújításra is sor került.
Ellenszavazás, tartózkodás és rontott szavazat nélkül újra Balogh
Zoltánt, a nyíregyházi székhelyű START Nonprofit Kft. vezérigazgatóját, c. főiskolai docenst választották meg elnöknek. Így az alapításban is résztvevő, immáron 13 éve elnöklő vezető újabb négy évre
kapott teljes bizalmat.
szervezetek által rendezett prog
ramoknak.
Csak néhány a legfontosabbak
közül, ahol átlagban 15–20 fő között voltak jelen tagjaink: május
23-án „Fogyatékkal Élők Művészeti Találkozója” Nyíregyházán;
október 4-én a „Fogyatékkal Élők
Színjátszó Csoportjainak Találkozója” Vásárosnaményban.
Fiataljaink mindkét versenyen a
„Gyermeklakodalmas” című népi
játékot adták elő nagy sikerrel. A
színjátszóversenyen elhozták a
„Kiváló népi hagyományőrző előadás” címért járó oklevelet. Mind a
felkészítők, mind pedig az előadók ajándékokat kaptak a szervezőktől.
Kedves Tagtársaink!
Kedves Sorstársaink!
A teljesség igénye nélkül ismertettük az elmúlt év tevékenységét, rendezvényeinket, ezért kérjük, hogy olvassák a Vox Humana
újság lapjain további beszámolóinkat.
Szeretnénk, ha tagjaink aktívabban részt vennének programjain-

kon, ötleteikkel megkeresnék, a
megvalósításban segítenék csoport
vezetőinket, klubvezetőinket, egyesületünk vezetőit, mert közösen,
összefogással nagyobb a siker.
A nehézségek ellenére az el
múlt évet is pozitívan értékel
hetjük. Munkánk nem lehetne
sikeres azok nélkül az önzetlen,
mindig segíteni kész emberek
nélkül, akik céljainkat, prog
ramjainkat támogatták és támo
gatják továbbra is.
Mindenkit felsorolni lehetet
lenség, de Egyesületünk veze
tősége nevében köszönöm
szponzoraink támogatását és
munkatársaimnak, tagtársaim
nak, társadalmi munkát végző
aktivistáinknak az áldozatkész
munkáját, mert csak egymást
segítve tudunk a nehéz helyze
teken felülkerekedni és közös
ségünkért eredményes munkát
végezni.
Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok.
Balogh Zoltánné
elnök

Folytatás az 1. oldalról

Példaértékű párbeszéd folyik az Európai
Fogyatékosügyi Fórum és az Unió vezetői között
Ahhoz, hogy az egyezmény
végrehajtását ne elkülönülten,
hanem egymással együttműködve végezze az Unió Tanácsa,
Parlamentje és a Bizottság, megállapodtak abban, hogy az év végén hármas találkozót tartanak
az Európai Fogyatékosügyi Fórummal.
2011. december 6-a történelmi
jelentőségű dátum: először ültek
tárgyalóasztalhoz az európai uniós intézmények elnökei és az
EDF vezetői. A találkozón megvitatták a fogyatékos emberek helyzetét az Unióban. Áttekintették,
mennyire tartják tiszteletben a jogaikat, és mit kell tenni annak érdekében, hogy ők is másokkal
egyenlő esélyeket kapjanak. A
találkozón az Unió vezetői számos előremutató nyilatkozatot is
tettek. A bizottság elnöke például
hangsúlyozta: a gazdasági válság nem lehet akadálya annak,
hogy az egyezmény végrehajtása
megkezdődjön és folytatódjon,
és egyetlen jogi szabályozás sem
maradhat el. Az Európai Parlament vezetője megerősítette intézménye elkötelezettségét az
egyezmény végrehajtása mellett,
sőt a konvenció fakultatív jegyzőkönyvének ratifikálására szólította fel az Unió Tanácsát. (A jegyzőkönyvet az EU még nem ratifikálta, pedig az teszi lehetővé,
hogy az egyének vagy az egyének
csoportja panaszt tehessen a Fogyatékossággal Élő Személyek
Jogainak Bizottságánál, amen�nyiben jogsérelem éri.) Az Unió
Tanácsának elnöke kijelentette,
hogy létezik olyan kiút a válságból, amely figyelembe veszi a
szociális szempontokat is. Ezek a
nyilatkozatok fontos szerepet játszanak az intézmények további
munkájában, hiszen az ott dolgozó munkatársak nem hagyhatják
ezeket figyelmen kívül feladataik
végrehajtásakor.
A magas szintű ülés nemcsak
arra adott alkalmat, hogy az Unió
vezetői elmondják véleményüket
a fogyatékos személyek társadalmi helyzetéről, a jogaik gyakorlását elősegítő feladatokról, szót
kaptak a fogyatékos emberek
képviselői is. Arról beszéltek,
hogy olyan intézkedéseket kell
tenni, amelyek valós segítséget
nyújtanak a fogyatékos személyeknek jogaik gyakorlásában.
Felhívták az EU pénzügyi alapjainak figyelmét a Strukturális Ala-

Szolgálat (EEAS). Ez a széles körű részvétel egyértelmű üzenete
annak, hogy a Bizottság komolyan veszi a nemzetközi egyez
ményből származó kötelezettségeit. Tisztában van vele, hogy az
egyezmény ratifikálása változtatásokat követel az EU eddigi emberi jogi politikában, az intézmények
működésében és a jogszabályalkotásban. Ebben a feladatban pedig minden főigazgatóságnak
szerepe van, nem szorítható kizárólag a szociális tárca feladatkörébe.

Az operatív ülésről készült felvétel
pok fontosságára: a fogyatékos
személyek számára is használható épített környezet, közlekedés és technológia álljon rendelkezésre a fejlesztések eredményeképpen. Emlékeztettek arra,
hogy a fogyatékos emberek csoportján belül a leghátrányosabb
helyzetben lévők – így a súlyos
fogyatékossággal élők, a nők és
a gyermekek – számára is másokkal egyenlő esélyt kell teremteni. A megbeszélésen az EDF
további találkozókra tett javaslatot, ennek alapján ültek tárgyalóasztalhoz 2012-ben az uniós intézmények második vonalába
tartozó vezetőivel.
Találkozások az uniós
intézmények második
szintű vezetőivel
Főigazgatóságok
Az Európai Bizottság úgynevezett főigazgatóságokból és szolgálatokból áll, a tevékenységi körüknek megfelelően egy-egy fontos területet fednek le. (Leginkább
az országok minisztériumaihoz
hasonlóan működnek, az adott
területen dolgozzák ki az Unió közös politikáját, amely a tagállamokat kötelezi.) Miért lényeges a Bizottsággal és annak főigazgatóságaival a hatékony konzultáció?
Az Unió Tanácsa és az Európai
Parlament az esetek többségében kizárólag bizottsági előterjesztés alapján hozhat közösségi
jogszabályokat. A Bizottság felügyeli, hogy a jogszabályokat a
tagállamok megfelelően hajtsák
végre, jogszabálysértés esetén
pedig – többszöri sikertelen felszólítását követően – pert kezdeményez a tagállam ellen az Európai Unió Bírósága előtt.
2012. október 4-én – az Európai Bizottság elnökével való találkozást követően – az Európai

Fogyatékosügyi Fórum vezetője
és a titkárság illetékes munkatársai a főigazgatóságok főbiztosaival, helyetteseivel, illetve igazgatóival tartottak operatív ülést.
Ezen megvitatták, milyen feladatok hárulnak a különböző főigazgatóságokra az ENSZ-egyezmény végrehajtása kapcsán. Az
ülésen a főigazgatóságok széles
köre vett részt, kifejezve ezzel,
hogy a Bizottság elkötelezett abban, hogy a hatáskörébe tartozó
valamennyi területén megtegye a
szükséges intézkedéseket, és készek együttműködni a fogyatékos
emberek európai szervezetével.
Az ülésen részt vettek: Európai
Szakpolitikai Tanácsadó Iroda
(BEPA), Humánerőforrás és biztonság (HR), Oktatásügy és kultúra (EAC), Egészségügy és fogyasztóvédelem (SANCO), Bővítés (ELARG), Kutatás és innováció (RTD), Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok
(CNECT), Mobilitáspolitika és köz
lekedés (MOVE), Jogérvényesülési
(JUST), Tolmácsolás (SCIC), Belső piac és szolgáltatás (MARKT),
Foglalkoztatás, szociális ügyek és
társadalmi összetartozás (EMPL),
Kereskedelem (TRADE), Regionális politika (REGIO), Belső ellenőrzési szolgálat (IAS), Európai
Csalás Elleni Hivatal (OLAF), Európai Közösségek Statisztikai Hivatala – Eurostat (ESTAT), Tengeri ügyek és halászat (MARE), Közös kutatóközpont (JRC), Infrastruktúra és logisztika – Brüsszel
(OIB), Energiaügy (ENER), Humanitárius segélyek (ECHO), Vállalkozáspolitika és ipar (ENTR),
EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési
Főigazgatóság
(DEVCO), Gazdasági és pénzügyek (ECFIN), Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO), Elnöki kabinet, Európai Külügyi

A fogyatékos emberek Európai Parlamenti Napja
Az Európai Unió vezetőivel történő találkozók 2012. december
5-én a Fogyatékos Emberek Európai Parlamenti napjával folytatódtak. Az ülésen több mint 450
fogyatékos ember képviselte 80
millió sorstársát és mondta el, hogyan élik meg mindennapjaikat,
milyen problémákkal kell szembenézniük. Az ülést M. Schulz, az
Európai Parlament elnöke nyitotta
meg, és az EP valamennyi politikai csoportja képviseltette magát.
Az ülésen videoközvetítéssel részt
vett Nikiforos Diamandouros európai ombudsman, és videoüze
netet küldött van Rompuy, az Európai Tanács elnöke is. Az ülés
erősségét az adta, hogy a parlamenti képviselők személyesen
találkozhattak a fogyatékos személyekkel, akik nemcsak a meglévő problémákra tértek ki, de
azok megoldásaira is tettek javaslatokat.
A fogyatékos emberek európai
szervezete és az Európai Unió intézményeinek vezetői, döntéshozói és végrehajtói között tovább
folytatódik a párbeszéd. Számos
más operatív fórumon is folyik az
ENSZ-egyezmény végrehajtására irányuló intézkedések, jogi
szabályozások közös kidolgozása. A magyar fogyatékos emberek szervezetei követendőnek
tartják az EU-ban folyó párbeszédet, és jelenleg még csak álmodnak hasonló magas szintű konzultációk létrejöttéről – annak ellenére, hogy Magyarország elsőként ratifikálta az egyezményt és
a fakultatív jegyzőkönyvet.
Földesi Erzsébet
a MEOSZ alelnöke,
az Európai Fogyatékosügyi
Fórum alelnöke

Hogyan kérhető az egyesületi tagfelvétel?
Sokszor fordulnak hozzánk olyan moz
gássérült sorstársak, akik egyesületünk tagjai kívánnak lenni, szeretnének
bekapcsolódni, megismerni a megyei
egyesület, a helyi csoportok és a klubok
munkáját, találkozni hasonló sorsú tagtársakkal, részt venni szabadidős és
kulturális programokon, esetleg munkát
vállalni vagy támogatást igényelni, de
nem tudják milyen feltételekkel kérhető
a tagfelvétel.
Fontos tudnivaló a tagfelvétellel kapcsolatosan:
Tagja lehet Egyesületünknek az a személy,
aki mozgásszervi diagnózisa alapján moz
gáskorlátozottságát és megváltozott
munkaképességét igazolni tudja, illetve
Egyesületünk érdekkörébe tartozó kép

zésben, foglalkoztatásban, ellátási rend
szerében vesz részt.
– OOSZI, ORSZI, NRSZH szakvélemén�nyel rendelkezik,
– fogyatékossági támogatásban részesül,
– magasabb összegű családi pótlékra jogosult,
– olyan kórházi zárójelentése vagy szakorvosi lelete van, amelyből egyértelművé válik a súlyos mozgáskorlátozottsága
és megváltozott munkaképessége.
A tagfelvételi kérelemhez az okmányról
fénymásolatot kérünk csatolni!
A tagsági viszony létesítése önkéntes,
mellyel a kérelmező vállalja az éves rendszeres tagdíj befizetését.
Jelenleg az éves tagdíj felnőtteknek: 1800
Ft, gyermekeknek 18 éves korig 1000 Ft,

melyet minden év június 30-ig kell rendezni csekken vagy személyesen az Egyesület székhelyén a pénztárban.
A nyilvántartásba vételhez pontosan, olvashatóan ki kell tölteni a tagfelvételhez szükséges „Adatlap”-ot. Csatolni kell a mozgáskorlátozottságot, megváltozott munkaképességet
igazoló okmányok, valamint postai úton történő rendezés esetén a tagdíj befizetését igazoló csekk /feladószelvény/ fénymásolatát. Csak
ezek együttes beérkezése után tudjuk felvenni
tagjaink sorába a kérelmezőt, majd ezt követően megküldeni a tagsági igazolványt.
Tagfelvétellel kapcsolatban bővebb információ kérhető az Egyesület központi
irodájában vagy a helyi csoportvezetőknél ügyfélfogadási napokon személyesen
valamint telefonon.

Tudnivalók a tagdíjfizetés rendezéséről
Tisztelt Tagtársaink!
Az éves tagdíj összege 2013. évben nem
változik. Felnőtteknek 1800 Ft/év, 18 év
alatti gyermekeknek 1000 Ft/év.
Kérjük azokat, akik tagdíjukat ebben az
évben még nem rendezték, hogy legkésőbb június 30-ig szíveskedjenek ezt meg-

tenni. Amennyiben a befizetés már megtörtént, az újságban található csekket tekintse
tárgytalannak.
Felhívjuk kedves tagtársaink figyelmét arra,
hogy a tagdíjhátralékot (2011. és/vagy 2012.
évi) minél előbb szíveskedjenek rendezni,
(a tagdíjak összege megegyezik a fenti ös�-

szegekkel), mivel Alapszabályunk értelmében
a rendezetlen tagdíjhátralék a tagsági viszony megszűnését vonja maga után.
A tagdíjat az újság mellékleteként küldött
csekken vagy Egyesületünk székhelyén szerdai ügyfélfogadási napon a pénztárban
kérjük befizetni.

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

15 éve alakult a Családi Klub
Visszaemlékezések a klub életéből

1988. augusztus 12-én volt a Családi Klub alakuló ülése. Egy
páran összegyűltünk, hogy a Nyíregyházán élő sorstársaknak
valamilyen összejöveteli lehetőséget biztosítsunk. Még akkor
azt sem tudtuk mi legyen a csoport neve. Baráth Katika javasolta a Családi Klub nevet, amit mindannyian elfogadtunk.
Első összejöveteleinken a csoport tagjai mutatkoztak be. Beszámoltak életükről, problémáikról,
milyen nehézségekkel álltak, állnak szemben, és hogyan tudták
azokat megoldani.
Így bemutatkozott a Kéninger
család (még akkor élt szeretett férjem), a Szombati család, a Láda
család, Dorogháziné Irénke (már
elhunyt), Moravecz Feri (ő is távozott már közülünk), Filep Istvánné
Marika (az ő egészségi állapota
annyira megromlott, hogy már
nem tud eljönni), Bagi István,
Lisovszkiné Évike, Gráfné Éva és
így folytathatnám tovább. A klubtagok bemutatkozása a Klub nevének megfelelően elsősorban a csa
ládi élet bemutatásával történt.
A tagokat követték a helyi csoportvezetők: Vedres Józsefné, Már
tonné Várdai Erzsébet, Csernyi Ber
talanné, Gellén Pál, Bige Lászlóné,
Balogh Andrea Csilla, Kovács Laci. Ők is beszámoltak életükről,
munkájukról, a helyi csoportokról.
Közben kapcsolatba kerültünk
az Esti Fény Nyugdíjas Egyesülettel, és kölcsönösen meghívtuk
egymást az összejöveteleinkre.
Mi nyáron a Bujtosi tónál bográcsozást szerveztünk, ahol 40-45
főre főztünk, ők pedig az Idősek
Világnapjára műsoros programot
rendeztek, melyen ebédet biztosítottak részünkre, arra pedig a mi
klubunk tagjai mentek el.
Az Esti Fény Egyesület minden
nyáron buszkirándulásra ment, így
jutottunk el velük a szatmári térségbe, Gyöngyösre, Mezőkövesdre, Egerbe, Hollóházára. Az Esti
Fény gondnoka, Berei Balázsné,
Manyika néni (a Mama) halála
után még egy ideig működött az
Egyesület, majd rövid idő után feloszlatta magát, ezzel ez az értékes kapcsolat megszűnt.
Később felvettük a kapcsolatot
a Reuma Klubbal, és egymás előadásaira, rendezvényeire kölcsönösen eljártunk.
Egy évben csak pszichológussal voltak találkozásaink. Egy pályázat keretében dr. Vo Khanh
Toan pszichológus megnyert egy
csoportos kurzust, és azt velünk
töltötte el. Beszélgettünk a családi
értékekről, szituációs játékokban
vettünk részt, relaxációs gyakorlatokat végeztünk, konfliktushelyzeteket oldottunk meg, és azok kezelését tanultuk meg.
A kapcsolat olyan jól sikerült,
hogy minden évben egyszer eljött
hozzánk, és a klubtagokat érdeklő
kérdésekről beszélgetést folytattunk. Sajnos a kapcsolatot elveszítettük vele, így a 2012-es évben
már nem tudtuk meghívni.
Híres emberekkel találkoztunk,
így Makkai Béla túristvándi íróval,
Gondos Gyula kisvárdai költővel,
Horváth Gyula nyíregyházi születésű (Debrecenben élő) fiatal költővel, Bakti Károly nyíregyházi költővel, festővel (aki képeiből kiállítást
rögtönzött).
Híres közéleti személyiségeket
hívtunk meg, így dr. Endreffy Ildikót, a Páneurópai Régió akkori helyi elnökét, dr. Csomor Klárát, az
akkori OOSZI dolgozóját, Mosonyi
Gyulánét, az akkori Kereszténydemokrata Párt városi elnökét, Orosz
Tibornét, a Megyei Nyugdíjas
Képviselet vezetőjét és dr. Bertók
Katalint, aki a Kék Kereszt munkájáról számolt be (ő is távozott már
az élők sorából). Osteoporózis
szűrést végeztünk csoportosan.
Dr. Kriston Anikó mozgásszervi főorvoshoz mentünk el, aki megvizsgált bennünket, és beutalót adott
csontritkulás-vizsgálatra (DEXA).
A vizsgálat eredményét később

szintén főorvosnővel beszéltük
meg, voltak többen is, akik kezelésre szorultak.
Színházbérleteket vettünk minden évben, és felváltva jártunk a
nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színházba.
Összejöveteleinket a Megyei
Közgyűléstől kapott támogatásból
finanszíroztuk. Felhasználásáról
minden évben pontos kimutatást
kellett készíteni. Ebből tudtunk
biztosítani egy kis ellátást, a vendégeinknek egy jelkép értékű
ajándékot, és a vidékről beutazó
meghívott vendégeknek a benzinköltséget. Ez a forrás sajnos megszűnt.
Később következtek az egész
ségügyi előadások az osteopo
rózisról, a daganatok kezeléséről,
a szív- és érrendszeri betegségekről, a leggyakrabban előforduló fül-orr-gégészeti betegségekről,
szemészeti problémákról, érbetegségek sebészeti megvilágításáról, a cukorbetegségről, a házi orvosi problémákról, a betegjogról.
Előadók: Dr. Tóth Julianna, Dr.
Zádori Zoltán, Dr. Balogh Gábor,
Dr. Fülöp Imre, Dr. Sztankó Éva,
Dr. Mészáros Judit, Dr. Magos Erzsébet, Dr. Tarr Magdolna, Kiss
Zoltánné betegjogi képviselő.
A nyári hónapokban szünetet
tartunk. Régebben, ahogy már írtam, bográcsoztunk, pár éve kétszer
szerveztünk szalonnasütést Nyíregyházán a Bujtosi tónál.
A klubösszejöveteleket minden
hónap harmadik keddjén tartjuk
du. 14 órától az Esély Centrum „A”
épületében, az Egyesület székhelyén lévő kis tárgyalótermében.
Kezdetben 20-25 tagunk is eljött
egy-egy alkalomra, de sajnos ma
már csak 8-10 tag van egy-egy foglalkozáson. Megpróbáltuk bevonni
az Egyesület Ifjúsági Csoportjának
tagjait a klub életébe, de nehéz feladat, eddig nem jártunk sikerrel.
A 2012-es évben költők versei
kerültek felolvasásra: márciusban
Ady Endre, áprilisban József Attila,
májusban és októberben Nagy
László műfordításai. Novemberben
a magyar népköltészet gyöngy
szemeit hallgathattuk.
Júniusban, szeptemberben sza
lonnasütést szerveztünk a Bujtosi
tónál.
Júliusban, augusztusban nyári
szünetet tartottunk.
30 000 Ft támogatást kaptunk a
Revita Group Kft.-től, amelyből
színházbérletet vettünk.
A 2013-as évet is irodalmi ös�szeállításokkal tesszünk színessé,
a versek és elbeszélések lesznek a
témák. A felolvasást az előző évekhez hasonlóan klubvezetőként én
tolmácsolom. Májusban szeretnénk megünnepelni Klubunk megalakulásának 15 éves évfordulóját,
de még nem tudjuk milyen formában.
Az idén nyáron is szervezünk
szalonnasütést, és ősztől szeretnénk megint színházba járni.
Bár kevés tagunk van, de tagjaink lelkesek, az Egyesület központi rendezvényein is igyekszünk
képviseltetni magunkat.
Köszönjük az Egyesületnek,
hogy lehetővé teszi számunkra
helyiség biztosításával klubunk
működését, és köszönjük a Revita
Group Kft.-nek az anyagi támogatást.
Szeretettel várjuk és hívjuk
klubfoglalkozásainkra mindazokat, akik szívesen érdeklődnek az
irodalom iránt.
Kéningerné dr. Vincze Gizella
klubvezető

