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Békés Megyei Hírlap 

 

Fürdés, mozgáskorlátozottaknak is 

 

Mozgáskorlátozottak fürdésére is lehetőséget nyújt a közelmúltban átadott szarvasi fürdő. Itt 

ugyanis nemcsak a bejutást, és a különböző helyiségek használatát segítő akadálymentesítést 

valósították meg, hanem beépítettek egy speciális, liftes emelőszéket is, melynek segítségével 

a mozgáskorlátozottak megmártózhatnak a medence vizében. Jelenleg a megye három 

fürdőjében van lehetőség a mozgáskorlátozottak ilyen módon történő fürdésére: a szarvasi 

mellett a gyomaendrődi Liget, valamint a békéscsabai Árpád fürdőben. 

 

_________________________________________________ 

 

Akadálymentesítés 

 

Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal által meghirdetett akadálymentesítési pályázatra a 

gerendási önkormányzat is elkészítette és beadta pályázatát. Szeretnék az egészségháznál 

biztosítani a mozgáskorlátozottak részére is az épületbe való gondtalan bejutást. A beruházás 

2,8 millió forint. 

 

_________________________________________________ 

 

Új Dunántúli Napló 

 

Könyv készül a paralimpiáról 

 

Sz. Koncz István író és Kalmár Lajos fotóművész több száz fotóval illusztrált könyvet készít 

az athéni paralimpia eseményeiről. A könyv a paralimpiák eddigi történetét meséli el, ill. az 

athéni 9 nap történéseit kronológiai sorrendben dolgozza fel. A könyv érdekessége, hogy 

minden nap „megszólal” Pásztory Dóra paraúszó, - magyar paralimpiai csapat egyetlen 

aranyérmese – aki elmondja, hogy azon a napon miként látta az eseményeket. 

A könyv bemutatója Pécsett lesz, október 14.-én. 

 

_________________________________________________ 

 

Magyar Hírlap 

 

Megszűnik az esélyegyenlőségi hivatal 

 

Miután a hét végén befejeződött a Gyurcsány-kormány miniszterjelöltjeinek országgyűlési 

bizottsági meghallgatása, és a testületek támogatták őket, az új miniszterek ünnepélyesen 

esküt tesznek az Országgyűlés mai ülésén. A parlamentben ma kezdődik az alkotmánynak és 

a honvédelmi törvénynek a kötelező sorkatonai szolgálat eltörlésével és az önkéntes haderőre 

való áttéréssel összefüggő módosítási vitája. Az MSZP azt kérte: a Fidesz támogassa az 

http://www.magyarhirlap.hu/


alkotmány- és törvénymódosítást. Az ellenzéki párt viszont azt szeretné, hogy ebben a 

kérdésben a mindenkori kormánynak beleszólási joga legyen. Göncz Kinga, akit az új 

kormányfő ifjúsági, családügyi és esélyegyenlőségi miniszternek jelölt, tegnap azt mondta, a 

jelenlegi formában megszűnik az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal. Törvénymódosítás 

hiányában Göncz gyermek-, ifjúsági és sportminiszterként teszi le ma az esküt. A Fidesz 

támogatja, hogy a házszabálytól eltérve tárgyalják a minisztériumok felsorolásáról szóló 

törvény módosítását, amennyiben a kormány a mai ülésen beterjeszti a javaslatot. Keller 

László volt közpénzügyi államtitkár ma jelenti be lemondásának indokait. 

 

_________________________________________________ 

 

Magyar Nemzet 

 

Hiányos a 2-es metró felújítása 

A mozgáskorlátozottak és a kismamák tiltakoznak 

 

Bár a közönség arra számított, hogy a 2-es metró Blaha Lujza téri és Kossuth téri 

megállójának felújítása után biztonságos és kényelmes lesz az utazás, a várakozások 

nem teljesültek – jelentette ki Kupper András, a fővárosi Fidesz-MKDSZ 

frakcióvezetője. Több panasz érkezett a frakcióhoz az akadálymentesítés hiánya miatt 

is. 

