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Népszabadság 

 

Akadálymentes az Életöröm 

 

A tervek szerint főként mozgáskorlátozott külföldi turistákat fogad majd a veszprémi 

Életöröm Idősek Otthonának nemrég megnyílt szállodai szárnya. A színvonalra garanciát 

jelent, hogy a létesítmény a közelmúltban megkapta a 2006-os év akadálymentes épülete díjat. 

 

- Az idősek otthonának jelenleg mér üresen álló húsz apartmanjában ideiglenesen szállodai 

részleget nyitunk, amit elsősorban olyan német, osztrák és svájci utazási irodáknak ajánlunk, 

amelyek kifejezetten mozgáskorlátozottak utaztatásával foglalkozik – tudtuk meg Prohászka 

Beátától, a veszprémi Életöröm Idősek Otthona marketingmenedzserétől. Más hotelektől 

eltérően akár egy mozgáskorlátozottakból álló turistacsoportot is elszállásolhatunk. Az első 

két turnus néhány héten belül érkezik Svájcból. 

A 2005 végén megnyílt, emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó intézmény – amelyet egy 

magáncég és a veszprémi önkormányzat közös tulajdonában lévő kht. üzemeltet – elsősorban 

idősek otthonaként működik, a 106 önálló, jórészt egyszemélyes apartmanjában azonban 

egyelőre még csak 67 gondozott lakik. 

- Mivel a hosszú távú tervek között amúgy is szerepelt egy új hotelszárny felépítése, 

célszerűnek látszott, hogy addig, amíg az összes apartman gazdára nem talál, az üresen álló 

lakásokat ideiglenesen szállodaként hasznosítsuk – mondja B. Kissné Nemes Ágnes, az otthon 

igazgatója. – Lakóink védelme érdekében csak egy jól körülhatárolt közönséget, elsősorban az 

időseket és a mozgáskorlátozottakat célozhatjuk meg. 

Prohászka Beáta elmondta: leginkább arra építenek, hogy az Életöröm Idősek otthona a 

közelmúltban – a nyíregyházi Esélyek Házával megosztva – elnyerte az Önkormányzati és 

Területfejlesztési Minisztérium által odaítélt, a 2006-os év akadálymentes épülete címet. A 

létesítmény főként annak köszönheti az elismerést, hogy minden apró részletében kielégíti a 

mozgáskorlátozottak igényeit. 

- A többszintes épületben egyetlen küszöb sincs, az ajtók pedig legalább egy méter szélesek, 

hogy a kerekes székek könnyel átférjenek rajtuk – sorolja az épület jellemzőit az igazgatónő. 

– A liftekben nemcsak egy tolószék, de akár egy betegszállító ágy is elfér. A mosdók, a 

tükrök, a csatlakozók és a kapcsolók olyan magasságba kerültek, hogy kerekes székből is 

könnyen elérhetők legyenek. Az épületben lévő összes zuhanyzót a padló szintjéhez képest 

egy centire lesüllyesztettük, ezenkívül valamennyi közös térben kapaszkodókat szereltünk fel. 

A veszprémi intézmény másik újítása, hogy célzottan keres német, osztrák és svájci 

otthonlakókat. A külföldi állampolgároknak természetesen a bekerülés és az ellátás is 

drágább; nagyjából kétszer annyit kell fizetniük, mint a magyar nyugdíjasoknak, akik 3,9 

millió forintért vásárolhatnák meg egy egyszemélyes apartman holtig tartó használati jogát és 

jelenleg 68 ezer forint számukra a havi térítési díj. 

- Eddig két német nyugdíjas költözött be hozzánk, akik elmondták, hogy odahaza havi 1700-

2500 euróba kerül a veszprémihez hasonló színvonalú idősotthoni ellátás, míg nálunk csupán 

havi 500 euróba, ráadásul az alkalmazottak többsége németül is beszél – mondja B. Kissné 

Nemes Ágnes. 
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Hírextra 

 

A mozgássérültet az égő cigarettája ölte meg 

 

Kigyulladt egy lakóépület egyik szobája szombaton reggel a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Rákócziújfaluban, egy bent tartózkodó mozgássérült férfi a tűzben meghalt - közölte megyei 

rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese az MTI-vel. 

 

A férfi az ágyban dohányzott, és a csikket véletlenül az ágy mellett lévő hamutál helyett a 

matracban nyomta el, amely lángra kapott - mondta el a tűz keletkezésének okáról Veres Éva. 

 

Az áldozat feleségét a mentők sokkos állapotban vitték kórházba. 
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InfoRádió 

 

Lemondott Nádas Pál 

 

Lemondott posztjáról Nádas Pál, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke. 

 

A 2001-ben hivatalba lépett vezető - aki 35 éve tevékenykedik a fogyatékosok 

sportmozgalmában - nem kívánta kommentálni a hírt. 

 

Az MPB vezetését Gömöri Zsolt alelnök vette át. 