A Reuma Klub 2012. évi munkájáról
Első foglalkozásunkon kedélyes hangulatban számoltunk be arról, ki hogyan töltötte az ünnepeket. Ötleteket,
javaslatokat állítottunk fel arról, mit szeretnénk tenni a
következő foglalkozásokon. Ismertetésre kerültek a bennünket érintő új jogszabályi változások is.
Márciusban megtekintettünk
egy videót, melyen a gerinc különböző betegségeit láthattuk, és
alternatív gyógymódok kerültek
ismertetésre, mellyel elkerülhetőek
illetve enyhíthetőek a fájdalmak.
A húsvéti ünnepek előtt recepteket és tapasztalatokat cseréltünk a sütés-főzés fortélyairól, igen
jó hangtatban telt a foglalkozás.
Májusban elfogadta meghívásunkat Dr. Tóth Julianna reuma
tológus, akitől kötetlen beszélgetés formájában tájékoztatást kaptunk a legújabb változásokról,
beutalók és kezelések, valamint
a fürdőjegyek felírásának illetve
igénybevételének lehetőségeiről
a kórház felújítása miatt. Megtudhattuk, milyen és mennyi kezelésre vagyunk jogosultak, illetve hol vehetjük azokat igénybe: a
Júlia Fürdőben, a Sóstón vagy
az Egészségcentrumban.
A nyár beköszöntével szabadtéri programok szervezésére került sor. Megnéztük a Vidor Fesztivál megnyitóját, néhány fővel
résztvettünk az Egyesület által

szervezett tokaji hajókiránduláson. A Fogyatékossággal Élők
Megyei Sporttalálkozójára is kilátogattunk a Városi Stadionba. A
„Nyitott Városháza” program keretén belül 11 fővel képviseltük a
Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesületét, ahol megnézhettük a képviselők munkahelyét, és olyan helyekre kaptunk betekintési lehetőséget, ahová nem juthatunk be
minden nap. Még játékos szavazáson is részt vehettünk. Meg
csodálhattunk olyan könyvritkaságokat a könyvtárban, amelyek értéke szinte felbecsülhetetlen, végül a tűzoltók történetének bemutatásával zárult a majd 3 órás
program.
Októberben néhány klubtársammal megtekintettük az V. Országos Csipkekészítők Kiállítását Nagyállóban, ahol gyönyörű
vert csipkéket láthattunk, az ország minden tájáról hozott darabokból. Több tagunkkal vettünk
részt az Esély Centrumban Andor László EU-biztos előadásán,

A „Nyitott Városháza” program résztvevői
mely a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségeiről szólt.
Novemberben Fejesné Magdika tartott tagjainknak és az érdeklődőknek kreatív foglalkozást, ahol ötletes karácsonyi díszek készítésére tanított bennünket. A munkához saját anyagait
ajánlotta fel tagjainknak. Szeretettel fogadtuk a „NEFELEJCS”
Nappali Intézmény érdeklődő fiataljait is, akiknek sikerélmény volt
egy-egy dísz elkészítése.
Magdika az év folyamán több
alkalommal vitt különféle adományokat az Esély Centrumban
működő Egyesületünkbe, amiből

a rászorulók válogathattak igényük szerint.
Záró rendezvényként az Egyesületünk közös fenyőünnepén
szinte teljes létszámmal vettünk
részt, az igen megható műsor
szervezéséért köszönettel tartozunk az Egyesület vezetőinek,
dolgozóinak, akiknek sikerült szebbé varázsolnia az ünnepi készülődésünket.
Örömmel állapíthatom meg –
annak ellenére, hogy sajnos az
embereket egyre nehezebb mozgósítani – klubunk néhány aktív
taggal bővült.
Fullajtár Andrásné
Reuma Klub vezető

A Sclerosis Multiplex Klub 2012. évi munkájáról
Klubunk a korábbi évekhez hasonlóan a tagság kívánságának megfelelően, a közösen elkészített munkaterv alapján dolgozott. Klubfoglalkozásainkat havi rendszerességgel tartottuk.
Munkaprogramunk elkészítését a szokásos rehabilitációs eszközök leltára és
kölcsönzése, továbbá a 2012. évi jogszabályi változások ismertetése és a pályázatok elkészítése követte.
Elfogadta meghívásunkat, és megtisztelte klubunkat Egyesületünk elnök as�szonya, aki a tagságot érintő jogszabályi
változásokról tájékoztatta a tagságot.
Részt vettünk a Nemzeti Rehabilitációs Hatóság tájékoztatóján, ahol a 2012.
évtől életbelépő jogszabályokról, valamint annak alkalmazásáról, a megváltozott munkaképességűek komplex felülvizsgálatáról kaptunk átfogó összefoglalást.
A hátrányos helyzetű csoportok Európai Uniós felzárkóztatásáról kaptunk ízelítőt Dr. Andor László EU képviselő úrtól.
Az SM betegek világnapját helyben
tartottuk meg, ahol a mindennapjainkat
súlyosan nehezítő gondjainkat, problémáinkat beszélhettük meg.
Az Országos SM Nap Budapesten került megrendezésre. Sajnos ekkorra már
a tagságunk többsége jócskán megérez-

te a gazdasági válság által keletkezett
megszorításokat, az elvonásokat, valamint a komplex felülvizsgálatok által a
betegekre rótt kedvezőtlen döntések negatív hatását. A meglévő betegségünk
mellett már kivitelezhetetlen volt több betegtársunk számára, hogy felvállalja az
utazás költségeit, így aktívan nem tudtuk
kivenni részünket a rendezvényből.
Sajnálatos haláleset történt közösségünkben: elvesztettük Teschmájer Lászlót, aki klubunkban aktív tagként tevékenykedett. Emlékét megőrizzük!
A tagságot érintő eseményekről, hírekről, folyamatos a tájékoztatás és a tanácsadás.
A hagyományokhoz hűen ismét megrendezésre került a Karácsonyi ünnepség, amit az Egyesülettel közösen ünnepeltünk, ami újra és újra erőt, önbizalmat
ad számunkra.
Megerősítve bennünket abban, hogy
a mi életünk is érték.
Vadászné Szabó Aranka
SM Klub vezető

Sclerosis Multiplex Klub 2013. évi
munkterve
Február: Rehabilitációs és tornaeszközök felmérése
(leltározása), kölcsönzése. Aktuális jogszabályi változások ismertetése.
Március: Pályázatok előkészítése határidők szerint.
Április: Tavaszváró címmel a Tuzson János Botanikus Kert meglátogatása.
Május: Kerekasztal-beszélgetés SM-ről SM-esnek.
Vendégünk dr. Magyar Zsuzsa, szakrendelésünk
neuro-immunológusa.
Június: Évadzáró klubfoglalkozás, kirándulás.
Július–Augusztus: Nyári szünet.
Szeptember: Országos SM nap megszervezése
Szolnokra.
Október: Baráti-sorstársi beszélgetés, igény szerint.
November: Az eltelt időszakban végzett munka értékelése.
December: A hagyományokhoz híven a fenyőünnep megszervezése.
Célkitűzéseink:
– pályázatok készítése,
– a megyében élő SM betegek feltérképezése és tájékoztatása,
– kapcsolattartás a médiákkal,
– támogatóinkkal folyamatos kapcsolattartás.

Az Újfehértói Csoport 2012. évi munkájáról
Az Újfehértói Csoport különböző okok miatt nem a programtervezetnek megfelelően tudta végezni munkáját.
Az év elején részt vettünk a
MEOSZ által szervezett tapasztalati szakértői képzésen, ahol
megismerkedhettünk a speciálisan, akadálymentesen épített
környezet szabályaival. Sok hasznos dolgot sajátíthattunk el annak ellenére, hogy a lakás akadálymentesítési támogatás (LÁT)
ügyintézésével mi is 25-30 éven
keresztül foglalkoztunk. Az egyéb
fogyatékossággal élő (pl. látássérült, hallássérült) emberek életvitelét elősegítő speciális akadálymentesítési lehetőségekkel
is megismerkedhettünk. Fontos
volt számunkra ez a szemlélet,
ezért jó lenne, ha ezt a későbbiekben hasznosíthatnánk is.
Csoportunk a helyi egyházzal
közösen szervezett kirándulást a
„Reménység Fesztiválra”, mely
Budapesten, a Sportcsarnokban
volt megrendezve, melyen 80 fővel vettünk részt.
Meglepő dolgokban volt részünk. Ami engem megfogott
ezen a rendezvényen, hogy az

emberi érzések között a legparányibb porszem a „remény”, de
mégis ez az, ami mindvégig előbbre visz az úton.
Az országban történő változások, megszorítások a fogyatékossággal élő emberek felülvizsgálata, a nyugdíjak elvesztése
hatalmas félelmet vált ki bennem
és az embertársaimban is.
A civil szervezeteknél is elkezdődtek a változások, sok meg is
szűnt. Reménykedünk, hogy akik
maradtak, azok a pályázatokkal

tudnak nemes célokat elérni, érdekeket képviselni. Azért, hogy
az egyesületünk működésében
ne legyen akadály, a fiatal fogyatékossággal élő és az idősebb
korosztály is munkalehetőséghez jusson.
Ez az én és a mi reményünk.
2012. évben az ügyfélfogadási
rend nem változott, minden pénteken 8–12 óráig Újfehértón, a
Százados utca 6. szám alatt tartom.
Nemcsak a LÁT-tal kapcsolatban keresnek fel a sorstársak,
hanem a gépjárműszerzési támogatással, illetve a leszázalékolás-

A „Reménység Fesztivál” résztvevői

sal kapcsolatos új jogszabályok
miatt is.
Van, aki azért keres fel, hogy
kibeszélgethesse magából a bánatát, problémáit. Ilyenkor jó, ha
valaki meghallgatja, esetleg tanácsot is ad.
Úgy érzem, hogy a munkám
nem eredménytelen, hiszen ha
egy kicsit feledtetni tudom sorstársaim betegségét, már érdemes volt felvállalni ezen nemes
feladatot.
Bige Lászlóné
csoportvezető

Sorstársak karácsonyi
ünnepe

Mi lesz veled?
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása…?

Devecsery László:
„Lobogjon csak tovább
gyertyáinknak lángja:
Emberi melegség,
köszönts a világra!”

… vetődik fel szakmai körökben azok között, akik jelenleg
vagy korábban a nyílt munkaerőpiacon nem vagy csak nagyon egyedi esetben tudtak elhelyezkedni. Vegyük számba, hogyan is állunk 2013. év elején!

Ezekkel a szavakkal lehetne
leginkább jellemezni azt a bensőséges karácsonyi ünnepséget,
melyet Nyíregyházán az Esély
Centrumban rendezett meg tagjai
számára a Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete.
A már hagyományos ünnepségre 2012. december 14-én került sor, melyen zsúfolásig megtelt
a konferencia-terem sorstársakkal, akiket Balogh Zoltánné egyesületi elnök köszöntött, majd kezdetét vette a vetítés. Ady Endre
„Karácsony” című versét Szabó
Gyula színművész tolmácsolásában hallhattuk.

Színvonalas produkciót mutatott be a „Nefelejcs” Nappali Intézmény. A karácsonyi hangulatot
idéző „Melyiket a kilenc közül?” című mesejátékra esett a választás.
Csorba Bertalan egyesületi tag
saját szerzeményét, a „Szép karácsony” című verset szavalta el.
Nagy közönségsikert aratott a
Cantemus Kórus Vegyeskara,
melyben ezúttal minden korosztály képviseltette magát. Az alkalomhoz illően karácsonyi énekeket
adtak elő, Szabó Soma karnagy
vezényletével.
A kedves és jó hangulatot teremtő műsort követően az egyesület vezetése ajándékot adott át
tagjainak, melyet szerény vendéglátás követett.
Köszönet illeti mindazokat, akik
emberileg fontosnak tartották, segítették és támogatták a rendezvény sikeres lebonyolítását.

Talán már egy éve is elmúlt,
hogy a jelenleg hatályos jogszabályban rögzítetteknek megfelelő
ún. komplex felülvizsgálatok zajlanak. A korábbi ORSZI vagy
OOSZI helyett a ma hivatalos elnevezés Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve,
ahol az orvosszakértő mellett
foglalkoztatási, rehabilitációs szak
értő és szociális szakértő működik közre annak érdekében, hogy
a határozat a lehető legnagyobb
biztonsággal intézkedjen arról,
hogy ha az eljárásban résztvevő
egészségi állapota több mint
60%, akkor nem indokolt és szükségszerű ez a típusú foglalkoztatás, ha annál rosszabb, akkor
legkésőbb 3 éven belül ún. tranzit
eljárásban vesz részt. Ezt követően a nyílt munkaerőpiacon kell
munkahelyet találnia, vagy ún.
tartós támogatással (alapvetően
azok a súlyosak, akik nem készíthetők fel a nyílt munkaerőpiacra)
foglalkoztathatók.
A VOX Humana is szinte minden
lapszámában tájékoztatást ad arról, hogy a munkaadói szervezetek
túlnyomó többségének – amen�nyiben a foglalkoztatottak létszáma
a 25 főt meghaladja – a létszám
5%-ban megváltozott munkaképességűt kell foglalkoztatnia.
Ezt a tevékenységet gazdaságilag tovább segíti, hogy a megváltozott munkaképességűek jelentős része ún. rehabilitációs
kártyával is rendelkezik, mely jogosultságot biztosít a munkaadó
számára, hogy a munkaadói járulékot, jelenleg alkalmazott nevén
a Szociális Hozzájárulási Adót nem
kell megfizetni.
Harmadik és a legismertebb
talán azok a munkaadói szervezetek, akik alapvetően a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására jöttek létre.
Ezek a szervezetek (már a korábbi években is) pályázat útján

nyerhetik el ezt a fajta lehetőséget, mellyel a mindenkor hatályos
jogszabályok szerinti (és természetesen a saját szerződésben
foglaltaknak megfelelő) állami segítséget kapnak, annak érdekében, hogy gazdaságilag pótolja a
megváltozott munkaképességből
adódó termelési, szolgáltatási
hátrányokat.
Ebben az évben, tehát 2013ban a rendszer már így működik.
Év végéig több mint háromszáz
gazdálkodó szervezet, több mint
harmincezer munkahely támogatására nyert el lehetőséget és írhatott alá együttműködési szerződést.
Az év második felében (szeptemberben) újra pályázatot kell
és lehet benyújtani (részleteket
az illetékes minisztérium EMMI
később teszi közé) és ezen pályázatok várhatóan már 3 évre nyújtanak keretlehetőséget részben a
tranzit, részben a tartós támogatottak foglalkoztatására.
Fokozatosan bővül a nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek száma, egyes vélemények alapján ez
erősen közelít ahhoz a nagyságrendhez, melyet az előbb már leírt pályázatokon nyertes gazdálkodó szervezetek foglalkoztatnak.
A bizonytalanság és a félelem
mégis működik.
Mi is az oka?
Folyamatosan azt hallani, hogy
változnak – romlanak – a feltételek.
Mi is az igazság?
A cikk elején jelzett komplex
felülvizsgálatok eredményképen
megállapításra kerül, hogy (nagyjából) minden tíz felülvizsgálatnál
egy-két fő esetében már nem kimondottan indokolt és szükségszerű, hogy csak speciális (védett) vagy támogatott munkahelyen foglalkoztatható az illető. Bi-

zonytalanságot okoz, hogy akik
az ellátó rendszer részesei, és ez
akár a korábbi években került elbírálásra, akár komplex vizsgálatokat követően, milyen mértékben
van lehetőségük a munkajövedelem szerzésére.
Figyelem! Szakemberhez kell
fordulni!
Jelenleg a rehabilitációs és rokkantsági támogatások megítélésére kerül sor, munkajövedelem
mindkettő mellett szerezhető, de
annak mindenkori előírásairól és
korlátairól aktuálisan tájékozódni
szükséges.
Bizonytalanságot okoz, hogy
az elmúlt években és évtizedekben megszokottá vált, hogy volt
az országban néhány tucat speciális munkaadói szervezet a
megváltozott munkaképességűek számára. Jelenleg viszont az
ilyen szervezetek száma meghaladja a háromszázat. Akár az is
várható, hogy még ebben az évben tovább bővül az ilyen munkaadók lehetősége, így meg kell tanulni együtt élni azzal, hogy kinyílt
ebből a szempontból is a világ.
Számos gazdálkodó szervezet ma
akar és képes ilyen munkavállalók
foglalkoztatására. Akár heti gyakorisággal is megjelenik a megváltozott munkaképességűek álláslehetősége a hirdetések között.
Meg kell tanulni együtt élni azzal, hogy a megmaradt munkaképességet hasznosítani kell. Minden határon túl nem várható el az
állami gondoskodás azokban az
esetekben, ahol van piaci igény,
van megmaradt munkaképesség,
de az ellátásban részesülő akár
kényelmi okok miatt is kevésbé
kíván az érték-előállító munka részesévé válni.
Tisztelt Olvasó!
Kedves megváltozott
munkaképességűek!
Egy korábban megszokott időszak új feltételek között működik
tovább. Meg kell szokni, meg kell
tanulni együtt élni azzal, hogy a
munkajövedelemért értékarányos
tevékenységet is kell végezni.

2013-ban a költségvetés ugyan
olyan nagyságrendet fordít a meg
változott munkaképességűek foglalkoztatására, mint a korábbi évben. Igaz, hogy a feltételrendszerek változtak, korszerűsödtek
ugyanúgy, mint ahogy változott
az egészségügyi ellátó rendszer.
Számos megbetegedés, gyógyulási, felépülési ideje lényegesen
lerövidül, ugyanígy van ez a munka világában is.
Aki nagyon akar, keresi a lehetőséget, képezi magát állapotának megfelelően, az talál és találhat munkahelyet is. Bármennyire
hihetetlen, megyénkben 2013ban több mint 25 olyan munkaadó tevékenykedik, akik szervezetten foglalkoztatnak megváltozott munkaképességűeket.
Természetesen nem könnyű
az állapotnak, a felkészültségnek
megfelelő munkakört, munkahelyet találni a lakókörzetben.
Egyre jobban előtérbe kerül a
támogatott képzés, folyamatosan
változik a munkaadók állami segítsége és természetesen az érintetteknek is többlet értékteremtő
munkát kell végezniük, megmaradt
állapotuknak megfelelően. Ezt
szolgálja az új típusú hatóság és
szervezet, valamint azok a munkahelyek, akik ezen feladat végrehajtására pályázat útján lehetőséget kapnak.
Lassan megszokjuk a jogszabályok módosításait, folyamatosan pontosításra kerülnek azok
az előírások, melyek nem elég
hatékony módon szolgálják azt a
célt, ami a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
ügyében kerül előtérbe.
Bízunk abban, hogy ehhez a
kellő piacok is rendelkezésre fognak állni. Ma talán legfontosabb
feladat a fizetőképes és értékarányos munkaellátás.
Kívánom mindenkinek, hogy
mielőbb találja meg a megfelelő
foglalkoztatás élményét és eredményét.
Balogh Zoltán
VSZOSZ Elnöke
C. Főiskolai Docens

A rehabilitációs foglalkoztatást tanulmányozták
amerikai diákok a Startnál
Több mint tíz éve visszatérő vendég Prof. Dr. Thomas R.
Lawson, az amerikai Kentucky állam Lousville-i Egyetem
szociális tanszékének vezetője néhány végzős diákja kíséretében a Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft-nél.
Ezúttal 2013. március 6-án tettek munkalátogatást a Start Non
profit Kft.-nél, ahol Balogh Zoltán
vezérigazgató fogadta az amerikai egyetemi delegációt, és adott
kimerítő tájékoztatást a cég sokrétű rehabilitációs tevékenységéről. Üzemlátogatáson megismerhették a munkakörülményeket, a
fogyatékossággal élő emberek által előállított termékek sokaságát.
Újabb tapasztalatokat
szereztek
– Nagy szakmai élményt jelentett számunkra, hogy betekintést
nyerhettünk a Start mindennapi
életébe. A mostani látogatásunknak is az a legfőbb célja, hogy
valami új tapasztalatot vigyünk
haza, hiszen itt sokkal magasabb
szinten és szervezettséggel zajlik
a rehabilitációs foglalkoztatás,
mint Amerikában. Nálunk egy
cég egy tevékenységre fókuszál

– pl.: csak nőiruha-készítés – itt
viszont számos tevékenység zajlik, és sokféle terméket állítanak
elő. A termelő munkafolyamatok
a rehabilitációval együtt egymásra épülnek. A dolgozók fizikai és
szellemi adottságaiknak megfelelően vesznek részt a termelésben. Nem utolsósorban a leendő
munkaerőt is kiképzik a modern
oktatási intézményükben. A szociális ellátórendszerbe készülő
diákjaimnak a diploma megszerzését követően hatalmas tapasztalatszerzést jelent a mostani
Startos látogatás – foglalta össze
tapasztalatainak lényegét a professzor.
Ököritófülpösi mintára
– Számomra a több éves kapcsolatunk legnagyobb élménye
volt, amikor viszontlátogatáson
Amerikában voltam, és találkoztam az egyik volt diákkal, akivel
Nyíregyházán ismerkedtem meg.