Két padot ajándékozott a fővárosi Fidesz–MKDSZ-frakció a felújított 2-es metró Blaha Lujza 

téri megállóba a BKV-nak és az utazóközönségnek, ugyanis az újjávarázsolt várakozórészre 

elfelejtettek padokat helyezni az illetékesek.  

 

– Hosszú ideig tartott az átépítés, és rengeteg pénzbe került, ennek ellenére az eredmény 

elkeserítő – közölte Kupper András. Mint mondta: a felújított rész rendszeresen beázik, a 

pálya felét pedig ki sem cserélték. A politikus elmondta, hogy az utóbbi hetekben több 

mozgáskorlátozott személy és babakocsival közlekedő anyuka kereste meg a frakciót, akik 

elpanaszolták: nem tudnak közlekedni, hiszen az említett útvonalon nem történt meg az 

akadálymentesítés.  

 

A helyszíni szemle során kiderült továbbá, hogy a Blaha Lujza téri megállóba még 

ülőhelyeket sem helyeztek el a várakozóknak, pedig rengeteg idős és beteg ember közlekedik 

a metrón. Az ellenzék ezért úgy döntött, hogy a főváros figyelemfelkeltése céljából ajándékoz 

két ülőalkalmatosságot a BKV-nak.  

 

Az eseményen megjelent Aba Botond, a BKV vezérigazgatója is, aki nem engedélyezte a 

padok levitelét az aluljáróba, mondván: a mozgólépcső nem bír el ekkora súlyt, ám megígérte, 

hogy üzemzárás után a munkások leviszik az ülőalkalmatosságot. 

 

_________________________________________________ 

 

Index 

 

Tolókocsis nőt gázoltak halálra 

 

Belehalt sérüléseibe az a kerekesszékes nő, akit elgázolt egy személyautó Körmenden. A 

végzetes baleset vasárnap este történt, a Vas megyei város belterületén. Egy helybéli 

mozgássérült nő a Vasútmellék utcai gyalogjárdán tartott rokkantkocsijával a vasútállomás 

http://www.mno.hu/


felé, majd egy kereszteződésnél az úttestre hajtott. Ekkor azonban - eddig tisztázatlan 

körülmények között - összeütközött egy vele azonos irányban haladó személyautóval. A 

balesetet követően a kerekesszékes nőt kórházba szállították, ám életét már nem tudták 

megmenteni, s az éjszaka folyamán elhunyt. A rendőrség még vizsgálja a baleset pontos 

körülményeit, különös tekintettel a felelősség kérdésére. 

 

_________________________________________________ 

 

RTLKlub Online 

 

Világcsúcsot döntöttek a fogyatékosok 

 

Hét aranyéremmel tért haza az értelmi fogyatékosok idei világjátékáról a magyar delegáció 

méghozzá úgy, hogy a négyszer 100 méteres női síkfutó váltó új világcsúccsal lett első. 

Többek között ők is részt vesznek a hétvégén az országos sporttalálkozón Zánkán. A 

rendezvényt az Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége már ötödik alkalommal szervezte meg. 

Több mint 400-an vettek rész rajta 13 sportágban. 

 

_________________________________________________ 

 

SG hírmagazin 

 

Kovács Kálmán: egyre olcsóbb lesz az internetezés 

 

Az országgyűlés informatikai bizottsága támogatta Kovács Kálmán informatikai miniszter 

újbóli kinevezését. A meghallgatáson Kovács Kálmán az információs társadalom 

fejlesztéséhez kapcsolódó jogi háttér kialakításáról beszélt. 

 

Az országgyűlés informatikai bizottsága meghallgatta Kovács Kálmán informatikai és 

hírközlési minisztert, majd a végszavazáson 6 igen szavazattal 5 nem ellenében támogatta 

újbóli kinevezését. A miniszter beszámolójában összefoglalta a tárca elmúlt két éves 

tevékenységének eredményeit. A miniszter elmondta, hogy az internet-penetráció terjesztését 

szolgáló beruházási támogatásoknak és kedvezményeknek köszönhetően két év alatt 

ötszörösére emelkedett az internetezők száma, ami azért is lényeges, mert a minél nagyobb 

penetráció az elektronikus kormányzati szolgáltatások hatékonyságának egyik alapfeltétele. 

