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Új Dunántúli Napló 

 

Mindenhol akadálymentesen 

 

Mintafalu. A vendégházak már sikeresen működnek. 

 

Baranya megyében Drávapiski az első olyan település, ahol mindenki mindenhol akadály 

nélkül közlekedhet és tájékozódhat. Mali Zoltán, a falu polgármestere olyan mintafalut 

álmodott meg, ahol Braille-írásos táblák, hangos térképek és szintbe hozott járdák és rámpát 

segítik az arra rászorulókat. 

Nemrég szakmai konferenciát is szerveztek a faluban, melynek célja az volt, hogy a 

kistérségnek szakmai  segítséget nyújtsanak. 

Bár a munkálatokban még javában tartanak, de Drávapiskin, úgy tűnik, sikeres volt a nyitás a 

fogyatékkal élők, a mozgáskorlátozottak felé. Három akadálymentes vendégházat is 

üzemeltetnek a faluban, ahol szinte folyamatosan telt ház van. 

 

_________________________________________________ 

 

Békés Megyei Hírlap 

 

A kerekes szék sem akadály, viszik a sérült embereket 

 

Támogató szolgálatát Gerendáson is működteti a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 

Egyesületének csorvási központja. A fogyatékossági támogatással, az emelt szintű családi 

pótlékkal vagy a vakok személyi járadékával rendelkezők számára sokrétű segítséget tudnak 

nyújtani. A mindennapok tennivalói (mosás, öltöztetés, takarítás) mellett ügyet intéznek, 

gyógyszert vásárolnak a szolgálat munkatársai. A személyszállítást is megoldják, a rászorulót 

igényei szerint háztól orvosig, netán a bevásárlás helyszínéig viszik. Autójukban a kerekes 

székeknek is helyük van. 

 

_________________________________________________ 

 

Hírszerző.hu 

 

1400 km, 15 nap, egy tolószék - új Guinness-rekord születik? 

 

Egy kolumbiai mozgássérült szeretne bekerülni a Guinness-rekordok könyvébe: 1400 

kilométeres távolságot készül megtenni tolószékében. 

 

A 45 éves Lázaro Martínez az Andok vidékén található Paipa településről indult el a 

venezuelai fővárosba, Caracasba. Tervei szerint 15 nap alatt megteszi az 1400 km-es 

távolságot. Végcélja a latin-amerikai szabadságharcos, Simón Bolívar szülőháza, ahol 

kolumbiai és venezuelai barátaival fog találkozni. A mozgássérült férfi, aki egy közlekedési 



balesetben veszítette el a bal lábát, néhány barátja társaságában indult el, akik az út első 

fázisában, Barbosa városáig kísérik el. 

 

_________________________________________________ 

 

A Barça jótékonykodik 

 

A Barcelona csapata jótékonykodott az ázsiai körútjukon, s ezzel 1,5 millió euróval segítettek 

a mozgássérülteken. 

 

Többek között elárverezték Lionel Messi cipőjét is, amelyért 4000 eurót kapott a klub. 

 

Nem akármilyen cipellőket árvereztek el, hanem azt, amelyben Messi lemásolta Maradona 

1986-as gólját. Mindkét argentin játékos a félpályán túlról indult, több védőn keresztül tört a 

kapuig, és higgadtan gurított a hálóba. 

 

Továbbá elárverezték Thierry Henry egyik ereklyéjét is, méghozzá azt a mezt, amelyben 

bemutatkozott. Természetesen Ronaldinho is részt vett ő a jótékonykodáson, neki egy 

hajtincsét árverezték el. 

 

Ezekkel a tárgyakkal mintegy 1,5 millió euróval tudták segíteni a mozgássérült gyerekeket! 

 

_________________________________________________ 

 

Hírszerző.hu 

 

Emberkínzás: "az idős nő akkor már tajtékozva üvöltött" 

 

Egy olasz gondozónő rabszolgaként bánt a rábízott mozgássérült asszonnyal: rendszeresen 

verte és arra kényszerítette, hogy templomok előtt kolduljon. 

 

A 64 éves calabriai asszonyt Centobuchi di Monteprandone településén bízták meg egy 77 

éves néni gondozásával. A rendőrség betört abba a szobába, ahova a gondozónő bezárta az 

idős asszonyt. A nő akkor már tajtékozva kiabált segítségért. Az orvosok ütések nyomait 

fedezték fel a néni testén, akinek az egyik ujja is megrándult. 