Üzemlátogatáson az amerikai diákok
Azóta már végzett az egyetemen és
a szociális ellátó rendszerben dolgozik, vezetőbeosztásban. Örömmel tapasztaltam, hogy a mi Ökö
ritófülpösi rehabilitációs foglalkoztató módszereinkre épülve,
azokat felhasználva hozta létre a
saját intézményüket, ami igen jól
működik – fűzte hozzá Balogh Zol
tán.
A másik vendéglátó, dr. Fábián Gergely, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának dékánja elmondta: a Nyíregyházi Karon az első szociális
mesterszak az amerikai egyetem
– élükön a professzor úrral – közreműködésével jött létre. Ennek

is tudható be, hogy Prof. Dr.
Thomas R. Lawson urat az egyetem tiszteletbeli professzorának
nevezte ki.
Civil szervezeteknél is jártak
A Nyíregyházára érkező amerikai küldöttség megismerkedett
a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Kar képzésével,
a szociális ellátórendszerrel. Felkeresték az Esély Centrumot és
számos civil szervezetet, ahol
szintén a szociális ellátórendszert
tanulmányozták, majd a hétvégén Budapesten a sűrű és tartalmas szabolcsi programot kipihenve utaztak haza.

Az Egyesület 2013. évi Munkaterve
Január:
– Az Egyesület 2012. évi pénzügyi
zárása, beszámolók előkészítése.
– Az Egyesület programjainak megtárgyalása, időpontok egyeztetése és a 2013. évi Munkaterv tervezet előkészítése.
– Pályázatok elszámolása.
– Foglalkoztatási pályázat beindítása, koordinálása folyamatosan.
– Vox Humana újság előkészítése,
adatgyűjtés. Újságcikkek bekérése.
– Csoportvezetők, klubvezetők, sors
társi tanácsadók 2012. évi beszámolójának és 2013. évi munkatervének leadása.
– Csoportgyűlések időpontjainak
egyeztetése, összehangolása. Cso
portgyűléseken való részvétel.
– 2013. január 14-től december 31ig kerekesszékes vívási lehetőség biztosítása profi edzővel
Nyíregyházán, a Kert közi Iskolában heti 2 alkalommal. Fogékony
fiatalok toborzása a megyéből.
Koordinátor: Tarjányi István ifjúsági csoportvezető.
– 2013. január 17.: Egyesületi tisztségviselők továbbképzése.
– 2013. január 17. 10 óra: Kibővített
elnökségi ülés megtartása.
– A „Nefelejcs” Nappali Intézmény
fiataljai részére szocioterápiás és
szabadidős foglalkozások megtartása (pótszilveszter; a Magyar
kultúra napja – előadás; egészségügyi felvilágosító foglalkozás;
prevenciós előadás az egészséges életmód keretében; művészetterápia).
Február:
– Rendezvények lebonyolításához
adománykérő levelek kiküldése.
– Vox Humana újság összeállítása,
nyomdai munkák elkészítése.
– MEOSZ felé a 2012. évi jelentések előkészítése és leadása.
– 2013. február 14.: Farsang megrendezése az Egyesület tagjai,
munkatársai, a „Nefelejcs” Nappali Intézmény ellátottai, az Ifjúsági
csoport tagjai és a START Non
profit Kft. munkatársai részére.
– A „Nefelejcs” Nappali Intézmény
ellátottai részére prevenciós előadás megtartása a higiénia témakörében, művészetterápia.
– Szakmai Fórum Nyíregyháza Város Polgármesteri Hivatala, a Járási Hivatalok, valamint a Megyei
Szociális és Gyámhivatal együttműködésével a közlekedőképesség minősítése, a gépjárműszerzési támogatás és a lakás akadálymentesítési támogatás témakörében.
Március:
– Pályázatok figyelése, benyújtása
folyamatosan.
– Gépjárműszerzési támogatás ügyintézése, javaslattétel előkészítése a bíráló bizottság felé.
– Vox Humana újság előkészítése,
terjesztése.
– A „Nefelejcs” Nappali Intézmény
ellátottai részére megemlékezés
1848. március 15-éről, nemzeti ünnepünkről, prevenciós előadás az
egészségmegőrzés témakörében;
művészetterápia megtartása.
– 2013. március 13.: Záhony és tér
sége helyi csoportgyűlés. Helye:

–
–

–

–

Művelődési Ház, 4644 Mándok,
Kossuth utca 11.
2013. március 18.: Elnökségi ülés
megtartása.
2013. március 18.: Záhony és térsége helyi csoportgyűlés. Helye:
Házasságkötő-terem, 4492 Domb
rád, Kossuth u. 63.
2013. március 20.: Záhony és térsége helyi csoportgyűlés. Helye:
Művelődési Központ, 4623 Tuzsér,
Ady E. u. 2.
2013. március 25.: Záhony és térsége helyi csoportgyűlés. Helye:
Polgármesteri Hivatal Nagyterem, 4625 Záhony, Ady E. u. 35.

Április:
– 2013. április 6.: Fogyatékossággal
Élők Megyei Sport-Kavalkádja.
Helyszín: Esély Centrum, Nyíregyháza. Támogató: Magyar Olim
piai Bizottság
– Regionális Esélyegyenlőségi,
Gyermek, Ifjúsági és Családi Nap
előkészítése.
– 2013. április 12.: Gávavencsellő
és térsége helyi csoportgyűlés.
Helye: Szociális Szolgáltató Központ Nappali Ellátó Egysége,
4472 Gávavencsellő, Toldi út 47.
– 2013. április 12.: Ibrány és térsége
helyi csoportgyűlés. Helye: Ibrányi
László Művelődési Központ, 4484
Ibrány, Hősök tere 2–4.
– 2013. április 19.: Rakamaz és térsége helyi csoportgyűlés. Helye:
Művelődési Ház, 4465 Rakamaz,
Szent István út 174.
– 2013. április 26.: Csenger és térsége helyi csoportgyűlés. Helye:
START Csengeri Üzemegysége,
4765 Csenger, Kossuth u. 26.
– 2013. április 29. 10 óra: Elnökségi ülés megtartása
– A „Nefelejcs” Nappali Intézmény
ellátottai részére szocioterápiás
és szabadidős programok megtartása (készülődés a húsvétra,
hagyományok ápolása, vetélkedő, szereptanulás Anyák napjára,
művészetterápia).
Május:
– 2013. május 9–12.: Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) Küldöttközgyűlése, Mozgalmi Vezető
Képzése (MKV), Területi Aktivisták
Tanácskozása (TAT) Siófokon.
– Fogyatékkal Élők Művészeti Fesztiválja Nyíregyháza. A fesztiválon
részt vesznek a „Nefelejcs” Nappali Intézmény fiataljai.
– 2013. május 17. 10 óra: Egyesületünk küldöttközgyűlésének megtartása az Esély Centrumban –
Felelős: Elnökség tagjai
– 2013. május 20.: Fehérgyarmat
és térsége helyi csoportgyűlés.
Helye: Móricz Zsigmond Művelődési Ház, 4900 Fehérgyarmat,
Kossuth tér 17.
– 2013. május 27. 10 óra: Elnökségi ülés megtartása
– 2013. május 30.: Állásbörze meg
változott munkaképességű munkavállalók részére az Esély Centrumban a Mozgáskorlátozottak Sz.Sz.-B. Megyei Egyesülete, a START
Nonprofit Kft. és a Szabolcs-Szat
már-Bereg Megyei Kormányhivatal
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
szervezésében.

– 2013. május 31.: Tiszaeszlár és
térsége helyi csoportgyűlés. Helye: Általános Iskola és Közösségi Könyvtár, 4464 Tiszaeszlár,
Arany J. u. 32/a
– A „Nefelejcs” Nappali Intézmény
ellátottai részére Boccia bajnokság és Kéz a kézben az esélyegyenlőségért elnevezésű rendezvény megtartása, prevenciós
előadás a közlekedési szabályokról.
Június:
– 2013. június 8. 9 óra: „Moravecz
Ferenc Sakk Emlékverseny” az
Egyesület és a hozzátartozók
szervezésében. Helyszín: Esély
Centrum Nyíregyháza
– 2013. június 8. 10 óra: Esélyegyenlőségi, gyermek-, ifjúsági
és családi nap (Boccia bajnokság, vetélkedők, kulturális, szabadidős és sportprogramok, főzőverseny, látásvizsgálat) megrendezése. Szervezők: Mozgáskorlátozottak Sz.-Sz.-B. Megyei Egyesülete; START Nonprofit Kft.;
HVDSZ 2000 Szakszervezet.
– 2013. június 24. 10 óra: Elnökségi ülés megtartása.
– A „Nefelejcs” Nappali Intézmény
ellátottai részére klubdélután
szervezése, a népi szokások köréhez kapcsolódó hagyományok
ápolása (Medárd napja, PéterPál napja: az aratás kezdete),
prevenciós előadás (higiénés)
megtartása.
Július:
– 2013. július 4.: Kölcse és térsége
helyi csoportgyűlés. Helye: Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ, 4965 Kölcse, Kölcsey
utca 104.
– 2013. július 19.: Mátészalka és
térsége helyi csoportgyűlés. Helye: Rotary Klub, 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 2.
– 2013. július 25.: Vásárosnamény
és térsége helyi csoportgyűlés.
Helye: START Nonprofit Kft. Vásá
rosnaményi üzemegysége, 4800
Vásárosnamény, Kossuth u. 32.
– Fogyatékosok Megyei Sporttalálkozójának szervezése, előkészítése.
– Ifjúsági továbbképzés szervezése, előkészítése.
– „Nefelejcs” Nappali Intézmény és
„Önálló Életvitelért” Támogató
Szolgálat I. féléves beszámolójának elkészítése.
– A „Nefelejcs” Nappali Intézmény
ellátottai részére múzeumlátogatás, sportvetélkedő és strandolás, valamint az egészségmegőrzés témakörében prevenciós előadás szervezése.
Augusztus:
– 2013. augusztus 2.: Kisvárda és
térsége helyi csoportgyűlés. Helye: RÉV Alapítvány, 4600 Kisvár
da, Várdai István u. 2.
– 2013. augusztus 5.: Elnökségi
ülés megtartása
– 2013. augusztus 16.: Anyagi forrás és megfelelő helyszín esetén
ifjúsági továbbképzés megtartása az Ifjúsági csoport tagjai részére az Esély Centrumban (ÖNÉ
program).

A továbbképzés pontos időpontja
és témacsoportjai később kerülnek meghatározásra.
– 2013. augusztus 26.: Nyírbátor és
térsége helyi csoportgyűlés. Helye: Kulturális Központ, 4300
Nyírbátor, Szabadság tér 8–9.
– 2013. augusztus 29.: Tiszavas
vári és térsége helyi csoportgyűlés. Helye: Civil Ház, 4440 Tisza
vasvári, Bethlen Gábor u. 2.
– A „Nefelejcs” Nappali Intézmény
ellátottai részére állatkerti kirándulás, Ki mit tud? szervezése.
Prevenciós előadás: a magatartási normákkal ismerkedhetnek
meg a fiatalok.
Szeptember:
– 2013. szeptember 6.: Nyírbátor és
térsége helyi csoportgyűlés. Helye: Petőfi Sándor Általános Iskola,
4363 Nyírmihálydi, Zrínyi u. 11–13.
– 2013. szeptember 9.: Tiszadob
és térsége helyi csoportgyűlés.
Helye: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 4456 Tisza
dob, Andrássy út 35.
– 2013. szeptember 20.: Újfehértó
és térsége helyi csoportgyűlés.
Helye: Szent István Gimnázium,
4244 Újfehértó, Eötvös u. 25.
– 2013. szeptember 21.: Fogyatékossággal Élők Megyei Sporttalálkozója.
Szervező: Nyírsuli Kft. és a Mozgáskorlátozottak Sz.-Sz.-B. Megyei Egyesülete Nyíregyháza
Helyszín: Városi Stadion Nyíregyháza, Stadion u. 24/a
– 2013. szeptember 9: Elnökségi
ülés megtartása.
– A „Nefelejcs” Nappali Intézmény
ellátottai részére klubdélután és
prevenciós előadás szervezése.

Magyar Gazdaságért Díjat
kapott Balogh Zoltán
2012. december 7-én a Príma Primissima ünnepségsorozat keretein belül magas állami kitüntetések átadására is
sor került kiemelkedő vállalkozói tevékenységek elismeréseként. A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar
Gazdaságért Díjat adományozta Balogh Zoltánnak, a
nyíregyházi székhelyű START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Nonprofit Kft. vezérigazgatójának a
több évtizedes szakmai munkájáért.

Balogh Zoltán átveszi a díjat

Családbarát
munkahely a Start
Családbarát Munkahely elismerést vehetett át 2013.
január 21-én az Emberi Erőforrás Minisztériumában
a START Rehabilitációs Nonprofit Kft. A 90 pályázatból 23-an kaptak elismerést.

Október:
– Fogyatékkal Élők Színjátszó Találkozója – Helyszín: Vásáros
namény. A találkozón részt vesznek a „Nefelejcs” Fogyatékos
Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézményének ellátottai.
– 2013. október 14: Elnökségi ülés
megtartása.
– 2013. október 29.: Nyíregyháza
és térsége, térségen kívüli településeken élők részére helyi csoportgyűlés megtartása az Esély
Centrumban.
– A „Nefelejcs” Nappali Intézmény
ellátottai részére gyalogtúra szervezése a Nemzetközi gyaloglónap alkalmából.
November:
– Karácsonyi rendezvény szervezése, előkészítése, lebonyolításához adománygyűjtés.
– A „Nefelejcs” Nappali Intézmény
ellátottai részére a füstmentes,
egészséges életmód témakörben
előadás, vetélkedő megtartása.
December:
– 2013. december: A fogyatékossággal élő emberek nemzetközi
napja alkalmából előadás megtartása a „Nefelejcs” Nappali Intézmény és az Ifjúsági Csoport
tagjai részére.
– 2013. december 6.: Mikulásnap
megrendezése a „Nefelejcs” Nappali Intézmény fiataljai részére.
– 2013. december 9.: Elnökségi
ülés megtartása.
Helyi csoportok, klubok, sorstársi
tanácsadók 2013. évi beszámolójának, 2014. évi munkatervének
elkészítése, leadása.
– 2013. december 13. 14 óra: Karácsonyi ünnepség megrendezése
a Nyíregyháza és térségében élő
tagok részére az Esély Centrum
Konferencia termében.
Munkatervünk

a tárgyévben fel-

merülő további programokhoz igazodik, ezért a változtatás lehető ségét fenntartjuk.

Az Egyesület
Elnöksége nevében:
Balogh Zoltánné
elnök

Erősödni kell a szociális
dimenziónak
Andor László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért,
szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosa Nyíregyházán tett hivatalos látogatást.
Előbb az Egészségügyi Főiskolán zajló kétnapos konferencián tartott előadást, utána a
Guszev lakótelepen tett látogatást, majd az Esély Centrumban
tartott sajtótájékoztatót: Az Európai Unió Magyarország és a
többi tagállam felzárkóztatásért
címmel. Ugyanott fórumon fogadta az érdeklődőket, válaszolt
kérdéseikre.
– Az Európai Tanács még ebben az évben tárgyalja és fogadja el a 2014–2020 közötti pénzügyi keretet, amelyen a jelenlegi
27 tagállam osztozik majd. Ám
az nem mindegy, hogy például
Magyarország milyen arányban
részesül az elfogadott keretös�szegből. Nagyon lényeges, hogy
a kohéziós politika ne gyengüljön
az elkövetkező években. Mindenképpen erősödni kell a szociális dimenziónak, ez különösen
fontos az elmaradott, hátrányosabb helyzetű országokban, térségekben. A felzárkózáshoz feltétlenül kell a humántőkébe való

beruházás, ez létfontosságú az
Unió számára. A tervek szerint
mintegy 84 milliárd euróval rendelkezne az Európai Szociális
Alap, ez valamivel több, mint korábban volt, reméljük, hogy a tervet el is fogadják – emelte ki Andor László a sajtótájékoztatóján.
Megyénkért aggónak!
A fórumon résztvevők főként
a hátrányos helyzetben lévő megyénk jövőjéért, felzárkózásáért
aggódó kérdéseket tettek fel.
Többek között az elszegényedésből, munkanélküliségből való
kilábalás, a pályakezdő fiatalok
sorsa, jövője érdekelte a jelenlévőket. Olyan kérdés is megfogalmazódott, hogy: mire kell felkészülni az Unióban, hogy Magyarországon stabilizálódjon a gazdasági helyzet, a munkanélküliség, vagy magunkra leszünk-e
hagyva? Nem utolsósorban az is
megfogalmazódott kérdésként,
hogy mire kell felkészíteni fiatalokat? Merre van a jövőkép?

§
A közgyógyellátás szabályai
A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki.

A közgyógyellátási igazolványnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott
– egyes gyógyszerekre, gyógyszerkerete erejéig,
– gyógyászati segédeszközökre,
protetikai és fogszabályozó eszközökre (ideértve a javítás költségeit is), valamint
– az orvosi rehabilitáció céljából
igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

Jogosultak köre
Alanyi jogon közgyógyellátásra
jogosult:
– az átmeneti gondozásban részesülő és nevelésbe vett kiskorú,
– a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy,
– a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott,
– a központi szociális segélyben
részesülő,
– a rokkantsági járadékos,
– az, aki rokkantsági ellátásban
részesül és 2011. december 31én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, illetve akinek
a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-ig
megállapították,
– az, aki rokkantsági ellátásban
részesül, és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján
nem haladja meg a 30%-os
mértéket,
– az, aki saját jogán jogosult magasabb összegű családi pótlékra, vagy aki után szülője vagy
eltartója magasabb összegű
családi pótlékban részesül.

Normatív alapon történő
megállapítás:
Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres
gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
10%-át meghaladja (2013. január
1-től 2850 Ft) feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegét (ez 2013. január 1-jétől
28 500 Ft), – egyedül élő esetén
150%-át (ez 2013. január 1-jétől
42 750 Ft).
Méltányosságból történő
megállapítás:
A jegyző méltányosságból állapítja meg a közgyógyellátást annak a szociálisan rászorult személynek, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.
Fontos tudni!
A gyógyszerkeret
– a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló
egyéni gyógyszerkeretből (legfeljebb havi 12 000 Ft) és
– az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből
(legfeljebb évi 6000 Ft) tevődik
össze.
Ha az egyén rendszeres gyógyszerköltsége a havi 1000 Ft-ot
nem éri el, egyéni gyógyszerkeretet nem állapítanak meg.
Azok a közgyógyellátottak, akiknek nincs krónikus betegségük,
gyógyszertámogatásra nem jogo-

sultak, de az egyéb ellátásokat (pl.
gyógyászati segédeszköz) továbbra is igénybe vehetik.
Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultságról
a járási hivatal, a méltányossági
közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. Az alanyi
közgyógyellátásra való jogosultságot két évre, a normatív és méltányossági közgyógyellátásra való
jogosultságot egy évre állapítják
meg. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat
meghozatalát követő 15. nap.
A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt,
annak lejártát megelőző három
hónapban is benyújtható.
Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt legalább 15
nappal korábban befejeződik, az
új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát
követő napot kell megállapítani.
A közgyógyellátás keretében
gyógyszert a jogosult részére
– a háziorvosa, bizonyos gyógyszerek esetén a kezelést végző
szakorvos,
– sürgős szükség esetén a tartózkodási hely szerint illetékes
kezelőorvos,
– a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a beteg elbocsátásakor
legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
– a járóbeteg-szakellátás szakorvosa vizsgálatra, kezelésre megjelent betegnek legfeljebb egy,
eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
– gyógyászati segédeszközt a
kezelőorvos,
– az orvosi rehabilitáció céljából
igénybe vehető gyógyászati ellátásokat a kezelőorvos rendelhet.