 

A 2002-es kormányprogramban az információs társadalom alapjainak megteremtése, a 

távközlési piac liberalizációja volt a fő cél. Ezzel szemben 2004-ben a legfontosabb feladat az 

informatikai megoldások kiterjesztése a kultúra és a gazdaság területére is, illetve a személyes 

adatok védelmének biztosítását célzó jogi keretrendszer kialakítása. Hangsúlyos szerepet kap 

az innováció, a kutatás-fejlesztés, illetve a magyar szoftvergyártók külföldi piacra jutásának 

támogatása. Folytatódik a Közháló kiépítése, a távmunka és távképzés feltételeinek javítása. 

Internetre kerülnek hazánk kulturális értéke is, a Nemzeti Digitális Adattár és a Nemzeti 

Audiovizuális Archívum segítségével. 

 

A tervek szerint az információs szabadságról szóló törvény nyilvánossá teszi a közérdekű 

adatokat, kötelezettségeket ró az adatszolgáltatókra. A harmadik generációs mobiltelefon-

szolgáltatás pályázatait augusztus végén írták ki, a szolgáltatás az internet-piacon is újabb 

versenyplatformot teremt - hangsúlyozta a miniszter. Európa több országához hasonlóan 

folytatódik a posta modernizálása is. Az informatikai tárca célja, hogy a 2007-2013 közötti 



időszakra szóló második Nemzeti Fejlesztési Tervben önálló operatív program szolgálja az 

információs társadalom fejlesztését. A miniszter szerint 2006-ra a magyar háztartások több 

mint egynegyedében lehet majd internet, az elérések fele pedig szélessávú lesz. Az ADSL 

típusú (vezetékes szélessávú) internet-elérések díja évente 10 százalékkal csökkenhet. 

Egyszerű osztogatás helyett a fejlesztések ösztönzése lesz jellemző, nem a halat, hanem a 

hálót adjuk az állampolgároknak - összegezte a tárca céljait Kovács Kálmán. 

 

_________________________________________________ 

 

Weborvos 

 

Megújult a háziorvosi rendelő 
 

Megújult Tatabánya-Kertvárosban a háziorvosi rendelő és környezete. 

 

Korábban két háziorvos osztozkodott egy rendelőn, ám a bővítésnek köszönhetően most már 

más-más helyiségben várhatják a betegeket. Problémát jelentett az is, hogy az épület 

környékén nem volt elég parkolóhely, a bejáratnál nagy esőzésekkor hatalmas pocsolyák 

képződtek. A felújításnak köszönhetően azonban ezek a problémák is megszűntek.  

Az épületben megvan minden szükséges kiszolgálóhelyiség a mozgáskorlátozottak 

mellékhelyiségétől a raktárig. A beruházást már nagyon régen várták Kertvárosban, ám 

kezdetben az épület tulajdoni viszonyait kellett rendeznie az önkormányzatnak.  

 

_________________________________________________ 

 

Beszámoló a fogyatékosügyi programról 

 

Az Országgyűlés Szociális Bizottsága jóváhagyta az Országos Fogyatékosügyi Program 

2003-ig tartó beszámolóját. 

 

A mozgáskorlátozott emberek számára létfontosságú akadálymentesítés, az integrált oktatás 

és a munkahelyek teremtése érdekében történteket értékelték. 

 

1998-ban elfogadták a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségi törvényét, s az ebben 

szereplő Országos Fogyatékosügyi Program megvalósítása érdekében határidőket, felelősöket 

és rendszeres beszámolók kötelezettségét írja elő a törvény. 

 

Akadálymentesítés 

 

A fizikai akadálymentesítésben a tervezett 2005. évi, a teljes középület állományra vonatkozó 

határidő nem tartható. 2003 végén még csak 20 százalékuk volt akadálymentes. 

Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal a 2004-ben meghirdetett 360 milliónál 150 millió 

forinttal többet juttat az akadálymentesítésre pályázó önkormányzatoknak. 

Az esélyegyenlőségi miniszter szerint a magyar törvény követelménye egyedülállóan szigorú 

Európában, az unió tagállamaiban átlagosan 2010-re tervezik felmérni a szükségleteket és 

kidolgozni a pontos követelményrendszert és az átalakítási terveket. A kormányhivatal ezért 

abban egyezett meg a fogyatékosokat képviselő szervezetekkel, hogy nem "tolják ki" az 

akadálymentesítés határidejét, hanem közösen határozzák meg.  

A közúti, vasúti és vízi közlekedés kapcsán akadálymentesítésre összesen 680 millió forintot 

fordított a kormányzat 2000-2003 között. A közlekedési társaságok saját forrásaikkal 



kiegészítették a központi forrást. A vasúti állomások és a megállók tíz százaléka, a vonatok és 

a helyközi buszok két-két százaléka közelíthető meg és használható kerekesszékkel. A 

vonatokra való fel- és leszálláshoz emelős szerkezetre van szükség, mellyel a 

személyszállításra szolgáló 3200 vasúti kocsi közül mindössze 16 rendelkezik. 

 

Új parkolási igazolvány 

 

Idén márciusban új rendszert vezettek be a mozgáskorlátozottak parkolásának biztosítására és 

a visszaélések elkerülésére. Egyrészt a parkolási igazolványokat számozott hologramosak, 

másrészt az önálló közlekedésükben gátolt értelmi sérült és autista gyermekek és felnőttek is 

jogosultak rá. 

 

Tolmácsközpont 

 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) szervezésében és 

támogatásával 2003-ban hat regionális tolmácsközpont jött létre, többek között Egerben, 

Debrecenben, Budapesten, Pécsett és Győrött is.  A központok finanszírozás folytatódik és 

finomodik 2004-ben is. 

A Magyar Televízió egyes közszolgálati adásait (híradó, parlamenti közvetítés) jelnyelvi 

tolmáccsal közvetíti. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kilenc millió forintos 

támogatásából filmek feliratozását készítette el a Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetsége. 

 

Foglalkoztatás 

 

A Központi Statisztikai Hivatal által 2002-ben a tartósan egészségügyi problémákkal küzdő 

népesség körében végzett felmérés adatai szerint a 656 ezer munkaképes korú közül 

kevesebb, mint 95 ezren voltak jelen a munkaerőpiacon, és közülük is legalább tízezer 

munkanélküli volt.  

A munkaügyi központok 2003-ban a hallás- és látássérült emberek kommunikációs akadályait 

kívánták megoldani, elsősorban indukciós hurokkal és speciális softverekkel, kiegészítőkkel.  

 

Az önálló életvitelt ösztönzik a szociális támogatások 

 

Az 1998-as törvény szerint a fogyatékossággal való élet nehézségeinek ellensúlyozására 

fogyatékossági támogatás adható, az érintettek jövedelmétől és anyagi helyzetétől függetlenül, 

összege a mindenkori nyugdíjminimum (jelenleg 23 00 forint) 65 százaléka, halmozottan 

fogyatékos személyek esetében 85 százaléka. 

Tavaly óta normatív támogatást kapnak a szállítást és személyi segítést, valamint tájékoztatást 

vállaló támogató szolgálatok. 

 

Orvos-szakértői minősítés 

 

A minősítési rendszer szabályozásának átalakítását 2004 végére tervezik. 2004. nyarán 

készült el a funkciók hiányosságainak részletes értékelésén alapuló új kategória rendszer és a 

kapcsolódó kiadványok. 

 

Oktatás 

 



2002-ben a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Távoktató és 

Távmunka Központjában 2700 vettek részt képzéseken. A speciális igényű tanulók 

szakképzését pedig a Nemzeti Szakképzési Intézet módszertani kiadványai, tananyagai 

segítik. 

A felsőoktatásban normatív és pályázati úton is támogatáshoz juthatnak a fogyatékossággal 

élő hallgatók intézményei. 