 

A rendőrség szerint a gondozónő rendszeresen vitte a nénit a környező településekre 

templomok elé, veréssel kényszerítve őt a koldulásra. Mindez a mozgássérült két 

gyermekének tudta nélkül történt. A nő már két éve „gondozta” a nénit, és ez idő alatt 

áldozata családtagjainak a bizalmába férkőzött, olyannyira, hogy ő maga vette fel az asszony 

nyugdíját. Néhány hónappal ezelőtt kényszerítette először koldulásra a nénit, a pénzt pedig 

bingón és videopókeren játszotta el. A gondozónőt a castrognói börtönbe zárták, az idős 

asszonyt pedig a lánya gondjaira bízták. 

 

_________________________________________________ 

 

[origo] 

 

Egyenlő esélyeket akarnak teremteni a fogyatékosok számára 

 



A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság pályázatot ír ki 

Dél-alföldi önkormányzatok, szervezetek számára, hogy a fogyatékosok is hozzáférhessenek a 

közszolgáltatásokhoz. 

 

A pályázat célja a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés megteremtése, hogy a 

fogyatékossággal élő személyek számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférés. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az 

önkormányzatok, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények 

épületei jelentős részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes 

hozzáférés feltételei. A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes 

körűen elvégzett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. 

 

Pályázhatnak helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek 

társulásai, egyesületek, egyházak, alapítványok, közhasznú társaságok, átalakulással, vagy 

alapítással 2007. július 1-je után létrejövő nonprofit gazdasági társaságok, és egyéb, jogi 

személyiségű nonprofit szervezetek, amelyek által fenntartott intézmény az alábbi 

szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, 

gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. A 

szervezetek intézménytípusonként egy pályázatot nyújthatnak be. Ugyanazon épületben 

működő több intézmény akadálymentesítése esetén közös pályázat benyújtása szükséges. 

Kizárólag a Dél-alföldi régió területén megvalósuló projekteket támogatják. 

 

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2008. évben 

1022 millió forint. A támogatás vissza nem térítendő, mértéke maximum az összes 

elszámolható költség 90 százaléka. Az elnyerhető támogatás összege minimum l millió, 

egyszintes intézmény esetén maximum 10 millió, többszintes intézmény esetén maximum 15 

millió forint, a kizárólag info-kommunikációs célú fejlesztés esetén maximum 3 millió Ft. 

 

Pályázni 2007. augusztus 16. és november 16. között lehet. 

 

_________________________________________________ 

 

MTV – Híradó 

 

Folytatódik a fogyatékos gyerekek dilemmája 

 

A fogyatékos lakásotthon építéséhez szükséges engedélyek többségét már megkapta a Fény 

Felé Alapítvány, de a szomszédok továbbra is tiltakoznak. 

 

Megkapta a jogerős építési engedélyt a Fény Felé Alapítvány a józsai új fogyatékos 

lakásotthonhoz. Most azonban még a szakminisztériumtól várják pályázatuk pozitív 

elbírálását. 

 

Az építési engedély másodfokon való vizsgálata lezárult nem találtak semmilyen 

szabálytalanságot. Erről az információról tegnap értesült a Fény Felé Alapítvány elnöke. Ez 

az a szervezet, amelyik egy lakóotthonná szeretné átalakítani ezt a házat a Debrecenhez 

tartozó Józsán. Fogyatékos fiatalok költöznének ide. A szomszédok viszont tiltakoznak, 

emiatt a pályázat egyik fontos feltételét a jogerős építési engedélyt, nem tudták időben 

beszerezni. Az ügyből kisebb fajta botrány kerekedett, aminek hatására az alapítvány 

pályázatát mégis befogadták. 



 

"Mi azt az információt kaptuk, hogy jó pályázatot írtunk, egy alég magas pontot kaptunk rá, 

hiszen 86 pont az összesített, amit az alapítvány kapott. Ez országosan a 4. 5. helyezett. Mi 

reméljük, hogy a döntést hozó minisztérium ezt mégis támogatásra méltónak fogja találni" - 

közölte Polgárné Suller Márta, a Fény Felé Alapítvány elnöke. 

 

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány a szakminisztériumnak nem javasolta, hogy támogassa 

a Fény felé Alapítvány pályázatát. A szervezet azt kifogásolta hogy túl sokba kerülne az 

ingatlan átalakítása, illetve két helyiséget nem tudnának akadálymentésíteni. A debreceni 

szervezet elnöke szerint más alapítványok sokkal több pénzre pályáztak, és a hiányosságokat 

még tudnák pótolni. Ezért reménykednek továbbra is a szakminisztérium kedvező 

elbírálásában. 