A közgyógyellátásra való
jogosultság megállapításának
menete
A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja. A kérelmet és a háziorvos
igazolását a jegyző 5 napon belül
továbbítja az egészségbiztosítási
szervnek. Az egészségbiztosítási
szerv megvizsgálja az igazolásban feltüntetettek szakmai megalapozottságát. Az egészségbiztosítási szerv az általa elismert
gyógyító ellátási szükséglet alapján szakhatósági állásfoglalást ad
a jegyzőnek a rendszeres gyógyító ellátások havi költségéről. A
gyógyszerköltség meghatározásánál a kérelmező krónikus betegségéhez igazodó, egyhavi menynyiségre számolva legalacsonyabb költségű, külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint elsőként választandó, legalacsonyabb napi terápiás
költséggel alkalmazott készítményeket kell alapul venni.
A gyógyszerköltség megállapítása során legfeljebb havi 6000 forintig vehetők figyelembe a nem
csak szakorvos által, illetve nem
csak szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszerek.
Ha a kérelmező havi gyógyszerköltsége a 6000 forintot meghaladja, a 6000 forint feletti öszszeg a szakhatósági állásfoglalásban a csak szakorvos által, illetve
csak szakorvosi javaslat alapján
rendelhető gyógyszerek figyelembevételével, az egészségbiztosítási szerv vezetőjének döntése alapján állapítható meg.
A jegyző, illetve a járási hivatal
8 napon belül határozattal dönt
– a közgyógyellátásra való jogosultságról,

– a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról,
– jogosult gyógyszerkeretről, külön megjelölve az egyéni gyógyszerkeret összegét.
Az egyéni és az eseti gyógyszerkeret összegét méltányosságból nem lehet felemelni.
A jogosultság
– az ellátásra alanyi jogon jogosultak esetében két évre,
– normatív alapon és méltányosságból megállapított ellátás esetében egy évre kerül megállapításra.

Az egyéni gyógyszerkeret és az
eseti keret a jogosultság időtartamára kerül megállapításra. A
normatív vagy a méltányossági
közgyógyellátásra való jogosultságot és a gyógyszerkeretet 18 hónapnál nem régebben kiadott
szakhatósági állásfoglalás alapján
lehet megállapítani.
Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését szolgáló terápiában, illetőleg a keret
megállapításakor figyelembe vett
gyógyszerek térítési díjában olyan
változás következik be, amelynek
következtében havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest ténylegesen legalább 1000 forinttal megváltozik, az ellátásban részesülő
személy kérelmére lehetőség van
az egyéni gyógyszerkeret évközbeni felülvizsgálatára.
Az igazolványt az egészségbiztosítási szerv – a jogosultságot
megállapító határozat alapján – az
abban megjelölt időtartamra hivatalból állítja ki.
A gyógyszerkeret az igazolvány
érvényességi ideje alatt használható fel.
A gyógyszertár a gyógyszerkiadást megelőzően ellenőrzi, hogy
a vényen feltüntetett személy szerepel-e a hatósági nyilvántartásban, továbbá tájékoztatást ad a jogosult részére még rendelkezésre
álló gyógyszerkeret összegéről.

Jogszabályhely: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról

Gyógyászati segédeszközgyártás
a Start Nonprofit Kft.-nél
A Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei
Közhasznú Nonprofit Kft.-n
belül 1994-től folyamatosan működik a gyógyászati segédeszköz-, ortopédés gyógycipő-gyártás.
Ortopéd- és gyógycipőgyártás
(női, férfi- és gyermekmodellek)
Ortopéd cipészeti üzemünkben
orvosi vényre felírt ortopéd-, illetve gyógycipőket készítünk:
– rövidült végtagra,
– művégtagra
(úgynevezett párja cipő),
– csonkolt lábra,
– deformált lábra.
A gyógycipők és ortopéd cipők egyedileg, méretre készülnek.
Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők részére térítésmentes, egyéb esetben térítésköteles 50–90% közötti támogatással.
A megfelelő lábbelik kiválasztását prospektusok segítik, illet-

ve egyedi kéréseket is figyelembe veszünk.
Nyíregyházán és környékén,
valamint az Egyesület helyi csoportvezetőinek segítségével a
megye területein a szállítás megoldható.
Gyógycipő készítő műhely:
CIPŐGYÁR
4400 Nyíregyháza, Repülőtér 3.
Tel.: 06-42/596-535/137 mellék
Gyógycipő méretfelvétel
és átadás:
ESÉLY CENTRUM „C” ÉPÜLET
4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.
Kedden 14–16 óráig
Tel.: 42/410-522, 42/494-093
Az Esély Centrumban keddi
napokon 14–16 óráig ortopéd
szakrendelés működik.
A gyártás jól felszerelt ortopéd cipészeti műhelyünkben történik. MSZEEN ISO 9001:2009es minőségirányítási rendszerrel
rendelkezünk.

A Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete 2012. év végén pályázatot nyújtott be a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal felé a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatására vonatkozóan.
A sikeres pályázat eredményeként 2013. január 1. napjától
24 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására
nyílt lehetősége az Egyesületnek, mellyel újabb munkahelyek
biztosítása valósulhatott meg, a
megváltozott munkaképességű
és fogyatékossággal élő emberek számára. A cél olyan munkahelyek biztosítása, amelyek a
munkavállalók számára értékteremtő és hasznos tevékenységet, továbbá munkából származó jövedelmet biztosíthatnak. Az
Egyesület összesen 32 főt foglalkoztat, melyből 22 fő a megváltozott munkaképességű munkavállaló. A rehabilitációs foglalkoztatás célja a munkavállaló
egészségi állapotának, képzettségének, képességeinek legin-

kább megfelelő munka biztosítása. Rendkívül fontos a munkavégző képesség és hatékonyság
javítása, a készségek szinten
tartása és fejlesztése. Fentiek
megvalósulásához elengedhetetlen a megváltozott munkaképességű személy tevékeny részvétele. A foglalkozási rehabilitáció hatékonyságát nagymértékben elősegítik a rehabilitációs
szakemberek – tanácsadó és
mentor –, valamint a segítő személy is, akik a munkavállalókat
segítik a munkavégzésük során.
A hátrányok leküzdése és a társadalmi integráció elősegítése
érdekében a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítő szolgáltatásokat (munkatanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, életvezetési tanácsadás,

Kedves Sorstársak! Kedves Tagtársak!

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,

Kecskésné Palicz Katalin
művezető

Az Egyesület 24 új munkahelyet teremtett

Segédeszköz-kölcsönzés
Szíves figyelmükbe szeretnénk
ajánlani Egyesületünk szolgáltatását, a gyógyászati segédeszközök
kölcsönzésének lehetőségét.
Egyesületünk tagjai meghatározott 1 hónap időtartamra térítés
mentesen kölcsönözhetik ki a
gyógyászati segédeszközt, mely
kölcsönzési idő indokolt esetben
meghosszabbítható.
A megnövekedett igényekre tekintettel bizonyos eszközök köl
csönzéséhez – például: hidraulikus ágy, kádlift stb. – előzetes elő
jegyzés szükséges.
A segédeszköz oda- és visszaszállításáról egyénileg kell gondoskodni.

Udvarias kiszolgálással, rövid
határidőre vállaljuk termékeink
elkészítését.
További információ kérhető az
üzem 42/596-535/137 mellékén,
valamint a 70/9490-673 mobilszámon a művezetőnél és Palicz
Mihálynénál a 20/548-6715 telefonszámon.

- speciális babakocsi sérült gyermekek részére,
- falra szerelhető zuhanyszék,
- ágytál,
- kádülőke,
- rollátor (4 kerekű,
bevásárló kosárral).
Súlyos esetekben:
- hidraulikusan és elektronikusan
működtethető betegágy,
- kádlift,
- betegemelő szerkezet,
- légmatrac.
Szükség esetén felajánlásból
származó használt alkatrészeket
biztosítunk sorstáraink számára
szobai kerekes székhez.
Kölcsönzéssel, előjegyzéssel,
használt alkatrészekkel kapcsolatosan bővebb felvilágosítás kérhető Egyesületünk székhelyén – Nyír
egyháza, Tiszavasvári út 41. –,
központi telefonszámán – 06
42/410522 –, valamint Kovács
Károly munkatársunknál a 06
20/9308736 telefonszámon,
munkanapokon 8–12 óráig.

jogsegélyszolgálat, szociális ügyintézés, egészségügyi rehabilitációs kezelések) is igénybe vehetnek. Az Egyesület elkötelezett híve
és támogatója nem csak a mozgássérültek és mozgás fogyatékossággal élők ügyének, hanem
a megváltozott munkaképességű társadalmi csoportok érdekképviseletének, segítésének is.
Az Egyesület a több mint három évtizedes működése során
a munkáját mindenkor a hátrányos helyzetben lévő, fogyatékossággal élő emberek érdekében végezte. Ez a jövőben sem
lesz másként. A feladat mindenki számára világos! A több mint
három évtizedes munkának folytatódnia kell a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek érdekében, hiszen Egyesületünk az elsők között 25 évvel ezelőtt már elindult
ezen az úton a START Nonprofit
Kft. (korábban START Vállalat)
létrehozásával!

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének tisztségviselői, ügyfélfogadási rendje
Az elnökség tagjai:
Balogh Zoltánné elnök • Tel.: +36-20/3260-485
E-mail: adelka329@gmail.com
Lakatos Katalin elnökhelyettes
Tel.: +36-20/988-9487 • E-mail: l.kata078@gmail.com
Kelenföldi Lászlóné titkár • Tel.: +36-20/9308-737
E-mail: kelenfoldine.erzso@gmail.com
Szilágyi Éva elnökségi tag • Tel.: +36-20/9308-728
E-mail: evaszilagyi@freemail.hu
Fancsali Gábor elnökségi tag, gazdasági vezető
Tel.: +36-20/9308-722 • E-mail: fancsali.gabor@
freemail.hu
Felügyelő Bizottság tagjai:
Fullajtár Andrásné FB elnök
Tel.: +36-20/9308-716, +36-70/579-1753
E-mail: hladonyjulianna@gmail.com
Tóth László FB tag • Tel.: +36-20/9949-366
E-mail: laguri@freemail.hu

Fehérgyarmat és térségéhez tartozó települések:
Cégénydányád, Darnó, Fehérgyarmat, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kisszekeres,
Kömörő, Mánd, Nagyar, Nagyszekeres, Nábrád,
Nemesborzova, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Szamossályi, Szamosújlak, Tunyogmatolcs, Vámosoroszi,
Zsarolyán
Gávavencsellő és térsége
Csoportvezető: Mártonné Várdai Erzsébet
Telefon: 06-42/206-552, +36-20/9308-717
E-mail: mucimama55@freemail.hu
Ügyfélfogadás: minden péntek 9–15 óráig, Gávavencsellő, Táncsics u. 27.
Gávavencsellő és térségéhez tartozó települések:
Balsa, Gávavencsellő, Paszab, Szabolcs, Timár,
Tiszabercel

Az Elnökség ügyfélfogadása
az Egyesület központi irodájában:
Időpont: Minden szerda 8–16 óráig
Helye:
Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
Esély Centrum „A” épület

Ibrány és térsége
Csoportvezető: Kiss Józsefné • Tel.: +36-20/9308-711
Ügyfélfogadás: minden második héten, pénteken 14–16 óráig, Ibrány, Zrínyi u. 20.
Csoportvezető-helyettes: Kovács László
Telefon: 06-42/202-140
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 15–17 óráig, Nagyhalász, Kiss E. u. 4.
Ibrány és térségéhez tartozó települések:
Beszterec, Buj, Ibrány, Kemecse, Kótaj, Nagyhalász,
Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer

Sorstársi tanácsadás Egyesületünknél
2011. szeptember 15-től ingyenes sorstársi tanácsadás működik két helyszínen:
– Esély Centrum „A” épület Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. Szerdai napokon 8–12 óráig.
Tanácsadó: Fullajtár Andrásné 06-42/410-522,
+36-20/9308-716, +36-70/579-1753
– Kisvárda, Csokonai út 17.
Minden harmadik hét hétfőn 8–15 óráig.
Tanácsadó: Csire Andrea +36-20/9308-729

Záhony és térsége
Csop.vezető: Hudák Lászlóné • Tel.: +36-20/9308-726
Ügyfélfogadás: minden páros héten szerdán,
8–14 óráig a Faluházban: Szabolcsveresmart,
Kossuth u. 80.
Záhony és térségéhez tartozó települések:
Benk, Dombrád, Eperjeske, Győröcske, Kékcse, Komoró, Mándok, Mezőladány, Szabolcsveresmart,
Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, Záhony, Zsurk

Amiben segíthetünk:
– Közösen keresünk megoldást a megváltozott
élethelyzetre.
– Életvezetési és információs tanácsadás.
– Segítséget nyújtunk önmagad megismeréséhez
és elfogadásához.

Kisvárda és térsége
Csoportvezető: Csire Andrea • Tel.: +36-20/9308-729
E-mail: andi0325@freemail.hu
Ügyfélfogadás, sorstársi tanácsadás: minden hónap harmadik hétfőn 8–15 óráig, Kisvárda, Csokonai út 17.
Kisvárda és térségéhez tartozó települések:
Ajak, Anarcs, Demecser, Döge, Fényeslitke, Gégény,
Gyulaháza, Jéke, Kék, Kisvárda, Laskod, Lövőpetri,
Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Petneháza, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Tornyospálca

Hanyicska Józsefné FB tag • Tel.: +06-42/315-426

Információnyújtás, telefonügyelet az
Egyesület központi telefonszámain:
Időpont: hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig
pénteken
8–12 óráig
Az Egyesület elérhetősége:
Központi iroda telefonszámai:

06-42/410-522
06-42/504-835

Fax: 06-42/410-277
E-mail: szszbegy@meoszinfo.hu
Web cím: www.mkszabolcsegyesulet.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: +36-20/9308-725
E-mail cím: sitkuneevi@freemail.hu
„Nefelejcs” Fogyatékos Személyek
Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye
Ellátási terület: Nyíregyházi Kistérség közigazgatási
területén (Nyíregyháza, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő)
élő, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személyek.
Intézményvezető: Vaskó Gabriella Judit
Telefon: +36-20/9308-713 • E-mail: vasko21@
freemail.hu
Mindkét intézmény szolgáltatásairól tájékoztatást kaphatnak sorstársaink:
– személyesen az egyesület székhelyén
– telefonon: 06-42/410-522, 06-42/504-835 az alábbi időpontokban: hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig,
pénteken 8–12 óráig.

Helyi csoportok
Csenger és térsége
Csoportvezető: Csernyi Bertalanné
Telefon: +36-20/9308-734
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 13–16 óráig
a START Nonprofit Kft. üzemében, Csenger, Kossuth u. 26. sz. alatt.
Csenger és térségéhez tartozó települések:
Császló, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Csegöld, Gacsály, Garbolc, 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 pénteken 9–11 óráig Fehérgyarmat, Kossuth tér 38. szám alatt, a volt Tűzoltó Parancsnokság épületében, a Városi Könyvtár
mögött.

Kölcse és térsége
Csoportvezető: Gellén Pál • Tel.: +36-20/489-1726
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10–11 óráig,
Kölcse, Hunyadi utca 28.
Kölcse és térségéhez tartozó települések:
Botpalád, Csaholc, Fülesd, Kishódos, Kisnamény,
Kispalád, Kölcse, Magosliget, Milota, Nagyhódos,
Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse,
Tiszakóród, Tisztaberek, Túristvándi, Túrricse,
Uszka
Mátészalka és térsége
Csoportvezető: Katona Ferencné
Telefon: +36-20/9308-718
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10–12 óráig
Mátészalkán, a Kossuth utca 25. szám alatt.
Csoportfoglalkozás: minden hónap harmadik
pénteken du. 14 órától Mátészalka, Kisfaludy u. 2.
szám alatt, a ROTARY Klubban.
Mátészalka és térségéhez tartozó települések:
Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek,
Hodász, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmegygyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás,
Vaja, Vállaj
Nyírbátor és térsége
Csoportvezető: Barna Ferencné
Telefon: +36-20/9308-727
Csoportvezető helyettes: Demeter Ferencné
Telefon: 42/385-002
Ügyfélfogadás: minden hónap második szerdán
14–18 óráig, Nyírmihálydi, Debreceni út 23.
Nyírbátor és térségéhez tartozó települések:
Balkány, Bátorliget, Biri, Bököny, Encsencs, Geszteréd, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj,
Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári,
Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Szakoly, Terem
Rakamaz és térsége
Csoportvezető: Krómer Mihályné
Telefon: 06-42/371-879, +36-20/9291-992
E-mail cím: kromer.mihalyne@freemail.hu
Ügyfélfogadás: minden hónap második szerda
15–18 óráig, Rakamaz, Zrínyi utca 4/b
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 Polgármesteri Hivatal mellett).

Tiszadob és térségéhez tartozó települések:
Tiszadob, Tiszadada
Tiszaeszlár és térsége:
Csoportvezető: Bakó Tamás
Telefon: +36-70/946-5661
E-mail: bakotam@freemail.hu; bakotam@tvn.hu
Ügyfélfogadás: minden hónap második hétfőn
8–12 óráig, Tiszaeszlár, Rákóczi u. 61.
Tiszaeszlár és térségéhez tartozó települések:
Bashalom, Tiszaeszlár
Tiszavasvári és térsége:
Csoportvezető: Munkácsi Mihály
Telefon: +36-30/549-6543
E-mail: munkacsimisi@gmail.com
Ügyfélfogadás: minden páratlan héten csütörtökön 17–19 óráig, Tiszavasvári, Wesselényi u. 8.
Tiszavasvári és térségéhez tartozó települések:
Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszavasvári
Újfehértó és térsége:
Csoportvezető: Bige Lászlóné
Telefon: +36-20/9308-723
Ügyfélfogadás: minden péntek 9–12 óráig,
Újfehértó, Százados út 6.
Újfehértó és térségéhez tartozó települések: Érpatak, Újfehértó
Vásárosnamény és térsége:
Csoportvezető: Miklovich Károly
Telefon: +36-70/555-7774
Csoportvezető helyettes: Balogh Andrea Csilla
Telefon: 06-45/470-314
E-mail cím: bcsilla@namenynet.hu
Ügyfélfogadás: minden hónap második és utolsó
csütörtökön 12–14.30 óráig a Start Nonprofit Kft.
üzemében, 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,
Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi,
Mátyus, Nagyvarsány, Nyírmada, Olcsva, Pusztadobos, Rohod, Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny,
Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Varsánygyüre, Vámosatya, Vásárosnamény, Vitka
Nyíregyháza és térsége:
A térségben élő mozgássérült sorstársak képviseletét az Egyesület központi irodája látja el.
A térséghez tartozó települések:
Borbánya, Butykatelep, Császárszállás, Felsősima,
Kálmánháza, Kállósemjén, Nagycserkesz, Nagyszállás,
Napkor, Nagykálló, Nyíregyháza, Nyírjes, Nyírpazony,
Nyírszőlős, Nyírtelek, Oros, Sóstófürdő, Sóstóhegy
Térségen kívüli települések:
A térségben élő mozgássérült sorstársak képviseletét az Egyesület központi irodája látja el.
A térséghez tartozó települések:
Apagy, Baktalórántháza, Berkesz, Besenyőd, Kántorjánosi, Kétérköz, Levelek, Magy, Nyírbogdány,
Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírtét, Nyírtura,
Ófehértó, Ramocsaháza, Sényő, Székely

Klubfoglalkozások
Sclerosis Multiplex (SM) Klub
Klubvezető: Vadászné Szabó Aranka
Telefon: 06-42/455-847, +36-30/651-3214
E-mail: vadara@freemail.hu
Klubfoglalkozás: minden hónap második kedden 14–
16 óráig az Esély Centrumban.
REUMA KLUB
Klubvezető: Fullajtár Andrásné
Tel.: +36-20/9308-716, +36-70/579-1753
E-mail: hladonyjulianna@gmail.com
Klubvezető helyettes: Fejes Istvánné
Telefon: 42/783-489
E-mail: fejesnemagdi@yahoo.com
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.: 42/431-634, +36-20/9949-366
E-mail: laguri@freemail.hu
Edzés: igény szerint versenyek előtt az Esély Centrumban.
Ifjúsági csoport
Csoportvezető: Tarjányi István
Telefon: +36-70/372-6373
E-mail: stevensen@vipmail.hu
Csoportvezető-helyettes: Szabó Katalin
Telefon: +36-30/667-1036
E-mail: sarkusz@freemail.hu
Csoportfoglalkozás: előzetes egyeztetés alapján,
igény szerint az Esély Centrumban.

Családi pótlék

§
A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást
vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt:
családi pótlékot) nyújt.
Nevelési ellátásra jogosult a
szülő a még nem tanköteles
gyermekre tekintettel, a gyermek
tankötelessé válása évének október 31-éig.
Saját jogán jogosult nevelési
ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos személy az
iskoláztatási támogatásra való
jogosultság megszűnésének időpontjától.

– szociális intézményben elhelyezett
tanköteles gyermek mulasztott.

Iskoláztatási támogatásra jogosult a szülő
a) a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé
válása évének november 1-jétől
a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint
b) a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási
intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az
utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti.
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra.

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. életévét betöltött tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos
személy esetén 20 300 Ft.

Ha a tanköteles, továbbá a
tankötelezettsége megszűnését
követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése
alapján a települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva
a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező
tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási
támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre,
b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után – a
jelzés beérkezésétől számított
15 napon belül
– felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását, ha a gyermek az a)
pont szerinti végzés meghozataláig a 16. életévét
nem töltötte be, vagy
– kezdeményezi az iskoláztatási támogatást folyósító
szervnél az ellátás szüneteltetését, ha a gyermek
az a) pont szerinti végzés
meghozataláig a 16. életévét betöltötte. Ebben az
esetben az iskoláztatási
támogatás szüneteltetését
a gyámhatóságként eljáró
jegyző jelzésének beérkezését követő második hónap első napjától kell elrendelni.

