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Zalai Hírlap 

 

Összefogás a fogyatékkal élőkért címmel: 

 

A fogyatékkal élő személyek ellátásában szerepet vállaló zalai intézményeket, szervezeteket 

képviselő szakemberek együttműködési megállapodást írtak alá tegnap a zalai Megyeházán. 

Az így megalakult szakmai műhely a kapcsolatok erősítésének, a tapasztalatok cseréjének, az 

együttműködésnek és a közös gondolkodásnak fóruma lehet a jövőben, hangzott el az 

eseményen. - Mivel a fogyatékkal élőkre és a megváltozott munkaképességűekre fordítható 

forrásoknak szűkében vagyunk, új bevételi lehetőségek felé kell fordulnunk, ehhez azonban 

elengedhetetlen az összefogás - hangsúlyozta megnyitóbeszédében Borsos József, a megyei 

közgyűlés  

alelnöke, majd hozzátette: - Az ellátórendszer gyakran egymástól elszigetelten működő 

elemeinek szorosabbra fűzését szolgálja az elhatározás. 

A kapcsolattartást kezdeményező egészségügyi és szociális osztály, illetve a különböző 

szférák képviselői úgy vélték, az egymást kiegészítő információk áramlása, az ellátás 

egységesítése és áttekinthetőbbé tétele, valamint a közös munka mind az érintettek 

integrációját segíti majd. 

 

_________________________________________________ 

 

Népszabadság 

 

Újabb leszázalékolási vesztegetés 

 

Nyomozást kezdett a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya 

a rokkantnyugdíjra való jogosultság megállapítása kapcsán elkövetett vesztegetés 

megalapozott gyanújával.  

 

Egy férfit, aki a gyanú szerint közvetített a magukat leszázalékoltatni akarók, illetve az ehhez 

szükséges leleteket kenőpénzért kiadó orvosok között, előzetes letartóztatásba helyeztek - 

tájékoztatta lapunkat Tuczakov Szilvána szóvivő. A rendőrség a nyomozás érdekeire való 

hivatkozással több információt nem közölt. Mint arról beszámoltunk, korábban Baján egy 

hasonló ügy jogerős ítélettel, végrehajtható szabadságvesztéssel zárult: akkor a 

munkaképesség-csökkenést vizsgáló orvosi bizottság elnökét, illetve egy közvetítőt ítélt el a 

Bács-Kiskun Megyei Bíróság.  

 

_________________________________________________ 

 

Ma.hu 

 

A mozgás-korlátozottak is részt vesznek az akadály-mentesítésben 

 

http://www.nepszabadsag.hu/


Együttműködési megállapodást kötött a Budaörsi Önkormányzat a Mozgáskorlátozottak 

Budaörsi Egyesületével. 

Az együttműködés értelmében a közintézmények akadálymentesítését mind a tervezésnél, 

mind pedig a kivitelezésnél véleményezi és ellenőrzi a szervezet. Az erről szóló 

megállapodást 2005. május 4-én írta alá Wittinghoff Tamás polgármester és Ecseri Imre, a 

Mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesületének elnöke.  

 

A Budaörsi Önkormányzat idén nagyszabású akadálymentesítési programba kezd, miután a 

Képviselő-testület a 2005-ös költségvetésben 50 millió forintot szavazott meg erre a célra. Az 

átépítések a nyári iskolaszünet idején kezdődnek, és mire véget érnek, kerekesszékkel 

megközelíthetővé válik az összes iskola, óvoda, egészségügyi, szociális és hivatali intézmény, 

amelyben ez műszakilag megoldható.  

 

Ha az idén előirányzott 50 millió forint nem lesz elég a teljes akadálymentesítésre, a 

következő költségvetési évben a szükséges összeget szintén rendelkezésre bocsátja a 

Képviselő-testület.  

 

Az esélyegyenlőségi törvény értelmében 2005-re az ország összes közintézményének 

akadálymentessé kell válnia, az országban ennek ellenére jelentős az elmaradás.  

 

Budaörsön már most is vannak mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített 

intézmények, ilyen például néhány óvoda és iskola, a rendelőintézet, valamint a jelenlegi 

városháza. Az újjáépített városházát ősszel adják át, mely kiállítótermével és földszinti 

kávézójával közösségi helyként is funkcionál majd.  

 

Ezt az épületet úgy alakítják ki, hogy minden szobája megközelíthető lesz kerekesszékkel, 

valamint mosdók is rendelkezésre állnak majd a speciális körülményeket igénylők részére. 

Budaörsön mintegy 80 mozgáskorlátozott személy él, ugyanakkor az átépítések az idősek és a 

babakocsit toló kismamák számára is könnyebbséget jelentenek. 

 

_________________________________________________ 

 

Gazdasági Rádió 

 

Akadálymentesítés: nem csak rámpákat kell építeni, a közgondolkodásnak is változnia 

kell 

 

Az akadálymentesítés nem egyenlő a rámpákkal, a közgondolkodásban levő akadályokat is le 

kell bontani – jelentette ki Kapás Zsolt, az MSZP frakció szociális munkacsoportjának tagja 

azzal kapcsolatban, hogy szerinte hogyan kellene pontosítani az akadálymentesítés fogalmát. 

Hegedűs Lajos a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Szövetsége elnöke szerint egyelőre a 

legfontosabb, hogy végre kiderüljön, mikorra készül el az országban a teljes és fizikai 

akadálymentesítés. 