Azután a gyermek (személy)
után, akire tekintettel nevelési
ellátást folyósítanak, iskoláztatási támogatás nem folyósítható.
A családi pótlékot – függetlenül az igénylés és a megszüntetés időpontjától – teljes hónapra
kell megállapítani és folyósítani.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy:
a) az a 18 évesnél fiatalabb
gyermek, aki az 5/2003. (II. 09.)
ESzCsM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra
szorul,
b) az a 18 évesnél idősebb
személy, aki 18. életévének a
betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy az egészségi állapot
a rehabilitációs hatóság minősítése alapján nem haladja meg az
50%-os mértéket.

Igényelbíráló folyósító szerv:
A családi pótlék iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni a
lakóhely, illetve tartózkodási hely
szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál.
A magasabb összegű családi
pótlék igényléséhez igazolást
kell csatolni a tartós betegség, illetve a súlyos fogyatékosság fennállásáról, amely igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház,
kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy
szakgondozó intézmény szakorvosa adja ki.
Az ellátás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, amenynyiben a jogosultsági feltételek
fennállnak.
Az ellátást utólag, a tárgyhót
követő hónap 10. napjáig, fizetési számlára utalás esetén 3.
napjáig folyósítják.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után
vagy személy részére járó magasabb összegű családi pótlék
annak a hónapnak a végéig jár,
ameddig a betegség, illetve súlyos fogyatékosság fennállását
igazolták.
Amennyiben a 18. életévét
betöltött személynek rendszeres
jövedelme (tehát legalább három egymást követő hónapban
keletkezett) van, úgy a családi
pótlék folyósítását a negyedik
hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

§
Az előzőekben foglaltakat
nem kell alkalmazni, ha a közoktatási intézmény kötelező tanórai
foglalkozásai tekintetében
– nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett,
– gyermekotthonban elhelyezett,
– javítóintézetben nevelt vagy
büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló,

Jogszabályhely:
1998. évi LXXXIV. törvény a
családok támogatásáról
5/2003. ESzCsM rend. a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

A „Nefelejcs” Fogyatékos Személyek
Nappali Ellátást Nyújtó Intézményének
beszámolója a 2012. évi programjairól

„Önálló Életvitelért” Támogató Szolgálat
Szolgáltatásainkat valamennyi fogyatékossági csoportba
tartozó, Nyíregyházán élő (mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) veheti igénybe.
A támogató szolgálat elsődleges feladata a prevenció, az önálló életvezetés támogatása, igazodva a szolgáltatást igénybe vevő életkorához, fogyatékossága
típusához, mértékéhez, élethelyzetéhez és képességeihez.
Szolgáltatásaink:

2012. március 24. Kirándulás
a Vadasparkba
2012. március 24-én kirándulást szerveztünk a Nyíregyházi
Állatparkba, mely a folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően
különleges és érdekes látnivalókkal szolgált számunkra. Számos ritka és egyedi állatfajt ismerhettünk meg. A Zöld Piramis
és Ócenáriumban megismerhettünk több százféle halat és számos cápafélét. A bátrabbak kipróbálták a lengő hidat. Lelkes
csapatunk sok érdekes látnivalóval, rengeteg élménnyel, ismerettel tért haza.
2012. május 23. Fogyatékkal
élők művészeti találkozója
2012. május 23-án a Regionális Érdekvédelem Alapítvány
„Fogyatékkal Élők Ifjúsági Művészeti Fesztiválja” címmel rendezvényt szervezett, melyen a „Nefelejcs” színjátszó csoport 15 fő
ellátottal és 2 kísérővel vett
részt. Fiataljaink gyermeklakodalmas népi játékot adtak elő,
melyért dicsérő szavakat és
ajándékokat is kaptak. A szervezők a fellépőket ízletes ebéddel
kínálták. A képző- és iparművészeti kiállításon különböző, a fiatalok által készített tárgyakat
(gyöngyékszerek, cserepes virágok, üzenettartók) mutattuk be.
2012. augusztus 20.
Államalapító Szent István
és az Új kenyér napja
Csoportfoglalkozás keretében
megemlékeztünk e jeles napról.
Rövid tájékoztató felolvasása

után az ünnephez kapcsolódó
versek felolvasása következett.
A fiataljaink, az általuk előzőleg
felkutatott költeményeket olvasták fel. Nagy volt a lelkesedés,
sok szép verset hallgattunk meg,
amely felemelő hangulatot teremtett a foglalkozáson.
2012. október 4. Fogyatékkal
Élők Színjátszó Csoportjainak
Találkozója
A találkozó, a már több éves
hagyományokhoz híven, a Megoldás Alapítvány és az Esze Tamás Művelődési Központ szervezésében Vásárosnaményban
került megrendezésre, amelyre
több intézmény készült különböző színi előadással. Intézményünk ellátottjai egy gyermeklakodalmas népi játékot adtak elő,
mellyel nagy sikert arattak. Ezzel el is hozták a „Kiváló népi hagyományőrző előadás” címért járó oklevelet. A felkészítőket egyegy szál virággal, az előadókat
pedig tortával jutalmazták. A találkozó jó hangulatban telt, sok
szép és színvonalas előadást láttunk.
2012. október 25.
Hallooween-i klubdélután
Nagysikerű klubdélután keretében elevenítettük fel a Halloween-i szokásokat. A korábbi
csoportfoglalkozásokon készített dekorációval díszítettük fel a
termeket, ahol táncos mulatság
következett. A hangulat fergetegesre sikerült, az ellátottak nagyon jól érezték magukat.

FELHÍVÁS!

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete fenntartásában működő „Nefelejcs” Fogyatékos Személyek
Nappali Intézményébe
• a Nyíregyházi Kistérség közigazgatási területén élő (Nyíregyháza,
Nagycserkesz, Kálmánháza, Napkor, Sényő, Nyírtelek, Kótaj,
Nyírpazony, Nyírtura),
• 18 év feletti, megváltozott munkaképességű és/vagy fogyatékossággal élő,
• ORSZI/NRSZH szakvéleménnyel rendelkező, elsősorban mozgássérült, mozgásfogyatékos személyek jelentkezését várjuk.
Az intézmény célja és feladata: önálló életvitelre részben képes személyek minél magasabb szintű ellátása, az önálló életvitel
kialakítása és segítése, a meglévő képességeik szinten tartása,
szabadidejük tartalmas eltöltésének megszervezése, közösségi
kapcsolataik fejlesztése, ezáltal életminőségük javítása, a családias légkör kialakítása.
Az ellátás igénybevételének módja: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

További információkért személyesen várjuk az érdeklődőket!
Cím: Nyíregyháza, Esély Centrum „B” épület
Telefonon: Balogh Zoltánné elnök – 20/326-04-85
Vaskó Gabriella Judit intézményvezető – 20/930-87-13
E-mail cím: szszbegy@meoszinfo.hu

Személyi segítségnyújtás:
– személyi higiéné biztosítása,
– egészségügyi tanácsadás és
felügyelet,
– vérnyomás- és vércukormérés,
– gyógyszerek felíratása, kiváltása, esetleg adagolása, kizárólag orvosi előírás szerint,
– gyógyászati segédeszközök kölcsönzésének segítése, használatának betanítása,
– betegkísérés (háziorvoshoz,
egészségügyi szakrendelésekre, szűrővizsgálatokra, fogászati vizsgálatokra stb.),
– segítségnyújtás a bevásárlásokban, egyéb hivatalos ügyek
intézésében.
A személyi segítségnyújtást
szakképzett, gyakorlattal rendelkező, női személyi segítőkkel biztosítjuk a sorstársaink részére.
A személyi segítségnyújtás
térítési díjai:
– Nyíregyháza város közigazgatási terültén belül élő, szociálisan rászorultak számára:
0 Ft/óra.
– Nyíregyháza város közigazgatási terültén belül élő, szociálisan nem rászorultak számára:
400 Ft/óra.
Speciális személyszállítás:
akadálymentes gépjárművünk 8
fő fogyatékossággal élő (ezen
belül 2 fő kerekesszékes) speciális személyszállítását biztosítja,
4+3 pontos biztonsági övvel,
elektromos emelőszerkezettel.
Fekvőbeteg biztonságos szállítá-

sához is rendelkezünk az ahhoz
szükséges tárgyi és személyi feltételekkel.
Ezen kívül egy Opel Zafira típusú személygépjármű is rendelkezésére áll a nem súlyosan fogyatékos személyek szállítására.
A szállításnál igény szerint, illetve szakorvosi javaslatra személyi segítőt biztosítunk.
A speciális személyszállítási
igényt biztosítjuk:
– munkahelyre, oktatási intézménybe,
– Egészségügyi Centrumban történő kezelésekre (szolárium,
masszázsfotel, részmasszázs
testtájanként, talpmasszázs,
frissítő masszázs, cellulitiszmasszázs, víz alatti sugármasszázs, iszapkezelés, fényterápia, vákuumterápia, rövidhullám kezelés, magnetoterápia, csoportos gerinctorna, fitneszgépek – chi gép),
– egészségügyi intézményekbe
(szűrővizsgálatok, kontroll-vizsgálatok, laborvizsgálatok, rehabilitációs-fizikoterápiás kezelések stb.)
– gyógycipő-művégtag méretvételre,
– hivatalokba,
– közösségi, kulturális, családi
rendezvényekre.

Állandó mozgásban a Támogató Szolgálat autója
A lift és rámpa nélküli lakóházak, közintézmények esetén, a
lépcsőn való biztonságos le- és
feljutás biztosítása érdekében
lépcsőnjáró szerkezettel nyújtunk
segítséget a sorstársaink számára. Szállítási megrendelés esetén
lehetőség szerint előre szíveskedjenek jelezni, amennyiben
nem akadálymentes az épület.
A speciális személyszállítás
térítési díjai:
– Nyíregyháza területén belül
élők részére az ellátási területen belül történő szállítás szociálisan rászorultak számára:
40 Ft/km
– Nyíregyháza területén belül
élő, szociálisan nem rászorultak számára: 150 Ft/km
Szociálisan rászorult, aki:
• magasabb összegű családi
pótlékban vagy
• fogyatékossági támogatásban,
vagy

• vakok személyi járadékában
részesül.
Információnyújtás:
– a fogyatékossággal élőket érintő jogszabályokról, speciális
rendelkezésekről,
– a fogyatékossággal élő emberek érdekvédelmi és szolgáltató szervezeteiről,
– önkormányzati és egyéb hivatalos ügyekben. Az információnyújtás minden esetben térítésmentesen vehető igénybe.
A tájékoztatás módja: az egyesület székhelyén a hét minden
munkanapján, akár személyesen, akár telefonon is igénybe vehető:
Hétfőtől csütörtökig: 7.30–16.30
Pénteken: 7.30–13.10
Sitkuné Técsy Éva
Támogató szolgálat vezető
Tel.: 06-20/930-8725

§
Kényelmes belső tér

Könnyen megy a beszállás

Tájékoztatás az akadálymentesítési támogatásról
Mozgáskorlátozott személy részére akadálymentes lakás
építéséhez vagy vásárlásához, valamint az akadálymentesítés többletköltségeire vissza nem térítendő állami támogatás nyújtható.

sét tartalmazó szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával arról, hogy az igénylő
mozgásszervi fogyatékos vagy
súlyos mozgáskorlátozott.

lakás, lakóépület tulajdonosának
magánokiratba foglalt írásbeli
hozzájárulása szükséges, amit
a hitelintézet részére a támogatási kérelemmel egyidejűleg kell
benyújtani.
– A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy
háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy az élettárs igényelheti, ha
a) a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakóépületet,
illetve az abban lévő lakást
egyáltalában nem, vagy csak
indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni, és ezért
b) ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően
használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt akadálymentessé tenni.

Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából
szükséges iratok nem állnak rendelkezésre, abban az esetben a
közlekedőképesség vizsgálatához
orvosi dokumentációk és egyéb
iratok benyújtásával – a járási hivataloknál lehet kezdeményezni.
A járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet a közlekedőképesség
minősítése érdekében.
A támogatási kérelemhez az
akadálymentesítési munkák műszaki leírását, valamint azok építési költségét tartalmazó költségvetést mellékelni kell.

Az akadálymentesítési támogatás mértéke: akadálymentes új
lakás építéséhez, új lakás vásárlásához legfeljebb 250 000 forint,
meglévő lakáson, lakóépületen
végzett akadálymentesítéshez legfeljebb 150 000 forint.

Egy személyre tekintettel állami
támogatás csak egy alkalommal
vehető igénybe.
Ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési támogatás több alkalommal akkor
igényelhető, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát. A támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet használati előnyt, de nem
szolgálhatja a lakás forgalmi értékének növekedését.

Ki jogosult a támogatásra:
– a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban
élő – a Ptk. 685. § b) pontja
szerinti – közeli hozzátartozó
vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,
– az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonynyal rendelkező személy vagy
vele közös háztartásban élő – a
Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozó vagy élettárs a
mozgáskorlátozott személy.
– Amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem
tulajdonosa, az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a

Az igénylés menete:
Az akadálymentesítési támogatás
iránti kérelmet a területileg illetékes OTP hitelintézethez kell benyújtani.

A jogosultság megállapításhoz
szükséges szakvélemények és
szakhatósági állásfoglalások:
– fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat,
– a szakértői szerv (NRSZH) által
a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény,
– az orvosszakértői szervnek a
súlyos fogyatékosság minősíté-

Akadálymentesítési munkák:
a) lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,
b) elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések,
távnyitó szerkezetek beépítése,
c) kaputelefon beszerelése,
d) korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,
e) ajtó kiszélesítése, küszöbök
megszüntetése, padlóburkolat
csúszásmentesítése, járda kialakítása,
f) beépített bútorok áthelyezése,
különleges elhelyezése, kialakítása,
g) különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése,
átalakítása, áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jelle-

ge által indokolt módon és mértékben,
h) higiéniai helyiségek kialakítása
és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák
kiegészítő berendezésekkel
történő kiváltása,
i) felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,
j) elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése,
k) lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb,
szilárd tüzelőanyag mozgatását
nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés
kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.
Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálását
a hitelintézet végzi, melynek során
figyelembe veszi a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban:
MEOSZ) álláspontját.
A hitelintézet a MEOSZ-nak a
támogatásra való jogosultság megalapozottságával kapcsolatos álláspontjának kikérésére köteles,
de a hitelintézetet a támogatás elbírálásakor a MEOSZ álláspontja
nem köti.
A mozgáskorlátozott személy
vagy a vele egy háztartásban élő
közeli hozzátartozó, illetve élettárs
hozzájárulása szükséges ahhoz,
hogy a támogatás elbírálásához
szükséges iratokat a hitelintézet a
MEOSZ részére megküldje.
Jogszabályhely: 12/2011. (I. 31.)
Kormány rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

Mintegy 28 ezer adag ételt osztottak ki Nyíregyházán 14 nap
alatt a rászorulóknak a karácsonyi és újévi ünnepek előtt.
A korábbi évek gyakorlatának
megfelelően ismételten a BIGE
HOLDING CÉGCSOPORT anyagi támogatásával, a START Rehabilitációs Foglalkoztató és
Intézményei Nonprofit Kft.
közreműködésével napi 2000
adag meleg étel elkészítésével
és kiosztásával segítették Nyíregyháza város rászorulóit 14
napon keresztül.
Az ételosztás 2012. december 18-tól 2012. december 31ig három helyszínen, a START
által üzemeltetett vendéglátó egységekben történt: Nyíregyházi
Főiskola (Sóstói u. 31/b), Otthon
Étterem (Fazekas J. tér 9/a) és a
Bujtosi Bujdosó Étterem (Bujtos
u. 34.)
Ízlett a csirkepaprikás
Félidőben, a két ünnep között
Bige László, a Holding Cégcsoport elnöke és Balogh Zoltán, a
Start vezérigazgatója december 27-én személyesen is megtekintette az ételosztást a Bujtosi
Bujdosó étteremben és a Főiskola Vendéglátó egységében.
– Örülök neki, hogy 14 napon
keresztül ezzel is segíthettünk a
rászorulókon, akik saját hibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy a napi élelem előteremtése is gondot jelent, főleg így az
ünnepek táján. Azt tapasztaltam,
hogy a kérésemnek megfelelően
a Start konyháin „emberes”, kalóriadús adagokat készítenek. Ezt
megerősítették a sorban álló fogyasztók is, amikor beszélgettem

1) Munkabérek, illetmények (minimálbér, bérminimum)
• 8 órás teljes munkaidős minimálbér
Havi bér: 98 000 Ft/hó
Órabér: 564 Ft/óra
• 8 órás teljes munkaidős szakmai bérminimum
Havi bér: 114 000 Ft/hó
Órabér: 656 Ft/hó

velük – mondta a helyszíneken
Bige László úr, aki maga is megkóstolta az akkor menüben szereplő csirkepaprikást.

2) A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak,
nyugdíjszerű ellátások
• Öregségi nyugdíj legkisebb összege:
28 500 Ft
• Árvaellátás legkisebb összege
24 250 Ft
• Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugellátás
együttfolyósítási összeghatára:
81 510 Ft
• Rehabilitációs ellátás minimális összege:
29 400 Ft
• Rokkantsági ellátás minimális összege:
29 400 Ft

Zökkenőmentesen!
– December 18-tól december
31-ig a Holding megrendelése
szerint napi 2000 adag ételt főztünk a cégünk három konyháján
– Nyíregyházi Főiskola Start vendéglátó egységében, és a Bujtosi
Bujdosó étteremben 700-700
adagot, míg az Otthon étteremben 600 adagot – egyben itt történt nagyrészt az ételek kiosztása is, illetve a mozgásukban korlátozott rászorulókhoz való eljuttatásban besegítettek a civil szervezetek is. Minden a legnagyobb
rendben ment, minden nap elfogytak az ételek és időben eljutott mindenkihez – fűzte hozzá
Balogh Zoltán úr.

Bige László is megkóstolta a csirkepaprikást

Segítettek a civil szervezetek
Ez az ételosztás nem valósulhatott volna meg eredményesen
a szociális helyzeteket közelről ismerő 14 civil szervezet munkatársai nélkül.
Az igények felmérését és az
ebédjegyek kiosztását a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesülete koordinálta a következő szervezetekkel
együttműködve:
Periféria Egyesület; Oltalom
Szeretetszolgálat; HUMAN NET
Alapítvány; Gondozási Központ;
ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete; SINOSZ

Jó szívvel adták az ételeket
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete; Magyar Vöröskereszt
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete; Nyírségi Látássérültek Egyesülete; Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete; Nagycsaládosok Országos Egyesülete Nyíregyházi Csoportja; Halmozottan
Sérültek és Szüleiknek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesü-

lete; Pszichotikus Betegségben
Szenvedők Sz.-Sz.-B. Megyei Érdekvédelmi Egyesülete; Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei
Karitász.
„Kapni jó,
de adni még jobb.”
Köszönet az adományozónak
és a közreműködőknek!

Adomány a rehabilitációs osztálynak
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
nevében Balogh Zoltánné elnök értékes eszközadományokat adott át a
Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. Rehabilitációs Osztályának
A különféle gyógyászati segédeszközöket dr. Adorján Gusztáv ügyvezető
igazgató, és dr. Szilassy Géza osztályvezető, a Rehabilitációs Osztály vezetője vette át Balogh Zoltánnétól.
– A adomány között van: 10 db kerekes szék, 6 db rollátor, 6 db gurulós
szoba WC, 1 db gurulós járókeret hónaljtámasztékkal, 1 db betegállító. Az
egyesület ezzel az osztályon kezelt
mozgáskorlátozott és fogyatékossággal élő betegek zökkenőmentes ellátásához szeretne hozzájárulni, hiszen
ezzel is a sorstársainkon segítünk. A

§
§
§
Mi mennyi 2013-ban?

Az adakozó is elégedett volt az ételekkel

mi egyesületünk is jóformán adományokból él, ám jó kapni és adni is –
hangsúlyozta az elnöknő.
– A közel 130 ágyas rehabilitációs
osztálynak nagy segítséget jelent az
adomány, hiszen betegeink rehabilitációjában sokat jelentenek – fűzte hozzá az osztályvezető.
– Reméljük, rövidesen egy új rehabilitációs osztály épül meg a Kórház projekten belül modern felszerelésekkel,
ám ezeknek a gyógyászati segédeszközöknek akkor nagy hasznát vesszük
– tette hozzá dr. Adorján Gusztáv.

Balogh Zoltánné átadja az adományokat

3) Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás
• Álláskeresési járadék a munkaerőpiaci járulékalap 60%-a,
legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a:
98 000 Ft/hó; 3267 Ft/nap.
• Nyugdíj előtti álláskeresési segély a minimálbér 40%-a;
39 200 Ft/hó; 1307 Ft/nap.
• Keresetpótló juttatás: 45 300 Ft/hó – 75 500 Ft/hó
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!

4) Adósávok, adókedvezmények
• Adósávok: Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó
mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az adóalap 16
százaléka.
• Adóalap-kiegészítés:
Az SZJA tv-ből 2013. január 1. napjával kivezetésre került a szuperbruttósítás, tehát az évi 2 424 000 Ft jövedelem fölött is megszűnik
az adóalap-kiegészítés.
• Adóalap kedvezmény:
Az összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor
– egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62 500 Ft-tal,
– legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206 250 Ft-tal csökkenthető.
5) Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
• Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS):
A naptári napi átlagkereset 70%-a
• Gyermekgondozási díj (GYED) :
A naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a: 137 200 Ft
• Táppénz:
A napi átlagkereset 60%-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási
idő esetében)
A napi átlagkereset 50%-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)
A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság
kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét.
• Családi pótlék (CSP):
Egy gyermekes család esetén: 12 200 Ft/hó
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén: 13 700 Ft/hó
Kétgyermekes család esetén gyermekenként: 13 300 Ft/hó
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként: 14 800 Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként:
16 000 Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként: 17 000 Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család
esetén gyermekenként: 23 300 Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket 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:
Az öregségi nyugdíjminimum 225%-a: 64 125 Ft
Ikergyermek esetén 300%-a: 85 500 Ft
A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az
anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhesgondozáson.
• Gyermekgondozási segély (GYES):
Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a: 28 500 Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57 000
Ft/hó), 3 Ikergyermek esetén 300%-a (85 500 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.
• Gyermeknevelési támogatás (GYET):
Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a: 28 500 Ft/hó
A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket
nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti.

6) Szociális ellátások
• Ápolási díj:
Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó /Ptk.
685. § b) pontja/, ha állandó és tartós gondozásra szoruló
– súlyosan fogyatékos vagy
– tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi.
Havi összege:
– A súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy
gondozása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapöszszeg 100%-a: 29 500 Ft.
– A fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 130%-a: 38 350 Ft.
– A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén
legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább 80%-a: 23 600 Ft.

§
Adósságkezelési szolgáltatás
Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult
személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás.
Az adósságkezelési szolgáltatás
A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, akinek
– az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek az
alább felsorolt adósságok valamelyikénél fennálló tartozása
legalább hat havi, vagy
– a közüzemi díjtartozás miatt a
szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
– a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint
– aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja
az adósság és a települési önkormányzat által megállapított
adósságcsökkentési támogatás
különbözetének megfizetését,
továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

Mi minősül adósságnak?
– közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatorna-használati, szemétszállítási, több lakást
tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás)
– közösköltség-hátralék – lakbérhátralék
– a hitelintézettel kötött lakáscélú
kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
Hogyan szabályozhatja az önkormányzat az egy főre jutó jövedelemhatárt?
Az önkormányzat rendelete a
jogosultság feltételeként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-ánál (2013. január 1-től 42 750 Ft), egyedül élő esetén annak 200%-ánál (2013. január 1-től 57 000 Ft), alacsonyabb
jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő.
Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet 21 napon
belül kell elbírálni.

ság a fenti időtartam alatt nem kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább huszonnégy, de legfeljebb hatvan
hónap, amennyiben
– az adósság összege meghaladja a kettőszázezer forintot,
– a tartozás meghaladja a hitellel
terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át, és
– az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési
és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez.
A jelzálog bejegyzésének és az
elidegenítési és terhelési tilalom
ténye feljegyzésének kezdeményezéséről az adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságot
megállapító határozat rendelkezik.
A határozat egy példányát megküldik az ingatlan fekvése szerint
illetékes földhivatalhoz. A földhivatal a jelzálogot és az elidegenítési
és terhelési tilalmat az önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi, illetőleg feljegyzi.

Mekkora lehet az adósságcsökkentési támogatás mértéke?
Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja
meg az adósságkezelés körébe
bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb háromszázezer forint, a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből eredő
adósság esetében legfeljebb hatszázezer forint lehet. A támogatás
– a hitelintézettel kötött lakáscélú
kölcsönszerződésből eredő adósság kivételével – egy összegben
vagy havi részletekben nyújtható
az adós vállalásától függően.

Milyen időtartamig tart az adósságkezelés?
Az adósságkezelés időtartama
legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat
hónappal meghosszabbítható.

Mikor kerül megszüntetésre az
adósságcsökkentési támogatás?
Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és
a kifizetett összeget vissza kell fizetni, ha a jogosult
– az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
– az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem
teljesíti, illetőleg
– az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési
kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

Mi történik abban az esetben,
ha a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék a fenti időtartam
alatt nem kezelhető?
Ha a hitelintézettel kötött kölcsönszerződésből fennálló adós-

Az adósságcsökkentési támogatás, ha a fenti okok miatt került
megszüntetésre, a megszüntetéstől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkeze-

lési szolgáltatás lezárásától számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.

Fontos tudni!
A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást akkor nyújthat, ha
– az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről önkormányzati rendeletet alkot,
– adósságkezelési tanácsadást
működtet, továbbá
– az adósságcsökkentési támogatás és a lakásfenntartási támogatás nyújtásához saját forrást különít el.
A fővárosi kerületi önkormányzat, valamint az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
negyvenezernél több állandó lakos él, köteles adósságkezelési
szolgáltatást nyújtani.

Az önkormányzat rendeletében
szabályozza
– az adósságkezelési szolgáltatás részletes szabályait, így különösen a helyben elismerhető
lakásnagyságot és minőséget,
– az adósságszolgáltatásra vonatkozó eljárási szabályokat,
– az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel módját,
– az adósságkezelési szolgáltatás
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Azon személynek, akinek vezetékes gáz-, illetőleg áramszolgáltatási díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, a szolgáltatás
visszaállítása érdekében előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást
mérő készülék is biztosítható, feltéve, hogy lakásfenntartási támogatásban részesül, és tartozásának megfizetése érdekében megállapodást köt a szolgáltatóval, valamint legalább egyéves időtartamra vállalja a készülék rendeltetésszerű használatát.
Adósságkezelési szolgáltatás
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.
Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére
az adósságkezelés időtartamára a
települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt.

Jogszabályhely: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról

A fogyatékossági támogatás
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja,
hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan
fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
Ki jogosult fogyatékossági
támogatásra?
Fogyatékossági támogatásra
az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár
jogosult, aki
a) látási fogyatékos,
b) hallási fogyatékos,
c) értelmi fogyatékos,
d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
e) mozgásszervi fogyatékos,
f) halmozottan fogyatékos,
g) állapota kromoszóma rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló
életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul.

A fogyatékossági támogatás
megállapítása szempontjából a
súlyos fogyatékosság akkor minősül tartósnak, ha annak időtartama előreláthatólag három évig
fennáll.

Önálló életvitelre az a személy
nem képes, aki
a) a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket testi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága vagy az azzal összefüggő kommunikációs képtelenség miatt még a
szükség szerinti segédeszköz
igénybevételével sem képes
más személy közreműködése
nélkül elvégezni, vagy
b) a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást
igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára
vagy másokra nézve veszélyt
ne jelentene, továbbá a pénz
értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló
gazdálkodásra képtelen.
Az önkiszolgálási képessége
annak a személynek hiányzik,
aki mások személyes segítsége
nélkül nem képes
a) étkezni vagy
b) tisztálkodni vagy
c) öltözködni vagy
d) illemhelyet használni vagy
e) lakáson belül – a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem – közlekedni.

A súlyosan fogyatékos személy nem jogosult fogyatékossági támogatásra ha
a) vakok személyi járadékában
részesül,
b) magasabb összegű családi
pótlékban részesül, vagy
c) utána magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak.

Megszűnik a fogyatékossági támogatásra való jogosultság, ha
a) a súlyosan fogyatékos állapot
nem áll fenn;
b) a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg, és
a távolmaradását nem igazolja;

Ha a támogatásra való jogosultság a fogyatékos személy halála miatt szűnik meg, az elhalálozás hónapjára járó támogatást
a vele közös háztartásban együtt
élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel a
halál napjától vagy a hagyatéki
átadó végzés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül.
A fogyatékossági támogatás
mértéke
A fogyatékossági támogatás
havi összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének (2013. január 1-től 28 500 Ft)
a) 65%-a (tehát 18 525 Ft) látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékosság
esetén,
b) 80%-a (tehát 22 800 Ft) halmozott fogyatékosság esetén,
valamint látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékosság esetén, feltéve, hogy a súlyosan fogyatékos
személynek az önkiszolgálási
képessége teljesen hiányzik.
Ha a vakok személyi járadékában részesülő látási fogyatékos
személy fogyatékossági támogatásra tart igényt, őt a fogyatékossági támogatás a vakok személyi
járadékának megszüntetését követően
a) 65% szerinti összegben illeti meg, ha önkiszolgálási
képességének vizsgálatát
nem kéri;
b) 80% szerinti összegben illeti meg, ha önkiszolgálási
képességének hiányát megállapítják.
A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló
eljárás kérelemre indul. A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár által
rendszeresített nyomtatványon

vagy elektronikus űrlapon kell
előterjeszteni a Magyar Államkincstár kérelmező lakóhelye,
tartózkodási helye szerint illetékes területi szervénél vagy a kormányablaknál.
Ha a fogyatékossági támogatásra irányuló kérelmet azért utasították el, mert a kérelmező ügyfél nem súlyosan fogyatékos, az
elutasító határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül
előterjesztett újabb fogyatékossági támogatás megállapítására
irányuló kérelemre a bizonyítási
eljárást csak abban az esetben
kell lefolytatni, ha az orvos igazolja, hogy az igénylő állapota az elutasítás óta rosszabbodott; egyébként – a jogszabályváltozás esetét kivéve – a kérelmet érdemi
vizsgálat nélkül el kell utasítani.
A súlyosan fogyatékos állapot
megállapításának kérdésében az
orvosszakértői szerv szakhatóságként jár el.
A súlyosan fogyatékos állapot
fennállását – ha a szakhatósági
állásfoglalás eltérően nem rendelkezik – öt évenként az orvosszakértői szerv felülvizsgálja.
A fogyatékossági támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül
köteles értesíteni a kincstárat.
Ha a támogatásra vonatkozó
igényt jogerősen megállapítják,
az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes.
A fogyatékossági támogatás
iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.
A fogyatékossági támogatást
a kincstár folyósítja havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.
Jogalap nélkül veszi igénybe
a fogyatékossági támogatást
az a személy, aki
a) arra nem jogosult, vagy
b) kevesebb összegre jogosult, mint amelyet számára
folyósítottak.

Az, aki a fogyatékossági támogatást jogalap nélkül vette fel,
köteles azt visszafizetni, ha erre
a felvételtől számított 30 napon
belül határozatban kötelezték.
Aki a jogosult halála esetén a
kiutalt fogyatékossági támogatást jogalap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni, ha erre határozatban kötelezték.
Jogszabályhely:
1998. évi XXVI.törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
141/2000. Korm. rend. a súlyos
fogyatékosság minősítésének és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Mozgáskorlátozott személy gépjárműadó-fizetés alóli mentessége

A hatályos szabályok alapján mentes az adó alól a súlyos
mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos
mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele
közös háztartásban élő szülő –
ideértve a nevelő-, mostoha vagy
örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem
érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 Ft erejéig illeti meg
a mentesség.
Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adóköte-

lezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a
legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
2012. évben a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség feltételei
megváltoztak, az igényléshez az
alábbi szakvélemények és szakhatósági állásfoglalások szükségesek.

Súlyos mozgáskorlátozott személy az, aki
– mozgásszervi fogyatékosnak
minősül, vagy halmozottan fogyatékosnak minősül, és halmo-

zott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi
fogyatékosság.
Ennek igazolására elfogadható
dokumentumok:
fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár) megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata.
– a 18. életévét nem töltötte be,
és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM
rendelet 1. mellékletének L)

pontja szerint mozgásszervi
fogyatékos, vagy P) pontja
szerint többszörös és összetett betegségben szenved, melyek közül legalább az egyik
mozgásszervi fogyatékosságot
okoz.
Ennek igazolására elfogadható
dokumentumok:
tartós beteg, illetőleg súlyos fogyatékos gyermekről szóló hatályos igazolás másolata.
– közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, és ez
az állapota legalább három
éven keresztül fennáll.
Ennek igazolására elfogadható
dokumentumok:

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv)
által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolata.

felé a közlekedőképesség minősítése érdekében. A szakértői szerv
által kiadott szakvélemény szolgál
alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapításához.

Amennyiben a kérelmező a
fenti okiratok egyikével sem
rendelkezik, a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésre álló dokumentumaival keresse fel a lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőt
(Okmányirodánál, Járási Hivataloknál), ahol kérelmezheti a
súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását. A kérelem
továbbításra kerül a szakértői szerv

Az igazolás megléte után a
mentességet az adózónak kell
kérni!
Jogszabályhely:
1991. évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról
Kapcsolódó rendelkezések
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet
102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet
61/2012. (III. 30.) Kormányrendelet

§
Nagykorú hozzátartozó részére adható ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó,
ha állandó és tartós gondozásra
szoruló
– súlyosan fogyatékos (korhatár
nélkül), vagy
– tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását,
– ápolását végzi.
Az ápolási díj összege nem lehet
kevesebb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
(2013. január 1-től 28 500 Ft).
Az ápolási díjat ebben az esetben az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzője állapítja
meg.
A súlyosan fogyatékos beteget
ápoló személy abban az esetben
is jogosult az ápolási díjra, ha saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban (öregségi nyugdíj), korhatár előtti ellátásban, rokkantsági
ellátásban vagy a törvény erejénél
fogva rehabilitációs ellátásban részesül, továbbá az ápolási díjat a
nyugdíjra vagy az ellátásra való jogosultság keletkezésének időpontjában több mint tíz éve folyósítják.
A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében
meghatározott feltételek esetén
ápolási díjat állapíthat meg annak
a hozzátartozónak is, aki a 18.
életévét betöltött, tartósan beteg
személy gondozását végzi.

Tartósan betegnek minősül
az a személy, aki előreláthatólag
három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
Súlyosan fogyatékos személynek minősül az, akinek
– segédeszközzel vagy műtéti
úton nem korrigálható módon
látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális
látásmaradvánnyal rendelkezik,
és ezért kizárólag tapintó-hallóéletmód folytatására képes,
– hallásvesztesége oly mértékű,
hogy a beszédnek hallás útján
történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel nem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd
érthető ejtése elmarad,
– értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma kö-

vetkeztében, továbbá tizennegyedik életévet megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ
értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervezív)
fejlődési zavarban szenved, és
az autonómiai tesztek alapján
állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO
szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
– mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a
külön jogszabályban (141/2000.
(VIII. 9.) Kormányrendelet meghatározott segédeszköz állandó
és szükségszerű használatát
igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiány miatt önmaga ellátására nem képes, és állandó
ápolásra, gondozásra szorul.

Ha az ápolást végző hozzátartozó vagy az önkormányzat nem
ért egyet a háziorvos igazolásával, az igazolás felülvizsgálatát az
egészségügyi államigazgatási szerv
által kijelölt, az ápolást indokoló
diagnózis szerinti szakorvostól
vagy szervtől, az ápolt állandó és
tartós gondozására vonatkozó
szakvélemény felülvizsgálatát az
ápolt személy tartózkodási helye
szerint illetékes megyei, fővárosi
szociális módszertani intézménytől lehet kérni.

Az ápolási díj havi összege
2013. január 1-jétől az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (29 500 Ft)
– 100%-a (tehát 29 500 Ft), ha
súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy
gondozását, ápolását végzi,
– 130%-a (tehát 38 350 Ft), ha a
települési önkormányzat jegyzője a fokozott ápolást igénylő,
súlyosan fogyatékos személy
gondozását, ápolását végző
személy kérelmére emelt öszszegű ápolási díjat állapít
meg,
– legalább 80%-a (tehát 23 600
Ft), ha a települési önkormányzat képviselőtestülete annak a
hozzátartozónak állapítja meg,
aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását
végzi.

Az ápolási díj havi összege a
más rendszeres pénzellátásban
részesülő jogosult esetén a fenti
összegeknek és a jogosult részére folyósított más rendszeres
pénzellátás havi összegének a különbözete.

Fokozott ápolást igénylő az
a személy, aki mások személyes
segítsége nélkül önállóan nem képes
– étkezni vagy
– tisztálkodni vagy
– öltözködni vagy
– illemhelyet használni vagy
– lakáson belül – még segédeszköz igénybevételével sem
– közlekedni, feltéve, hogy a
feltételek közül legalább három egyidejűleg fennáll.
A jegyző a fenti feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes módszertani intézmény által kijelölt
szakértő szakvéleménye alapján
dönt.
Az ápolási díj folyósításának
időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül.
Az ápolási díj megállapítása
iránti kérelemhez mellékelni
kell a háziorvos igazolását arról,
hogy az ápolt tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos személy.

A háziorvos az igazolását
– az orvos szakértői szerv szakvéleménye vagy
– a megyei gyermek-szakfőorvos
igazolása vagy
– a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy
– területileg illetékes szakrendelő
intézet
szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján állítja ki.
A háziorvos a súlyos fogyatékosság tényéről szóló igazolást a
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján is kiállíthatja.

Nem jogosult a díjra a hozzátartozó, ha
– az ápolt személy két hónapot
meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos
szociális intézményi ellátásban,
illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben
részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg fel-

sőoktatási intézmény nappali
tagozatos hallgatója kivéve, ha
a) a közoktatási intézményben
eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy
b) az óvoda, a nappali ellátást
nyújtó szociális intézmény
igénybevételének, illetőleg a
felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5
órát nem haladja meg, vagy
c) az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a
nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele
csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
– az ápoló rendszeres pénzellátásban részesül, és annak öszszege meghaladja az ápolási
díj összegét, ide nem értve azt
a táppénzt, amelyet az ápolási
díj folyósításának időtartama
alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak,
– az ápoló szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
– az ápoló keresőtevékenységet
folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.
Meg kell szüntetni az ápolási
díj folyósítását, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi
szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt
személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
e) a jogosultságot kizáró körülmény következett be.
Az ápolt személy halála esetén
az ápolási díj folyósítását a halál
időpontját követő második hónap
utolsó napjával szüntetik meg.

Jogszabályhely: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról

Fogadd el, fogadj el! – képzés diákoknak és pedagógusoknak
Biztos vagyok abban, hogy mindenki gondolja, sőt tudja
azt, hogy egy sérült embernek, aki bármilyen fogyatékossággal él, több és persze más gondja van, mint ép, egészséges embertársainak. De vajon hányan gondoltunk már
bele abba, hogy az olyan mindennapi élethelyzetek, mint
egy küszöb átlépése, egy ajtó kinyitása, milyen óriási nehézséget jelenthet annak, aki kerekesszékkel tud csak közlekedni, vagy egy nem látó embernek mennyi problémát jelenthet az otthonától eljutni egy áruházig, s a boltban megtalálni például a cukrot, s persze a hasonló helyzeteket a
végtelenségig sorolhatnám még.

A Start Szakiskolából egy kolléganőmmel, Rocska Mihálynéval
és 4 diákunkkal lehetőségem volt
arra, hogy részt vegyek egy képzésen 2013. április 8-tól 10-ig, me-

lyen többek között az előző gondokra is ráirányították a figyelmünket. A képzést a KézenFogva Alapítvány és a Nem Adom Fel Alapítvány szervezte. A képzők között

több mozgássérült, látássérült is
volt, akik saját tapasztalataikat,
gondjaikat osztották meg velünk,
mindezt rendkívül nyitottan és pozitív szemlélettel átitatva. Nagyon
sokat tanulhattunk tőlük, elsősorban akaraterőt, kitartást, hitet abban, hogy le lehet győzni az előttünk álló nehézségeket, ha azt mi
is akarjuk.
Mi, tanárok mint a diákok segítői vettünk részt ezen a képzésen,
mert a későbbiekben az általunk
kiválasztott és elkísért tanulókra
vár a nagyobb szerep. Ők sérültségük illetve tanulási problémájuk
miatt az átlaghoz képest speciális
élethelyzetben vannak, s „problémájukkal” együtt élve, erről az
élethelyzetről ők már millió tapasztalatot szereztek, így ők, mint
tapasztalati szakértők fognak Nyíregyháza város bizonyos gimnáziumaiban, általános iskoláiban osztályfőnöki órákat tartani, természetesen a mi és az adott iskola
tanárainak segítségével.
Tanulóink eleinte elképzelni sem
tudták azt, hogy ők egy számukra
idegen diákcsoport elé kiálljanak,
s ott beszéljenek magukról, életükről, de a képzésen töltött három

nap után már nagy kedvvel, izgatottsággal várják azt a lehetőséget, hogy más diákokkal is találkozhassanak, beszélgethessenek
velük, s nekik foglalkozást tarthassanak. Ezeknek az osztályfőnöki
óráknak a megtartására május hónapban fog sor kerülni. Bennünk
pedagógusokban is nagyon nagy
a várakozás, hogyan fog sikerülni
ez a találkozás, hogy fogják fogadni a számunkra idegen iskolák
tanulói diákjainkat, de az így felmerülő kis félelmet teljesen elnyomja a bizalom érzése, mivel diákjaink nagyon lelkesen, ügyesen,
kreatívan és sok-sok dicséretet
kapva vettek részt a képzés valamennyi programjában.
Úgy gondolom, hogy azok a
gyerekek és felnőttek, akik csak
nagyon ritkán vagy szinte soha
nem találkoznak sérült, fogyatékossággal élő emberekkel, a személyes találkozás során sok-sok
értéket, pozitív érzést kaphatnak,
hiszen egy társadalom attól kerek,
egész, ha sok-sok szín van benne,
s a különbözőségeket elfogadja,
megbecsüli és értékeli is.
Batáriné Iván Zsuzsanna

Esélyegyenlőségi
nap Nyíregyházán
A KézenFogva Alapítvány „Fogadd el, fogadj el” kampányának idei harmadik állomása Nyíregyháza. A rendezvényt
nagy érdeklődés övezi, több mint 250 iskolás korú gyerek
és az őket kísérő oktató jelezte előzetesen a részvételét.

Az Esélyegyenlőségi nap célja, hogy elsősorban a fiatalokkal, gyerekekkel ismertesse meg
a fogyatékos embereket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
ez a korosztály még nem előítéletes, természetes nyitottsággal
fordul minden új és számára
szokatlan felé. Ezt kihasználva
szeretnénk nekik megmutatni,
hogy a fogyatékos emberek menynyi értéket hordoznak, életük
példa lehet sokak számára: erőből, kitartásból, leleményességből, szeretetnyilvánításból kiemelkedőek.
A nap a fogyatékos emberekkel való találkozáson kívül nagyszerű lehetőség helyi civil szervezetekkel való megismerkedésre is. Az érettségihez immár
kötelező önkéntes órákat az
ilyen és hasonló szervezeteknél

hasznosan tölthetik el a diákok,
a jövőbeni közös munka alapja
lehet a rendezvény.
A programot Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere nyitotta meg. Beszédében kiemelte az ilyen esélyegyenlőségi napok fontosságát.
– A „Fogadd el, fogadj el” kampányt 2013-ban már nyolcadik
éve indítja útjára az Alapítvány.
Hisszük, hogy az ilyen közvélemény-formáló események nagyon
fontosak a mai világban, amikor
a gyerekeknek fokozott alkalmazkodást és nyitottságot kell
tanulniuk ahhoz, hogy helyt álljanak az életben – hangsúlyozta
Orosz Andrea, a KézenFogva
Alapítvány szakmai vezetője.
További információ:
fogadjel.kezenfogva.hu

Egy nap vidámság az Esély Centrumban
Kicsik és nagyok kitűnően érezték magukat Nyíregyházán, az Esély Centrumban 2012. június 9-én megrendezett Esélyegyenlőségi, gyermek-, ifjúsági és családi napon.

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete,
a Start Nonprofit Kft. és az idén
csatlakozott HVDSZ 2000 Szakszervezet kitett magáért, szombaton színes, változatos programokkal várták az egyesületi tagokat és
munkavállalókat, akik éltek is a lehetőséggel. A már hagyományos
vidám napra a megye minden sarkából érkeztek az érintettek, több
mint ötszázan gyűltek össze, hogy
egy kellemes napot együtt eltöltsenek.
Színes programok kavalkádja
Balogh Zoltánnénak, az egyesület elnökének köszöntőjét és megnyitóját követően a helyi mazso
rettek látványos és színvonalas
produkcióval indították el a napot,
majd több helyszínen elkezdődtek
a programok, ki-ki a maga kedvére választhatott:
A gyermek- és ifjúsági programok között voltak ügyességi és
sportvetélkedők, kreatív foglalkozások, ugrálóvár, legosátor, lovasrendőr-bemutató. A bátrabbak fel
is ülhettek, lovagolhattak a szelíd,

de okos állatok hátán. A felnőttek
sakkozhattak, részt vehettek a
kerekesszékes és riksahúzó versenyen.
A nap színfoltja volt a szabadtéri főzőverseny. Tucatnyi bográcsban, főzőalkalmatosságokon rotyogtak a finomabbnál finomabb
ételek. A megyéből összesereglett
csapatok igyekeztek a lakóhelyükre jellemző népi, tájjellegű ételeket
bemutatni, megfőzni. Többek között főztek csirkegulyást, speciális
paprikás krumplit, babgulyást, birkavariációkat és tárcsás sülteket,
de sült még lángos, hal, lapcsánka
és sok-sok finomság. A zsűri értékelte a csapatok főztjét, de a legnagyobb elismerés az volt, hogy a
kóstoló tömeg minden falatot bekebelezett jóízűen.
Jól sikerül nap volt
– Rendkívül fontosnak tartjuk,
hogy a fogyatékossággal élők érdekvédelmét képviselő egyesület,
az ugyanezen célcsoportot foglalkoztató nonprofit kft. és a munkavállalók érdekvédelmét képviselő
szakszervezet egy színes progra-

mokkal teli, gondatlan napot biztosítson tagjai, munkavállalói számára. Ez sikerült, azt tapasztaltuk,
hogy mindenki megtalálta a számára legkedveltebb szórakozást,
és jól érezték magukat kicsik és
nagyok, az emberi kapcsolatok
bensőségesebbé, szorosabbá, ba
rátibbá váltak – mondta a jól sikerült nap végén Balogh Zoltán, a
Start Kft. vezérigazgatója.
A közösség is kifejezte igényét
az ilyen típusú rendezvények megtartására.
F. A.
Főzőverseny helyezettjei
Csapat Étel
I. helyezett: Humánpolitikai
üzemirányítás, csirkegulyás
II. helyezett: Mozgáskorlátozottak
Sz.-Sz.-B. Megyei Egyesülete,
birkavariációk
III. helyezett: Szállítás,
felvidéki sertéspaprikás lapcsánkában
Különdíj: Esélycentrum, kötött
tészta leves, öntött lángellőtt
Különdíj: Központi vegyes üzem,
tárkonyos raguleves, meggyes pite
Különdíj: Munkaügy, toroskáposzta

Dőltek a bábuk
az Esély Centrumban
Nyíregyházán az Esély Centrumban 2012. június 9-én került megrendezésre nyolcadik alkalommal a „Moravecz
Ferenc” Sakk Emlékverseny, amelyet nagy érdeklődés
kísért, mivel ugyanezen időpontban volt megrendezve az
Esélyegyenlőségi Nap.

Izgalmas pillanatok
A sakkversenyen a bíró a tavalyi évhez hasonlóan Szilágyi
Sándor volt. A megmérettetésen
18 fő vett részt, amelyen az
alábbi eredmények születtek.
A magasabb értékszámú indulók eredménylistája:
1. Szulics Imre
2. Horváth László
3. Haraszti Sándor
Az alacsonyabb értékszámú indulók eredményei:
1. Révész István
2. Babics Zoltán
2. Kubulczik Béla
A verseny vándorkupája Szu
lics Imréhez került, aki egy évig
őrizheti.
A helyezettek éremdíjazásban
és tárgyjutalomban részsültek.
Különdíjas elismerésben részesült:

- Szilágyi Éva, a legjobb női
versenyező,
- Tóth László, a legjobb mozgáskorlátozott versenyző,
- Virányi István, a legjobb senior
versenyző.
Az érmeket és díjakat Petrika
Ibolya, a Sportszövetségek Sza
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesületének elnöke és a Mora
vecz család tagjai adták át.
Köszönet illeti a verseny megrendezésért:
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs Szatmár Bereg Megyei
Egyesületét, az Esély Centrumot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Fogyatékos Sportolók
Szövetségét és a Moravecz családot.
Tóth László

Mozgáskorlátozottak személygépkocsi- Tanévkezdet a Start iskolában
az új tanév szeptember elsején
szerzési és -átalakítási támogatásáról Elstartolt
Nyíregyházán, a Start Nonprofit Kft. fennA közelmúltban bekövetkezett
jogszabályváltozásokra és az öszszegyűjtött tapasztalatokra tekintettel fontosnak tartom néhány
gondolat megosztását a mozgássérült állampolgárokkal.
A súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29)
Korm. rendelet (továbbiakban: R.)
7. § (1) bekezdése értelmében a
személygépkocsi-szerzési és személygépkocsi-átalakítási támogatásról a súlyosan mozgáskorlátozott kérelmező lakóhelye szerint illetékes Szociális és Gyámhivatal
dönt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében lakóhellyel rendelkező
személyeknek tehát a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) kell benyújtaniuk kérelmüket. A kérelem emellett benyújtható a Kormányhivatal Kormányablakánál (4400 Nyíregyháza, Hősök
tere 5.) is, amely teljes mértékben
akadálymentesített, így akár kerekesszékes ügyfelek is személyesen tudnak eljárni. A kérelemben
az ügyfélnek több nyilatkozatot is
tennie kell, illetve amennyiben
nem maga vezeti a személygépkocsit, akkor az ő szállítását vállaló személynek is több nyilatkozatát csatolni szükséges. Mindezekre tekintettel célszerű használni a
Szociális és Gyámhivatal által öszszeállított kérelemnyomtatványt,
amelynek pontos kitöltésével elkerülhető a kérelem hiányos benyújtása. A kérelemnyomtatvány letölthető a www.kormányhivatal.hu
honlapról (elérési útvonal: Dokumentumok/Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal/Általános információk/Segédletek,
adatlapok, letölthető nyomtatványok) vagy személyesen átvehető
a Szociális és Gyámhivatalban, illetve a Kormányablakban.
Az elmúlt évben több változás
is bekövetkezett a jogi szabályozásban:
I. A legfontosabb, hogy a súlyos
mozgáskorlátozott személyek
mellett 2012. szeptemberétől
már a látás- és hallássérültek,
az értelmi fogyatékosok és az
autisták számára is lehetőséget
biztosít a jogalkotó személygépkocsi támogatással történő
szerzéséhez.
II. További változás, hogy a súlyos
mozgássérültség igazolására
2012. szeptember 15. napjától
nem alkalmas a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
(NRSZH), illetve annak jogelődje az Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértői Intézet
(ORSZI) által legalább 40%-os
egészségkárosodásról kiállított
szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás.
Jelenleg a súlyos mozgáskorlátozottságot a kérelemhez csatolt alábbi dokumentumokkal
lehet igazolni:

– fogyatékossági támogatást
megállapító határozat, illetve
a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági
állásfoglalás, szakvélemény;
– a 18. év alatti emelt összegű
családi pótlékban részesülő
személyek, az ellátás megállapításának alapjául szolgáló és szakorvos által kiállított igazolás /5/2003. (II. 19.)
ESZCSM rendelet 3. számú
melléklete szerinti Igazolás/;
– a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerve által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott
hatályos szakvélemény.
Amennyiben az előzőekben felsorolt iratok nem állnak rendelkezésre, akkor azokat az orvosi
dokumentumokat (zárójelentés,
ambuláns lapok stb.) kell csatolni a kérelemhez, melyek a
közlekedőképesség minősítését elősegítik. Ebben az esetben ugyanis a Szociális és
Gyámhivatal ezen dokumentumok megküldésével szakértőként kirendeli a Rehabilitációs
Szakigazgatási Szervet a kérelmező közlekedőképességének
vizsgálata céljából.
III. A tavalyi évtől kezdődően változás az is, hogy a Szociális és
Gyámhivatal egy évben két alkalommal is dönt a beérkezett
kérelmekről. A tárgyév március
31. napjáig beérkező kérelmekről tárgyév június 15. napjáig hoz
döntést, míg a tárgyév szeptember 30. napjáig benyújtott
kérelmekről tárgyév december
15. napjáig. Az első döntéshozatal során legfeljebb a miniszter által az adott évre vonatkozóan megállapított támogatási
keretszám fele használható fel.
A második döntéshozatal során
a Szociális és Gyámhivatal újból dönt azon kérelmekről is,
melyeket az első döntéshozatal
során a keretszám kimerülése
miatt utasított el.

csi megszerzéséhez, mely kölcsönt 3 éves futamidő alatt kell havi részletekben törleszteni a bank
felé. Az önerő mértékétől függően
több konstrukciója is van a Banknak.
A kérelmezők közül többen figyelmen kívül hagyják azt a tényt
is, hogy új személygépkocsi szerzésére vonatkozó igényük pozitív
elbírálása esetén kizárólag SUZUKI Swift 1.2 GLX és SUZUKI SX4
személygépkocsikat vásárolhatnak kézi vagy automataváltós kivitelben.
A tapasztalatok alapján megállapítható az is, hogy a kérelmezők
döntő többsége a használt személygépkocsi szerzéséhez nyújtott 600 000 forintos támogatás
iránt terjeszt elő kérelmet. Tekintettel a kérelmezők nagy számára
és a szétosztható támogatási keretszám korlátozottságára a támogatásra jogosultak jelentős hányada nem részesülhet támogatásban. Ugyanakkor az új személygépkocsik szerzéséhez nyújtott
900 000 forintos támogatást kevesebben igénylik annak ellenére,
hogy a támogatás megítélésére
nagyobb esély mutatkozik. A tapasztalatok szerint az új gépkocsi
szerzéséhez a támogatást valamennyi kérelmező megkapja, akinek jogosultsága megállapítható.

tartásában működő Start Szakiskola és
Speciális Szakiskolában.

§
Az elmúlt másfél-két év tapasztalata alapján megállapítható, hogy
nagyon sok ügyfél a kérelem benyújtásakor nincs tisztában a támogatás felhasználásának módjaival. Elsősorban az új és a legfeljebb öt éve forgalomba helyezett
személygépkocsik szerzéséhez
támogatást kérők esetében állapítható meg, hogy a kölcsönszerződés-kötési kötelezettséget mint
feltételt nem ismerik, illetve annak
következményeit nem mérik fel.
Ebben a két esetben ugyanis nem
utalvány kerül kiállításra, amelyet
a vételárba vagy az átalakítás költségébe beszámítanak, hanem
kölcsönszerződést kell kötni a pályázati úton kiválasztott Széchenyi
Kereskedelmi Bank Zrt.-vel és a
támogatási összegen, valamint a
saját forrásokon (önerő) felül kölcsönt kell igénybe venni a gépko-

A 2012. évben a minisztérium az
alábbi keretszámokat határozta
meg:
Új autó vásárlásához nyújtott
támogatás: 10 db
Legfeljebb öt éves autó vásárlásához nyújtott támogatás: 45 db
Segédmotoros kerékpárnak nem
minősülő, három vagy négykerekű
jármű, vagy járműnek nem minősülő, gépi meghajtású kerekes szék
vásárlásához nyújtott támogatás:
2 db.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a miniszternek az
adott évre vonatkozó keretszámokat május 15. napjáig kell meghatározni. Balog Zoltán miniszter úr
a 2013. évi keretszámokat a cikk
2013. május 8-ai megírásának időpontjáig még nem határozta meg,
így adatok nem állnak rendelkezésre a 2013. évet illetően.
Bízom abban, hogy jelen tájékoztató a mozgásában súlyosan
korlátozott valamennyi embertársunknak segítséget nyújt a támogatás feltételeinek megismeréséhez és annak igényléséhez. További tájékoztatást a hatósági
ügyintézéssel kapcsolatban a
Szociális és Gyámhivatal székhelyén és a Kormányablakban kaphatnak. A finanszírozást illetően a
www.lehetosegauto.hu weboldalon találnak részletes információkat.
dr. Hozdik László hivatalvezető
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatal

Az országban is egyedülálló iskola történetének
21. tanéve kezdődött el. Az „öregdiákok” mellett 21
új diák kezdte el az évet, ők a 9. osztályban, könynyűipari szakcsoportban cipész és varró szakmát
sajátítják majd el.
A régi és újonc tanulókat Varga Józsefné igazgató köszöntötte, és adott útmutatást az intézmény házirendjéről, az ott folyó oktatás jelentőségéről.

Start iskolások szalagavatója
A 20. tanévében járó Nyíregyházi székhelyű Start Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium végzős diákjainak szalagavató ünnepségét rendeztek meg december
7-én az Esély Centrumban.

A Start Nonprofit Kft. fenntartásában működő speciális oktatási intézmény 26 diákjának –
textiltermék- és bőrtárgykészítők,
bőrdíszművesek és könyvkötők
– tűzték fel a szalagot az osztályfőnökök.

„Ballag már a vén diák…”
Immár 19. alkalommal hangoztak fel a búcsú szavai a
Start Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
udvarán. Május 4-én 26 leendő szakmunkás köszönt
el alma materétől.

A hagyományokhoz hűen a
kimagasló eredményeket elérő
tanulókat a fenntartó cég vezérigazgatója, Balogh Zoltán könyvjutalomban részesítette.
A fiatalok könyvkötő, bőrdíszműves, bőrtárgykészítő, textiltermék-összeállító OKJ-s szakmákat tanultak az iskola tanműhelyeiben és a fenntartó kft. üzemeiben, melyről a búcsúzás
napjait követően szakmai vizsgákon adhatnak számot.
Az igazgatónő ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy olyan
értékeket igyekeztek átadni a fiataloknak, amire lehet építeni a

jövőben. Széles tárházát sorolta
azon lehetőségeknek, amit a tanuláson, a szakma alapfogásain
túl kaptak a diákok, s az életben
ifjú állampolgárok-, családanyákés -apákként kamatoztatni tudnak majd.
Hangsúlyt kapott az itt töltött
évek alatt a munkára nevelés

mellett az egymás iránti szeretet, a megértés, az empátia, az
egymásra figyelés, egymás elfogadása, megbecsülése.
„Hiszem és vallom, hogy iskolánk az életre nevel, s nyugodt
szívvel engedünk el titeket!” –
búcsúzott Varga Józsefné végzős diákjaitól.

Versmondásrekord a költészet napján
Megdőlt az együtt versmondás eddigi rekordja Nyíregyházán, a Bujtosi Szabadidő Csarnokban, ahol közel 2 ezren
szavalták el Váci Mihály: Én szőke városom című versét.
Mondhatni zsúfolásig megtelt a
BUSZACSA, főként középiskolás
diákokkal, felnőttekkel, idősebb emberekkel és ismert személyekkel,
akik egyszerre mondták el a verset.
Ki kell emelni a versmondó
rekordkísérlettel kapcsolatban,
hogy ez az akció nem csak a
létszámát illetően volt rekord,
az igazi értékét az adta, hogy a
fogyatékkal élők is aktív részesei voltak a versmondás élményének.

A vakok és gyengénlátók Bra
ille-írással kaptak szöveget, a
hallássérülteket pedig a Start
Szakiskola és Speciális Szakiskola tanulói jelnyelvi tolmácsolása vonta be a versmondásba.
A jelnyelvi tolmácsolás Balogh
Zoltán Start-vezérigazgató ötlete volt! A SINOSZ Szabolcs megyei Tolmács Szolgálata segített a verstanulásban.
Nyíregyháza így emlékezett a
magyar költészet napjára, április

A Fogyatékkal Élők Sportszervezetének Magyarországi
Szövetsége (FMSZ) és a Nyíregyházi Főiskola speciális
sportnapot szervezett április 17-én a főiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézetének T/2 csarnokában.

11-re, ami egyben József Attila szü
letésnapjának dátuma is. 1964-óta
ezen a napon ünnepeljük e jeles
napot.
Sebestyén István, a Magyar Rekordok Regisztrátora hitelesítette
az eredményt. Az eddigi rekordot
780 fővel Miskolc tartotta, amit
Nyíregyháza jóval túlszárnyalt.

Barangolás az élmények között
Barangolás címmel szerveztünk programot, mely felölelte
iskolánk, a Start Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium hagyományait, kapcsolódva a tavaszi ünnepkörhöz. A
tartalmas, ám mégis játékos vetélkedőnek keresve sem találhattunk volna megfelelőbb helyszínt a Sóstói Múzeumfalunál. Ezúton is köszönjük Dr. Páll István igazgató úrnak, hogy
lehetővé tette számunkra, hogy egy felejthetetlen napot töltsünk, és kedvünkre barangolhassunk a Múzeumfaluban!

2013. április 17-én felkerekedtünk, s jó kedvvel felvértezve indultunk útnak. Az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket, verőfényes reggel volt, és egész nap
szikrázó napsütés. Fenntartónk, a
START Nonprofit Kft. saját bus�szal szállította ki a közel 100 főből
álló csapatot.
Játékos akadályversenyt szerveztünk a gyerekeknek, melynek
állomásai összesen 5 portán voltak.
Itt pedagógusok fogadták a versenyzőket, és mondták el a portán
teljesíthető feladatokat. Minden
csapat már előre készült, így egyegy állomáson verseltek, énekeltek,
rajzoltak, vagy éppen képek felismerésével szereztek jogot a belépésre. Az „állomásfőnökök” is felkészültek, mert a játék előtt tárlatvezetést tartottak, és visszaröpítették a gyerekeket a múltba, a porták által megidézett régi életbe.
A szakiskola fiataljai közelről ismerkedhettek a régi használati
tárgyakkal, építkezési szokásokkal, az emberek életével.
5 állomás volt, ahol feladatot
kellett teljesíteni a diákoknak.
Nagyné Bősze Katalin közművelődési csoportvezető segítségével
ezeket úgy helyeztük el, hogy teljesítésük közben a teljes területet
bebarangolták a gyerekek.

A verseny napján Nagyné Bősze Katalin meleg szeretettel fogadott bennünket, s röviden tájékoztatott a Múzeumfaluról. Ezt követően közösen bejártuk a teljes területet, ismerkedtünk a helyszínnel, és betekintettünk a verseny
során nem látogatott portákra. Aztán indulhatott a vetélkedő.
Az 1. állomás az iskolában kapott helyet, s a közelmúltban ünnepelt Költészet Napjához kapcsolódtak feladatai. A fiatalok verseltek beugróként, majd írók, költők arcképeit rakosgatták puzzle
játékban, hogy azt követően a
szózsákból varázsoljanak elő egyegy ismert verset. A versmondás
feszült hangulata itt elmaradt, mindenki lelkesen szavalta, amit előre, ennek a játéknak a kedvéért tanult, s elsősorban Szabolcs-Szat
már-Bereg megyei írók-költők műveit idézték a gyerekek.
A kállósemjéni portán, a 2. állomáson népies ügyességi játékokkal várták a csapatokat. Itt sem
maradt el a tárlatvezetés, a múlt
egy szeletének boncolgatása, és
ehhez kapcsolódtak a feladatok
is. Köcsögfára dobáltak karikákat
a versenyzők, majd „nagyiramban” tojást hordtak kanállal, és
megmutatták egymásnak, hogyan
kell medvetalpon járni.

Felhőtlen nevetés kísérte a feladatok teljesítését, és nagyon
ügyesen kerültek át a tojások
egyik oldalról a másikra, miközben
egy sem pottyant a földre.
A 3. állomás a Tirpák portán
várta a versenyzőket, itt városismeretből mérhették össze tudásukat. Belépő feladatként képekről
ismertek fel egy-egy nyíregyházi
nevezetességet, majd városismereti totó kitöltésével, és „Hova mennél, ha…?” ügyintézős játékkal
igazodtak el a városban. A tárlatvezetés itt sem maradt el.
A 4. megmérettetésnek a jánk
majtisi porta adott helyett, itt ismét
ügyességi feladatokat kellett teljesíteni a lelkes versenyzőknek. Lopótökkel vizet hordtak, zsákban
futottak, ugróköteleztek. Mégsem
lehetett fáradt diákot látni.
Az 5., s egyben utolsó állomás,
melynek feladatai a tavaszi ünnepkörhöz, a húsvéthoz kapcsolódtak, a Jármi portán várta a csapatokat. Belépő feladatként tavaszi népdalokat énekeltek, majd locsolóverset mondtak, és biztos,
ami biztos alapon meglocsolták a
lányokat. A locsolásért hímes tojás és sütemény járt. A lányok
ügyesen tojásfestésbe kezdtek,
Péterffy Tünde kollégánk málét
sütött, ezzel ismertette meg, s kínálta a gyerekeket. Harmadik feladatként a látott népi tárgyakat ismerhették fel tanulóink képekről, s
a képeket párosították a tárgyak
megnevezésével.
A versenyfeladatok teljesítése
után minden csapat nagy izgalommal várta az eredményhirdetést.
Örömmel töltött el bennünket, hogy
alig-alig volt egy-két pont a csapatok között, mindenki nagyon igyekezett, és a maximumot hozta ki
magából, úgy hogy közben játszott,
ismerkedett a történelemmel, a
múlttal, az irodalommal, városunkkal és megannyi nagyon fontos
dologgal, ami másként talán nem
is érdekelné. Barangoltak az élmények között, s ami a tarsolyukba került, egy életre szól.
Márton Katalin

Műveltségi versenyek az intézményben
Iskolánkban minden évben megrendezésre kerülnek különböző, a magyar nyelv és irodalom körét felölelő nyelvhelyességi, szép kiejtési versenyek.
Diákjaink egyéni sajátosságait
figyelembe véve örömteli, hogy
meglepően nagy számban mérettetik meg magukat ezen eseményeken.
Ősszel került megrendezésre a
Városi Könyvtárban a városi mesemondó verseny, itt iskolánk tanulói közül Polyák Luca első, Lakatos Kitti pedig második helyezést ért el kategóriájában.
Szintén minden évben részt
vesz iskolánk a városi szintű, hagyományosan a költészet napján
megrendezésre kerülő versmondó
versenyen a Váci Mihály Kulturális
Központ rendezésében.
Ez évben hat tanuló képviselte
iskolánkat a speciális kategóriá-

ban, ahol Polyák Luca második
helyezést ért el.
Szintén a költészet napja apropóján iskolánk tanulói és pedagó-

Speciális sportnap a Főiskolán

gusai teljes létszámban jelentek
meg azon a versmondási rekordkísérleten, ahol megdőlt a Magyarországon egy időpontban egyszerre verselés rekordja, kis híján
pedig a világrekord is.
Varga Ferenc
pedagógus

Nyelvhelyességi verseny az iskolában

„Azt gondolod, hogy már
mindent tudsz a sportról?
Próbáld ki egy kicsit másképp!
Gyere és sportolj együtt a
parasportolókkal!”
Ez a plakáton is feltüntetett
három mondat összefoglalja a
szervezők célját és magát a
programot is.
A parasport a médiának és a
tavalyi Paralimpiának köszönhetően egyre nagyobb figyelmet
kap, de még mindig sokan vannak, akik nem is tudják, hogy a
fogyatékossággal élők világszerte 32 sportágban (29 téli-nyári
paralimpiai, 3 nem paralimpiai)
és számos egyéb szabadidősportban is sportolhatnak, versenyezhetnek. Ha a magyarországi viszonyokat nézzük, akkor
24 sportágban tudunk lehetőséget nyújtani az érdeklődőknek.

A program összeállításánál a
pálya/terem adottságaitól függően egész napos eseményeket
szerveztek olyan moduláris
rendszerben, hogy az alkalmazkodjon a helyi lehetőségekhez.
A sportprogramok lényege,
hogy a nézőket/hallgatókat bevonva először a „normál” körülmények között játszhatták az
adott sportot, majd ugyanolyan
időkeretben az épek számára
szokatlan – nehezített – körülmények között, parasport szabályok szerint.
Az áprilisi Roadshow alkalmával a résztvevők kipróbálhatták
többek között a bocciát, a ke
rekesszékes kosárlabdát, az ülőröplabdát, a csörgőlabdát, a vak
asztaliteniszt (showdownt), a virtuális sportokat, vakfutást stb.
A rendezvényen Egyesületünket képviselve 8 fiatal fogyaté-

kossággal élő tagunk volt jelen,
akik közül ketten kerekes székkel közlekednek. A rendezvényt
a tolerancia, a jókedv és a jó
hangulat jellemezte.

Tisztújítás, sportgála díjkiosztóval
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége tisztújító közgyűlést, szakmai konferenciát, sportágválasztót és sportgálát tartott Nyíregyházán a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális
Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégiumban.

Nagyüzem volt pénteken a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetségében. Előbb tisztújító közgyűlést tartottak, majd sportágbemutatót nézhettek meg a meghívott vendégek és az érdeklődők. Sor került szakmai konferenciára is, és az egész napos
programot Sportgála zárta, ahol
díjazták a 2011/2012-es év legeredményesebb sportolóit, felkészítőket és a sportaktívákat.
Az eseményeken részt vette
Gömöri Zsolt a Magyar Paralim
piai Bizottság elnöke, Nagy József, a Magyar Olimpiai Bizottság Fogyatékos sportja szakmai
tagozatának koordinációjáért felelős munkatársa, Toponáry Gábor, a Fogyatékosok Országos
Diák- és Szabadidősport Szövetségének elnöke, Petrika Ibolya, a Sportszövetségek Sz.Sz.-B. Megyei Egyesületének elnöke. A sportgálán és díjkiosztón jelen volt Kovács Sándor, a
Megyei Közgyűlés alelnöke.
Új elnök a szövetség élén
Tisztújító közgyűléssel indult
a nap, hiszen a korábbi elnökségnek lejárt a mandátuma. A
közgyűlés egyhangúlag Szendrei
Istvánnét választotta elnöknek,
aki eddig hosszú éveken keresztül a titkári teendőket látta el. Az
elnökség tagjai lettek: Bartha
József, Hankóné Tóth Olga, Teigel
Norbert és Bocskai Magdolna.
A felügyelő bizottságot szintén érintette a tisztújítás. Az FB
elnökének ismét Szilágyi Évát,
tagjainak Dankó Andrásnét és
Cinczár Józsefnét választották.
Sportági bemutatók
A közgyűlés után a főszerepet
az intézmény sportcsarnoka vett
át, ahol: értelmileg, hallás-, látás- és mozgássérült sportolók

sportági bemutatót tartottak.
Volt: boccia, vívás, kosárlabda,
sakk, csörgő labda, zsinórlabda,
fekve nyomás, padlóhoki és ülőröplabda.
A bemutatókat követő szakmai konferencián és kerekasztal-megbeszélésen főként a fogyatékossággal élők szervezett
sportolási lehetőségeiről, gondjairól, problémáiról és az előre
lépés lehetőségeiről esett szó.
Díjazottak:
Országos Diákolimpia 1–3
helyezést elért tanulók: Tóth József kislabdahajítás, távolugrás,
Patály Sándor magasugrás.
Mindketten a Mátészalkai Móra
Ferenc Általános Iskola diákjai.
Felkészítőjük, Kiss Zoltán.
Kiss István OB. úszás 2. helyezés, Nyíregyháza Bárczi
Gusztáv Általános Iskola. Felkészítők: Mandula Klára, Szendrei
Istvánné.
Tóth Szimonetta terematlétika
OB. 2. helyezés, Bárczi Gusztáv
Általános Iskola. Felkészítők:
Mandula Klára, Vécseiné Buda
házi Erika.
Büscsei Dominik 2. hely, Göl
lesz Viktor Általános Iskola. Felkészítő: Kalóné Pelle Judit.
Nagy Andrea 2. hely, Máté
Patrik 2. hely, Jókai Mór Általános Iskola. Felkészítő: Szabados Péter.
Kiss Tamás 2. hely, Éltes Mátyás Általános Iskola. Felkészítő:
Laoues Nóra.
Teke Nemzetközi verseny, felnőtt: Adamikné Király Tünde 1.
hely, Ádám Ildikó 2. hely.
Szabadidősport versenyén
eredményes a Boccia sportágban: Bozsik Mihály, sakkban
Szilágyi Éva, mindannyian a
Mozgáskorlátozottak Szabolcs
Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének tagjai.

Kispályás labdarúgásban az
Országos Bajnokságon 2. helyezést ért el a Nyírbátor Éltes Mátyás Általános Iskola közös csapata a Móra Ferenc tagintézménnyel. Felkészítők: Sütő Ottó,
Tóth Tibor.
Az értelmileg akadályozott tanulók versenyein legeredményesebb csapat a Szakoly Ápoló
Gondozó Otthon csapata. Felkészítő: Fényes Zsolt.

A legeredményesebb felnőtt
versenyző a világjáró sportoló,
Tóth István.
Az év legeredményesebb
edzője: Sütő Ottó, Popovics József.
Legeredményesebb felkészítő:
Mandula Klára, Vécseiné Buda
házi Erika, Kalóné Pelle Judit,
Laoues Nóra, Kiss Zoltán, Szabados Péter, Fénysa Zsolt és
Tóth Tibor.
A 2004-ben alapított: A „Fogyatékosok Sportjának támogatásáért” emlékplakettet kapott:
Toponáry Gábor, Kindrusz
Jolán, Gajdos László – Kósa Árpád a Nyírsuli Kht. és Balogh
Zoltán, a Start Nonprofit Kft. vezérigazgatója.

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;
Fax: 42/410-277
E-mail címek:
szszbegy@meoszinfo.hu
Készült a START Nonprofit Kft.
Nyírségi Nyomda Üzemében
9000 példányban.
Felelős vezető:
Balogh Zoltán vezérigazgató

Sportnap, ahol mindenki győztes volt

Küzdeni akarásból,
lelkesedésből jeles

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete 2013. április 6-án Nyíregyházán, az Esély Centrumban rendezte meg a Fogyatékossággal Élők Megyei
Sport-Kavalkádját a MOB Magyar Szabadidősport Szövetség támogatásával.
A szervezők előrelátásának köszönhetően tető alá vitték a különféle sportágak versengését, mivel
az időjárás a már „megszokott” hideg és szeles volt.
Így az Esély Centrum nagyobb
fedett létesítményeiben – Konferencia terem: megnyitó, eredményhirdetés, boccia; Tornaterem: asztalitenisz, babzsák, célba dobó verseny, darts; Ebédlő: kerekesszékes
ügyességi verseny, míg az Egészségügyi Centrum előterében zajlott a lengőteke verseny.
A sportnap a már szokásos galambröptetéssel indult, Bagdi Sándor egyesületi dolgozó – Londoni
Olimpiát is megjárt – galambjai
röppentek a magasba, majd néhány tiszteletkör után elhúztak az
otthonuk irányába.
A galambok produkcióját követően Balogh Zoltánné egyesületi
elnöknő ünnepélyes megnyitójára
zsúfolásig megtelt a konferencia
terem, hiszen a megye minden
szegletéből gyűltek össze a fogyatékossággal élő, sportolni, versengeni vágyó fiatalok és idősebbek.
A rendezvényen 147 főből 104 fo-

gyatékossággal élő sorstársunk
volt jelen, akik közül 102 fő aktív
versenyzőként vett részt a sportrendezvényen.
Az előzetes programban nem
szerepelt, de meglepetésként az
NYVSC edzője, Pakey Béla és ifjúsági csoportvezetőnk, Tarjányi
István kerekesszékes kardvívó
bemutatójával kezdődött a sportnap. Ez a sportág alig fél éve
kezd meghonosodni Nyíregyházán, és egyre több hódolója van.
A bemutató célja az volt, hogy minél szélesebb körben megismerjék ezt az újabb típusú sportolási
lehetőséget a kerekesszékkel köz
lekedő emberek, fiatalok és idősebbek.
A különféle versenyszámok versengésében – asztalitenisz, ke
rekesszékes ügyességi verseny,
riksahúzó verseny, lengőteke, darts,
boccia – igazi küzdelmek alakultak ki. Egyedül a riksahúzó verseny résztvevői merészkedtek ki a
szabadba, ám nem igen fáztak,
mert aki ült a járgányon, a kör második felében visszafelé húzta a
kétkerekű taligát.

Nyíregyházán a Városi Stadionban rendezte meg 2012. szeptember 29-én a Nyírsuli Nonprofit Kft. a siketek és nagyothallók, vakok és gyengénlátók, valamint a mozgáskorlátozot
tak számára a már hagyományos megyei sporttalálkozót.

Éremdíjazásban részesülők csoportja
Eredmények:
Boccia: Nők: 1. Horváth Erzsébet, 2. Darvai Réka, 3. Barta Éva.
Férfiak: Kercsó Gergely, 2.
Damcsák József, 3 Hollik Csaba.
Asztalitenisz: Nők: 1. Tamás
Jánosné, 2. Ricz Erika, 3. Földes
Andrea. Férfiak: 1. Koczka Milán,
2. Pók Miklós, 3. Szabó Dániel.
Kerkesszékes ügyességi ver
seny: Nők: 1. Hajdú Katalin, 2.
Gerhard Andrea, 3. Földes Andrea. Férfiak: 1. Varga Norbert, 2.
Bagdi Sándor, 3. Szabó Dániel.
Darts: Nők: 1. Plósz Istvánné, 2.
Lakatos Rita, 3. Barta Éva. Férfiak: 1. Hegedüs József, 2. Szabó
Ferenc, 3. Lakatos Róbert.
Lengőteke: Nők: 1. Gerhard Erika, 2. Máté Szilvia, 3. Barta Éva.

Férfiak: 1. Majoros Csaba, 2.
Koszta Antal, 3. Soltész Gábor.
Babzsák célba dobás: Nők: 1.
Lakatos Józsefné, 2. Hajdu Katalin, 3. Abán Hajnalka. Férfiak: 1.
Lakatos Krisztián, 2. Szabó Dániel, 3. Orosz Bálint.
A riksahúzó versenyben nem
hirdettek eredményt, mivel alkalmi, baráti versenyek voltak, és
leginkább a résztvevők szórakozását szolgálták.
Az egész napos rendezvény jó
hangulatban zajlott, akik nem jutottak el a dobogóra, azok is jól
érezték magukat az igazi versenyhangulatban, akadályokat küzdöttek le, majd jóllakottan, apró
ajándékkal, győztesként mehetett
haza.

Kerekesszékes vívók Nyíregyházán
2012. november 29-én rangos eseményre került sor városunkban, melyen Szekeres Pál többszörös paralimpikon és
világbajnok mentorával, Batizi Sándor mester edzővel egy
világszintű kardvívó bemutatót tartott, amellyel már ezt
megelőzőleg a nemzetközi publikum is megismerkedhetett Moszkvától New Yorkig számos külföldi országban.
Az eseményen több kerekes
székes érdeklődő is részt vett
Nyíregyházán, valamint a helyi
média is jelentős szerepet vállalt
abban, hogy sokan ízelítőt kaphassanak e sportág rejtelmeiről.
A bemutató hatására két fiatalember, Tarjányi István és Bozsik
Mihály keményen és elszántan elkezdték az edzéseket, ahol kitartó
munkával elsajátítják a kerekes
székes kardvívás technikai és taktikai elemeit, miközben mentális

és fizikai állóképességük fokozatos fejlődésével folyamatosan hozzászoknak a speciális terheléshez, valamint őket teljesen beintegrálva az NYVSC vívószakosztályának kardvívó részlegébe
együtt és külön is edzenek az ép
vívókkal, és komolyan "megizzasztják" a velük szemben székbe beülő vívókat is.
Jelenleg hazánkban a két nyíregyházi fiatalembert is beleszámítva összesen hat kerekesszékes

kardozó űzi ezt a sportágat, A illetve B kategóriában egyaránt.
A két kerekesszékes kardozó
célja, hogy hamarosan becsatlakozzanak a hazai válogatóversenyekbe, illetve következő lépésként a nemzetközi porondon is bemutatkozhassanak. Hosszú távú
célkitűzés a Paralimpiai Játékokon való részvétel 2016-ban.
Következtetésként levonhatjuk,
hogy egy „új” kerekesszékes
sportág született meg városunkban, tehát aki csak ezután szeretne bekapcsolódni, még nem maradt le semmiről. Az edzések a
volt Benczúr Gyula Általános Iskola akadálymentesített kerekes
székes vívótermében vannak, és
Pákey Béla vívó szakedzőnél lehet érdeklődni a részletek felől

Egyre népszerűbb a kerekes székes kardvívás

a +36-20/9256-944-es telefonszámon.
Ami az egyik legfontosabb, ezt
a sportot nők és férfiak is egyaránt
űzhetik!
Pákey Béla
vívó szakedző

Közös bemelegítés a küzdelmek előtt

Kerekesszékes ügyességi verseny
Hazánkban 1929-től származ
tatható a mozgáskorlátozottak
sportja, Nyíregyházán pedig
2000-től folyamatosan minden
esztendőben megrendezésre került a fogyatékossággal élők megyei sporttalálkozója a Nyírsuli
szervezésében.
Orvosok és pedagógusok felismerték a sport rehabilitációs
értékeit és embert formáló erejét. Éppen ezen okok miatt tartja
különösen fontosnak Nyíregyháza Város Önkormányzata és a
NYÍRSULI, hogy immár 12. alkalommal rendezze meg ezt a
nagyszerű sporttalálkozót.
A szépszámú résztvevőket az
időjárás is a kegyeibe fogadta,
kitűnő hangulatban a sakk, lengőteke, kerekesszékes ügyességi versenyek, kislabdadobás, cél
badobás, boccia és darts mellett
kispályás labdarúgásban is indulhattak a jelentkezők, miután
részt vettek a közös bemelegítésen.
Küzdeni akarásból és lelkesedésből mindenki jelesre vizsgázott, így minden résztvevő győztesnek tekinthette magát a nap
végén.
A közel 300 résztvevőből 163
fő képviselte a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Egyesületét a versenyen
remek teljesítménnyel.
Eredmények:
Darts férfi: 1. Bertli Dávid, 2. Kiss
Márton, 3. Nagy Erik
Darts nők: 1. Horváth Szabrina, 2.
Rékásiné Simon Andrea, 3. Lakatos Rita
Kerekesszékes akadályverseny: 1.
Tarjányi István, 2. Horváth Boldizsár, 3.
Hunyadvári Zoltán
Kislabdadobás férfi: 1. Máté Márk, 2.
Horváth Boldizsár, 3. Kiss András
Kislabdadobás női: 1. Polyák luca, 2.
Orgován Andrea, 3. Tamás Jánosné
Célbadobás: 1. Nagy Sándorné, 2.
Orgován Orsolya, 3. Bagdi Sándor
60 m síkfutás női: 1. Polyák Luca, 2.
Lakatos Ágnes, 3. Mocsár Adrienn
60 m síkfutás férfi: 1. Máté Márk, 2.
Horváth Boldizsár 3. Kiss István
Lengőteke női: 1. Batáriné Iván Zsuzsanna, 2. Börcsök Csabáné, 3. Juhász
Magdolna
Lengőteke férfi: 1. Pataki Tibor , 2.
Bagdi Sándor, 3. Fancsali Gábor
Boccia: 1. Sánta Anikó, 2. Bartha Éva,
3. Ramcsák József
Sakk: 1. Szilágyi Éva, 2. Mester István,
3. Giliga Mihály
Fekve nyomás: 1. Varju Csaba, 2.
Lesták Szabolcs, 3. Pataki Tibor
Kispályás labdarúgás: 1. START I., 2,
START KALÓZOK, 3. START II., 4.
START III.

